
رییس جمهوری:

اگر ویروس هندی وارد کشور شود 
مشکل بزرگی پیدا می کنیم

و  بهداشتی  امکانات  و  است  آینده حساس  دو هفته  است،  گفته  رییس جمهور 
درمانی ما نامحدود نیست. نیروی انسانی ما هم توان مشخصی دارد و سطح تحمل 

مردم نیز سطح خاصی است.

قطع درختان منطقه ارجنای چالشتر در 
نزدیکی چهارمحال و بختیاری ادامه دارد

 ارژن ها
زیر تبر شرکت تعاونی

مرکز  ۱۰ کیلومتری  در  که  چالشتر  ارجنای  منطقه   
چهارمحال و بختیاری واقع شده است، سال گذشته 
واقع  ارژن  درختان  قطع  خاطر  به  روزها  همین  در 
ایرنا  که  آنطور  افتاد.  زبان ها  سر  بر  آن  در  شده 
می نویسد قطع درختان ارژن به منظور تغییر کاربری 
اراضی و ایجاد باغ مثمر از سوی یک شرکت تعاونی 
اعتراض دوستداران محیط  زیست و مردم محلی را 

در پی داشته است.

گفت وگو با نسیم خورسندی، راهنمای 
گردشگری دسترس پذیر برای معلوالن

 نبود اطالعات
 اماکن گردشگری

مانع سفر معلوالن است
شاید همه چیز برای نسیم خورسندی از یک سانحه آغاز 
شد. معلولیت، سفر را از سبد روزمره خانواده ای که به سفر 
این خانواده  او، عضو  کردن عشق می ورزید، حذف کرد. 
همواره در پی راه حلی بود تا دوباره سفر کردن را برای اهل 
خانه ممکن کند. ۴ سال پیش وقتی در کالس های راهنمای 
گردشگری شرکت کرد به پدرش فکر کرد و راهی که بتواند او 
را با خود همراه کند و شهر به شهر را با او و ویلچرش بگردد. 

بحران آب وهوایی 
 محور چرخش زمین
را تغییر داده است

مطالعات نشان داده که ذوب عظیم یخچال ها که 
ناشی از گرمای حاصل از فعالیت های انسانی است 
از دهه ۱99۰ باعث تغییر در محور چرخش کره زمین 
شده است. دانشمندان می گویند، این اتفاق نشان 
می دهد تاثیر انسان بر روی کره زمین تا چه اندازه 

عمیق است.

مقاومت دستگاه ها در برابر انتشار گزارش های محیط زیستی
  تجریشی: معموال دستگاه های اجرایی دوست ندارند همه چیز شفاف باشد. ما گزارش های ارزیابی سال های گذشته را هم منتشر می کنیم

معاون سازمان حفاظت محیط زیست بر لزوم انتشار گزارش ارزیابی محیط زیستی طرح ها تاکید کرد:

مرکز پژوهش های مجلس از پس رفت در شاخص های تعیین شده برای آب خبر داد 

بر نامه ششم در بخش آب مردود شدبر نامه ششم در بخش آب مردود شد
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پیام جامعه

بوم و َبر

2 پیام خرب

2 پیام خرب

رنا
ای

احکام  محاسبات  مجدد  بازبینی 
سطوح  سایر  مستمری بگیران  جدید 
اجتماعی  تامین  سازمان  )غیرحداقلی بگیران( 

شد. نهایی 
در اجرای دستور مصطفی ساالری، مدیرعامل 
بیستم  تاریخ  در  اجتماعی  تامین  سازمان 
فروردین مبنی بر بررسی مجدد احکام صادره 
اجرای  در  غیرحداقل بگیر  مستمری بگیران 
متعدد  جلسات  دوم،  مرحله  متناسب سازی 
و کانون های  کارشناسان  حضور  با  کارشناسی 

شد. برگزار  بازنشستگی 
سناریوهای  و  پیشنهادات  بررسی  از  پس 
عالی  با کانون  توافق  مورد  سناریوی  متعدد؛ 
بازنشستگان به تایید دست اندرکاران و هیئت 
امناء سازمان تأمین اجتماعی، مقرر شد اعمال 
مبلغ  براساس  سنواتی(  )افزایش   9۶ ماده 
کلیه  برای   ۱۳99 اسفندماه  حقوق  مستمری 

پذیرد. صورت  بگیران  مستمری 
عالوه بر اعمال ماده 9۶ جهت افزایش حقوق 
درخصوص  ترمیمی  ضریب  سطوح،  سایر 
متناسب سازی حقوق افرادی که در سال های 
گذشته ضریب زمان برقراری مستمری آنان به 

نسبت حداقل  حقوق مصوب شورای عالی کار  
افت و کاهش داشته است، )با جبران ۷۵% از 

نسبت از دست رفته( اعمال می شود.
سطوح  همه  مطالبه  و  انتظارات  به  توجه  با 
اجتماعی  تامین  سازمان  از  بگیر  مستمری 
بازنشستگان  اقتصادی  سخت  شرایط  و 
اجرای  و   9۶ ماده  اعمال  از  پس  شد،  مقرر 
سال  در  بازنشستگان  حقوق  متناسب سازی 
افزایش  جانبی،  مزایای  افزایش  و   ۱۴۰۰
دریافتی هیچ بازنشسته ای نسبت به دریافتی 
نباشد. درصد   ۵۰ از  کمتر   ۱۳99 ماه  اسفند 

روی  بر  آزمایش  حال  در  که  جدید  فرمول 
ظرف  است،  دریافتی  مختلف  سطوح  احکام 
دو روز آینده به صورت پایلوت )آزمایشی(  به 
اجرا درآمده و طی حداکثر ۱۴ روز آینده احکام 
درپرداخت  حکم،  مابه التفاوت  و  صادر  جدید 

می شود. لحاظ  ماه  اردیبهشت  حقوق 
تامین  سازمان  بود  قرار  ایرنا،  گزارش  به 
ماه  فروردین  بیستم  جمعه  روز  از  اجتماعی 
پرداخت مستمری ها و متناسب سازی مرحله 
دوم را اجرایی کند که همزمان با این پرداخت ها 
به  پرداختی ها  در  اشکاالتی  شدن  مطرح  و 

سایر سطوح، با دستور مدیرعامل این سازمان، 
این اقدام به منظور بازبینی موضوع و اطمینان 

افتاد. تعویق  به  از صحت محاسبات 
مرحله اول متناسب سازی حقوق بازنشستگان 
تامین اجتماعی در مرداد سال 99 اجرایی و 
حقوق ماهانه مستمری بگیران این سازمان از 
۴۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومان افزایش یافت. مرحله 
دوم این متناسب سازی نیز در پرداخت حقوق 
فروردین ماه این جمعیت لحاظ خواهد شد.

به گفته مصطفی ساالری، مدیرعامل سازمان 
تامین اجتماعی،  براساس این متناسب سازی، 
فروردین  از  سابقه  سال   ٣٠ با  بازنشستگان 
و ۳۰۰  تا ۴میلیون   ۲۰۰ و  میلیون   ۴   ،١۴٠٠
با  بازنشستگان  می کنند.  دریافت  تومان  هزار 
بیش از ٣٠ سال سابقه نیز باتوجه به سنوات 
بیش از این مبلغ و بازنشستگان کمتر از ٣٠ 
سال سابقه هم کمتر از این میزان را )باتوجه 

دریافت خواهند کرد.   به سنوات( 
 99 اسفندماه   ۲۸ همچنین  راستا  این  در 
مبلغ یک  میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به صورت 
واریز  بازنشستگان  حساب  به  علی الحساب 

. شد

بازبینی مجدد محاسبات احکام مستمری بگیران تامین اجتماعی نهایی شد
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اداره روابط عمومی  امور مالیاتي شهر و استان  تهران م.الف 219شناسه آگهی 1122906

   در اجراي ماده 208 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب بهمن ماه سال 1380 بدينوسيله برگهاي تشخيص 
مالياتي با مشخصات زير به مودي ذيربط ابالغ مي گردد تا ظرف مدت سی روز از تاريخ درج اگهي به اداره امور 
مالياتي در نشانی مندرج در جدول مراجعه و نسبت به حل و فصل پرونده و تسویه حساب مالیاتی اقدام 

نمایند،در غير اينصورت طبق موازين قانوني  اقدام خواهد شد.

آگهي ابالغ اوراق مالیاتي

شماره رديف
پرونده

نام ونام 
خانوادگي 

مودی

شماره 
برگ 

تشخيص

تاریخ برگ 
تشخيص

منبع 
مالياتي

عملكرد 
سال

درآمد و يا 
مأخذ مشمول 
ماليات)ریال(

اصل مالیات 
)ریال(

شماره 
واحد 
مالياتي

نشاني اداره 
امور مالياتي

۱۲۰۰۰
امراله 

اقبالی فرد
۳۲۰9۳۴-۲9۰۱۳9۷۴9۳مشاغل۲۶۷۴9۱۳99/۱۱/۲۵۱۳9۴

بزرگراه بعثت 
– خیابان 

خزانه بخارایی 
شمالی – 

جنب مسجد 
قدس – اداراه 
امور مالیاتی 
جنوب تهران

۲۲۰۰۰
امراله 

اقبالی فرد
۲۶۷۵۱۱۳99/۱۱/۲۵۱۳9۴

جریمه 
م ۱۶9

۴۴۶۳۶۸۸۴۵۰۸۱۳۳9۱۰۶۵۵۳۵۳۲۰9۳۴

آگهي مناقصه عمومي 100/02 
صنایع شهدای مهام پارچین در نظر دارد قطعات مشروحه ذیل را ، از طریق شناسایي تامین کنندگان واجد شرایط تهیه نماید:

* متقاضیان مي توانند پس از درج آگهي با در دست داشتن معرفي نامه به 
آدرس ذیل مراجعه و نسبت به دریافت شرایط مناقصه )بدون هزینه( اقدام 

نمایند
* زمان تحویل گیری و عودت اسناد مناقصه ازتاریخ درج آگهي روزنامه حداکثر 

10 روز مي باشد 
دریافت  زمان  همکاری)سمتا(،  صالحیت  گواهینامه  بودن  دارا  *درصورت 

باشد مي  الزامي  تصویرآن  ارائه  اخذاسنادمناقصه 
* میزان سپرده شرکت در مناقصه به شرح اسناد مناقصه مي باشد

*هزینه درج آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد 
* صنایع شهدای مهام پارچین در رد یا قبول هریك از پیشنهاد ها مختار است 

استعالم های رسیده بصورت غیر حضوری مفتوح و نتیجه آن کتبٌا اعالم مي گردد
آدرس : تهران – انتهای اتوبان شهید بابائي – جاده اختصاصي پارچین – صنایع 

شهدای مهام پارچین.
 تهران – جاده خاوران – بعداز پاکدشت - جاده اختصاصي پارچین – صنایع 

شهدای مهام پارچین
دورنگاه: 36076132-021و تلفن 35769048 – 35769054 -021

صنایع شهدای مهام پارچینم.الف 325

مشخصاتتعدادنام کاال
طبق نقشه و مستندات۸۳/۰۰۰انواع جعبه چوبی درب و کف چند الیی

شناسه آگهی 1126198

 مناقصه عمومی
یک مرحله ای
شماره:  55/61/00/212

صفحه 4

وم
ت د

نوب

شرکت خدمات 
حمایتی کشاورزی

وزارت جهادكشاورزی

 شرکت خدمات حمایتی کشاورزی جنوب استان کرمان

 مناقصه عمومی
یک مرحله ای

شماره:  55/61/00/211
صفحه 4

وم
ت د

نوب

شرکت خدمات 
حمایتی کشاورزی

وزارت جهادكشاورزی

 شرکت خدمات حمایتی کشاورزی جنوب استان کرمان

آگهـی  مناقصه عمومی به شمـاره1400-3
ســازمان ســیما،منظر و فضــای ســبز شــهری شــهرداری کــرج در نظــر دارد نســبت بــه   تهیــه واجــرای پایــدار ســازی دیوارهــا وســازه هــای حائــل تپــه هــای دوقلــو  

-  مــراد آب را از طریــق مناقصــه عمومــی  بــه  اشــخاص  حقوقــي  واجــد شــرایط واگــذار نمایــد.

مبلغ اولیه ریالموضوع  مناقصهردیف

132/336/396/525تهیه واجرای پایدار سازی دیوارها وسازه های حائل تپه های دوقلو  -  مراد آب1

1- اشــخاص حقوقــی : اساســنامه  شــرکت –  کــد اقتصــادي - آگهــي تاســیس-آخرین تغییــرات )روزنامــه رســمي(  -   ایمنــی کار و گواهــی ارزش افــزوده ) قبــل از انعقــاد قــرارداد  ارائــه 
نماینــد درغیــر اینصــورت ســپرده شــرکت درمناقصــه بــه  نفــع ســازمان ضبــط خواهــد شــد(-  رتبــه 4 ابنیــه یــا راه

2- سپرده شرکت در  مناقصه به یکی از روشهای ذیل ارائه گردد:
- متقاضیان می بایست بابت شرکت درمناقصه مبادرت به ارائه ضمانتنامه بانکی ) تا 45 روز اعتبار داشته وقابل تمدید باشد (  به مبلغ 6/616/819/826   ریال

- واریز فیش نقدی به مبلغ فوق به حساب شماره 100100100121 بانک شهر شعبه عظیمیه 45 متری کاج به نام شهرداری کرج
3- برندگان نفر اول و دوم  مناقصه  هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نباشند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد .

4- سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
ــه امورپیمانهــاي  ــز و  واصــل فیــش واریــزي ب ــه حســاب شــماره 700824126398بانــک شــهر شــعبه عظیمیــه واری ــال بابــت هزینــه خریــد اســناد  مناقصــه ب 5- مبلــغ 1/000/000 ری

ــا همــراه داشــتن کارت اعتبــاری امــکان واریــز وجــه درمحــل وجــود دارد ( ــه نماینــد .) ب ســازمان ارائ
6- متقاضیــان جهــت خریــد اســناد مناقصــه  از تاریــخ نشــر ایــن آگهــی بــه مــدت ده روز مــی تواننــد در ســاعت اداری بــه امورقراردادهــای ســازمان ســیما، منظــر و فضــای ســبز شــهری 

شــهرداری کــرج  واقــع - عظیمیــه- ضلــع شــمالي میــدان اســتقالل- طبقــه اول دفتــر امــور پیمانهــا مراجعــه و یــا بــا شــماره تلفــن 32540303 )026( تمــاس مراجعــه نماینــد.
7-محل دریافت اسناد و قبول پیشنهادات: دبیرخانه سازمان میباشد.

8- مهلت ارائه و تحویل اسناد: حداکثر 10 روز کاری از تاریخ درج آگهی و تاریخ بازگشایی پاکات اولین جلسه بعداز عودت اسناد میباشد.
9-  همراه داشتن مهرشرکت  و معرفی نامه ممهور  به مهر و امضاء مدیر عامل شرکت هنگام خرید اسناد مناقصه الزامی میباشد.

10- سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه  مندرج شده است .
11- هزینـه چاپ  دو آگهـی  توامان به عهده برنـده  مناقصه میباشد .

12- مبلغ 10%  کل پیشنهادی وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی بعنوان سپرده حسن انجام تعهدات ازبرنده اخذ خواهد شد.
13- مبلغ کل رقم قرارداد بصورت66% نقد و 34% تهاتر با ملک )در سطح مناطق شهرداري کرج (محاسبه میگردد.

14- تاریخ بازگشایی پاکات راس ساعت12مورخ1400/2/20میباشد.
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امور قراردادها و روابط عمومی - سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج
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این صفحه می خوانیم 0 9 0 3 3 3 3 8 4 9 4 2

حجت االسالم و المسلمین حسن روحانی در 
جلسه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا با 
بیان اینکه همه آنهایی که نظارت و کنترل را 
به دست دارند باید کارشان را تشدید کنند، 
اظهار کرد: اگر جز این باشد نمی توانیم به 
البته  شویم؛  خالص  موج  این  از  راحتی 
را  پروتکل ها  باید  که  آن طور  هم  مردم 
رعایت نمی کنند که الزم است در این زمینه 
باشند.  داشته  بیشتری  توجه  مردم  هم 
دو  شد:  یادآور  روحانی  ایسنا،  به گزارش 
امکانات  و  است  حساس  آینده  هفته 
نیست  نامحدود  ما  درمانی  و  بهداشتی 
هم  ما  انسانی  نیروی  دارد.  محدودیت  و 
توان مشخصی دارد و سطح تحمل مردم 
نیز سطح خاصی است. پس هم دولت و 
هم مردم وظایفی دارند و باید باهم پیش 
روند. رئیس جمهوری با بیان اینکه بیشتر 
استان های ما در مسیر پیک این بیماری 
هستند و به پیک نهایی آن نرسیدند، اظهار 
کرد: ۱۸ استان به طور ویژه نام برده شد که 
شرایط شان مساعد نیست و هفت استان از 

است. بدتر  استان ها، شرایط شان  این 
روحانی تاکید کرد: امروز گزارش داده شد 
که مردم هم مراقبت نمی کنند و سرجمع 
رعایت پروتکل های بهداشتی زیر ۶۰ درصد 
باید  پروتکل ها  رعایت  حالی که  در  است 
باالی ۸۰ و 9۰ درصد برسد تا از این موج 
عبور کنیم. رئیس جمهوری با اشاره به آمارها 
و ارقام  نگران کننده، تصریح کرد: باید با همه 

توان مان مراعات کنیم.

اولویت اول برای تامین ارز واکسن است
از  دیگری  بخش  در  رئیس جمهوری 
از  یکی  اینکه  بر  تاکید  با  سخنانش 
است،  واکسن  دولت   بزرگ  اولویت های 
گفت: به رئیس کل بانک مرکزی دستور 
دادم که اولویت اول برای تامین ارز واکسن 
از آن نیست و  باالتر  اولویتی  است. هیچ 
دستور  او  به  دولت  قبل  جلسه  در  حتی 
دادم با هر مشکلی هست، ۱۰۰ میلیون دالر 
اما برای جا به جا  را کنار بگذارد.  پول آن 
کردن این پول ها با مشکالت بزرگی مواجه 
هستیم. روحانی ادامه داد: اگر ۲۴ ساعت 
یکی از این تالش ها را روی کاغذ بیاوریم 
مردم می بینند که پول واکسن فالن کشور 
شرقی یا غربی را می خواهیم پرداخت کنیم، 
چه مشکالتی وجود دارد؛ واقعا تحریم یک 

است. بزرگ  جنایت 

نباید این ویروس خطرناک 
وارد کشور شود

خطر  امروز  اینکه  بیان  با  رئیس جمهوری 
ویروس هندی پیش روی ماست، تاکید 
کرد: ویروس هندی از ویروس انگلیسی، 
اگر  است.  بدتر  جنوبی  آفریقای  برزیلی، 
مشکل  ما  شود،  وارد کشور  ویروس  این 
استاندارهای  از  می کنیم.  پیدا  بزرگی 
و  خراسان جنوبی  خراسان رضوی، 
استان های  حتی  و  سیستان و بلوچستان 
جنوبی مانند کرمان و هرمزگان می خواهم 
بر  بزرگی  تکلیف  بدانند  و  کنند  مراعات 

عهده شان است که این ویروس خطرناک 
نشود. کشور  وارد 

نیروهای مسلح، مرزبانی،  افزود:  روحانی 
بهداشت،  وزارت  هالل احمر،  استانداری ها، 
این زمینه  راه و همه دستگاه ها در  وزارت 
برای  چارچوبی  و  می دهد  جلسه  تشکیل 
همه دستگاه ها تصویب می شود. ان شاءهللا 
مردم  تا  هم کمک کنند  مسلح  نیروهای 

نشوند. گرفتاری مجدد  دچار 

نقل و انتقال مسافر
 از هندوستان متوقف شد

خطاب  نامه ای  در  بهداشت  وزیر  دیروز، 
عملیاتی  قرارگاه  فرمانده  و  کشور  وزیر  به 
درخواست کرد  با کرونا  مبارزه  ملی  ستاد 
که نقل و انتقال مسافر به شکل مستقیم 
و غیرمستقیم از هندوستان متوقف شود. 
»نظر  نوشت:  خود  کوتاه  پیام  در  نمکی 
کشور  در  کووید-۱9  ویروس  اینکه  به 
هندوستان دچار موتاسیون بسیار خطرناک 
مقتضی  نحو  به  است  ضروری  لذا  شده 
انتقال مسافر به شکل مستقیم و  نقل و 
غیرمستقیم از کشور مذکور متوقف گردد. 
خواهشمند است دستور فرمائید پیگیری 

پذیرد.« صورت  الزم 
رحمانی فضلی، وزیر کشور و فرمانده قرارگاه 
واکنش  در  نیز  کرونا  با  مبارزه  عملیاتی 
وزیر  به  نامه ای  در  نمکی،  درخواست  به 
مستقیم  تردد  هرگونه  راه و شهرسازی، 
طریق  از  را  و کاال  مسافر  غیرمستقیم  یا 

مرزهای زمینی، هوایی و دریایی با کشور 
هندوستان تا اطالع ثانوی ممنوع اعالم کرد.
یادآوری  با  همچنین  رحمانی فضلی 
مسئولیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
ممنوعیت  تحقق  بر  نظارت  در  پزشکی 
بهداشت،  وزارت  کرد:  تصریح  یادشده، 
درمان وآموزش پزشکی به عنوان مسئول 
است؛  موظف  اجرا،  برفرآیند  نظارت 
متخلفین از این ابالغیه را بالدرنگ به مراجع 
قضایی معرفی و نتایج امر را بصورت روزانه 

نماید. اعالم  عملیاتی  قرارگاه  به 
ذیبخش،  محمدحسن  بعد،  ساعاتی 
سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری اعالم 
کرد، بر اساس تصمیمات وزارت بهداشت 
در خصوص پروتکل های مراقبت بهداشتی 
مرزی در مسافرت های هوایی و همچنین 
کرونا  یافته  جهش  ویروس  شناسایی 
از دو کشور   / به  در آن کشورها، »پروازها 
هند و پاکستان« ممنوع شد. او با تاکید 
هند  و  ایران  بین  برنامه ای  پرواز  اینکه  بر 
وجود ندارد و در حال حاضر پروازها محدود 
و به صورت موردی انجام می شود، افزود: 
پذیرش مسافر کانکشن از کشورهای مذکور 

نیز ممنوع خواهد بود.

گونه جدید هندی 
در 18 کشور جهان گزارش شده

در  را  بی.۱.۶۱۷  ژنوم  بار  نخستین  هند 
ماه اکتبر گذشته )مهر پارسال( به پایگاه 
است. حاال  داده های جهانی گزارش کرده 
صعودی  افزایش  با  مبارزه  حال  در  هند 
همان  به  مبتال  بیماران  شمار  سریع  و 
است  کووید-۱9  از  یافته  جهش  سویه 
که بیمارستان های این کشور را زیر فشار 
مضاعف قرار داده و منجر به کمبود شدید 
یورونیوز  است.  شده  اکسیژن  و  تخت 
گزارش داده که بیماران مبتال به این گونه 
متحده  ایاالت  مانند  دنیا  دیگر  نقاط  در 
آمریکا، استرالیا، اسرائیل، سنگاپور و چند 
این  شده اند.  گزارش  نیز   ... دیگر  کشور 
گونه تاکنون در ۱۸ کشور جهان شناسایی 
شده است. نگرانی درباره این گونه برخی 
سمت  به  را  بریتانیا  جمله  از  کشورها  از 
اعمال محدودیت های مسافرتی به هند و 
از مبدا این کشور سوق داده است. گرچه 
روز  بریتانیا  بهداشت  وزیر  هانکوک،  مت 
از  بود که ۱۰۳ مورد  دوشنبه گذشته گفته 
گونه هندی در بریتانیا شناسایی شده است 
که بیشترین موارد مربوط به افراد مسافری 
اما  بریتانیا شده اند  وارد  هند  از  است که 
برخی نیز از طریق انتقال ایجاد شده است. 
ایاالت متحده آمریکا نیز به شهروندان خود 
کامل  به طور  اگر  است حتی  توصیه کرده 
نکنند.  سفر  هند  به  اما  شده اند  واکسینه 
فرانسه نیز قوانین قرنطینه را برای مسافران 
بهداشت هند  وزارت  اجرایی می کند.  هند 
ماه  یک  حدود  یعنی  مارس،  ماه  اواخر 
درصد   ۲۰ تا   ۱۵ در  که  کرد  اعالم  پیش 
ایالت  از  تحلیل شده  و  تجزیه  نمونه های 
ماهاراشترا این گونه وجود دارد. اما آخرین 
آمار حکایت از افزایش این رقم به ۶۰ درصد 
است. محققان می گویند باید آزمایش های 
شود،  انجام  ویروس  این  روی  بیشتری 
اما به نظر می رسد که واکسن ها همچنان 
می توانند در مقابل این جهش جدید اثرگذار 
در  محققان  رویترز  گزارش  طبق  باشند. 
مورد  هشت  سه شنبه گذشته  اسرائیل که 
ثبت کرد،  را  ویروس کرونا  گونه هندی  از 
معتقد هستند که واکسن فایزر-بیون تک 
تا حدی در برابر این گونه موثر است. گرچه 

دارد. اثربخشی کمتری 

رئیس جمهوری:

 اگر ویروس هندی وارد کشور شود
مشکل بزرگی پیدا می کنیم
سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری: پروازهای هند و پاکستان به ایران و بالعکس ممنوع شد

در صد و ششمین سالگرد 
کشتار ارامنه پرچم های ترکیه 

و آذربایجان در ایروان به 
آتش کشیده شد

هزاران نفر روز شنبه ۴ اردیبهشت )۲۴ آوریل( 
و  یکصد  در  ارمنستان،  پایتخت  ایروان،  در 
ارمنی ها  کشتار  و  تبعید  سالگرد  ششمین 
عنوان  به  آن  از  که  عثمانی  امپراطوری  در 
کردند  تظاهرات  می کنند  یاد  »نسل کشی« 
آتش  به  را  آذربایجان  و  ترکیه  پرچم های  و 
کشیدند. به گزارش یورونیوز، همزمان قرار است 
جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا اولین رئیس 
بدست  ارمنی ها  واقعه  از  باشد که  جمهوری 
جنگ  طول  در  عثمانی  امپراطوری  سربازان 
 جهانی اول به عنوان »نسل کشی« یاد می کند.
تاکنون و در کنار پاپ، رهبر کاتولیک های جهان، 
۳۲ کشور و یا پارلمان، از جمله پارلمان اتحادیه 
را  عثمانی  امپراطوری  در  ارامنه  اروپا، کشتار 
شناخته اند.  رسمیت  به  نسل کشی   بعنوان 
شهروندان  خشم  امسال  تظاهرات  در  آنچه 
ارمنستان به ترکیه، نزدیکترین متحد جمهوری 
آذربایجان را دو چندان کرده، جنگ اخیر بر سر 
قره باغ است. باکو در این جنگ به مدد حمایت 
تمام عیار و پهپادهای ترکیه توانست بخش های 
وسیعی از مناطق خود در قره باغ را که ارمنستان 
حدود ۳۰ سال پیش به تصرف خود در آورده 
درآورد. خود  حاکمیت  تحت  و  اختیار   در 

بنا به برخی منابع، حدود ۶۰۰ هزار تا یک و 
نیم میلیون ارمنی حد فاصل سال های ۱9۱۵ 
تا ۱9۲۳میالدی به دست امپراتوری عثمانی 
جنگ  در  ارامنه  ترکیه کشتار  شدند.  کشته 
را  عثمانی  امپراتوری  سوی  از  اول  جهانی 
می پذیرد اما شمار کشته شدگان را بسیار کمتر 
نسل کشی  یک  نه  را  رویداد  این  و  می داند 
برنامه ریزی شده بلکه جزو پیامدهای طبیعی 

بر می شمارد. جنگ 

استونی، لتونی و لیتوانی در حمایت 
از جمهوری چک دیپلمات های 

روسیه را اخراج کردند

استونی، لتونی و لیتوانی روز جمعه برای نشان دادن 
همبستگی با جمهوری چک در تقابل با مسکو چند 
دیپلمات روس را اخراج کردند. به گزارش یورونیوز، 
جمهوری چک به تازگی روسیه را به دست داشتن 
انبار مهمات در این کشور که  انفجار مهلک یک  در 
سال ۲۰۱۴ روی داد،  متهم و به تبع آن ۱۸ دیپلمات 
روس را از خاک خود اخراج کرد. پراگ معتقد است 
پرونده  در  پیش تر  روسیه که  مخفی  ماموران  که 
سال  انفجار  در  شده اند  شناخته  متهم  اسکریپال 
۲۰۱۴ یک انبار مهمات در این کشور دست داشته اند.
اقدامی  در  و  کرد  رد  قاطعانه  را  ادعا  این  روسیه 
تا  خواست  چک  جمهوری  دپیلمات   ۲۰ از  متقابل 
ترک کنند. جمهوری چک  را  این کشور  فورا خاک 
از شرکای خود  اخراج دیپلمات های روس  از  پس 
در اتحادیه اروپا و ناتو خواست به نشانه همبستگی 
با  مقابله  برای  و  زده  مشابه  اقداماتی  به  دست 
اخراج  کشورشان  از  را  روس  دیپلمات های  مسکو 
کنند. لیتوانی در همین راستا روز جمعه اعالم کرد 
از  نفر  دو  و  فراخوانده  مسکو  از  را  خود  سفیر  که 
اعضای سفارت روسیه را »عنصر نامطلوب« قلمداد 
تاکید  لیتوانی  خارجه  وزارت  بیانیه  در  است.  کرده 
این  سفارت  در  فعال  روس  دیپلمات  دو  شده که 
دیپلماتیک  ماموریت  با  مغایر  فعالیت هایی  کشور 
وزیر  از  نقل  به  بیانیه  این  در  داده اند.  انجام  خود 
برای  تصمیم  که  شده  تصریح  لیتوانی  خارجه 
اخراج دو دیپلمات روس نشانه همبستگی با یکی 
و  »بی سابقه   حادثه   از  پس  این کشور  متحدان  از 
داده  روی  چک  جمهوری  در  است که  خطرناکی« 
لیتوانی همچنین به  بیانیه وزارت خارجه  است. در 
طور کامل از جمهوری چک و اقداماتش در واکنش 
است. آمده  عمل  به  حمایت   ۲۰۱۴ سال  انفجار  به 
به دو دیپلمات روس فعال در سفارت این کشور در 
این  تا خاک  داده شده  فرصت  روز  هفت  لیتوانی 
کشور را ترک کنند؛ اقدامی که بدون شک با واکنش 

متقابل مسکو همراه می شود.
مقامات  که  آن طور  این خصوص  در  لیتوانی  اقدام 
در  همسایه  دیگر  دو کشور  با  می  گویند  این کشور 
حوزه بالتیک یعنی استونی و لتونی هماهنگ شده 
است. وزرات خارجه استونی نیز روز جمعه اعالم کرد 
که سفیر روسیه را به نشانه اعتراض شدید نسبت به 
اطالعات منتشر شده مرتبط با انفجار سال ۲۰۱۴ در 

جمهوری چک فراخوانده است.
در بیانیه وزارت خارجه استونی آمده است: روسیه 
در قلمرو یک کشور عضو اتحادیه اروپا و ناتو مرتکب 
حاکمیت  و  شده  بین المللی  قوانین  شدید  نقض 

جمهوری چک را مورد تعرض قرار داده است.
دو  با  همسو  اقدامی  با  نیز  لتونی  دیگر  سوی  از 
یک  اخراج  به  دست  اعالم کرد که  خود  همسایه 
در  لتونی  خارجه  وزیر  است.  زده  روسیه  دیپلمات 
که  شد  یادآور  موضوع  این  اعالم  ضمن  بیانیه ای 
اقدام یاد شده به دنبال »فعالیت های غیرقانونی« 
چک  جمهوری  در  روسیه  اطالعاتی  سرویس  های 
یک  اساس  این  بر  لتونی  است.  گرفته  صورت 
نامطلوب«  »عنصر  عنوان  به  را  روس  دیپلمات 
است هرچه سریع تر  او خواسته  از  و  معرفی کرده 

ترک کند. را  این کشور  خاک 

کاخ سفید:
اسرائیل را در جریان 

مذاکرات وین قرار داده ایم
اعالم  نیز  سفید  سخنگوی کاخ  دیگر،  سوی  از 
کرده که واشنگتن مقامات اسراییلی را در جریان 
مذاکرات وین برای احیای توافق هسته ای قرار 
سفید  کاخ  سخنگوی  ساکی  جن  است.  داده 
خود  هفتگی  خبری  نشست  در  جمعه  شامگاه 
در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه »آیا مخالفت 
برای  آمریکا  دولت  تالش های  با  اسرائیلی ها 
موضع  بر  تاثیری  هسته ای  توافق  به  بازگشت 
توافق  این  به  مجدد  پیوستن  برای  واشنگتن 
دارد؟« گفت: »خیر، اما باید بگویم مذاکراتی که 
اکنون در جریان است، به صورت غیرمستقیم برای 
رسیدن به مسیری دیپلماتیک در جهت یک توافق 
بنابر گزارش وب سایت  جدید انجام می شود.« 
»ما  داد:  ادامه  ساکی  جن  سفید،  رسمی کاخ 
می دانستیم که )این مذاکرات( چالشی خواهد بود 
و از اینکه هنوز گفت وگوهایی میان تمام طرف ها در 
جریان است، خرسند هستیم.« او همچنین گفت: 
»از آنجایی که به اسرائیل مرتبط است ما آنها را 
به عنوان یک شریک کلیدی در این رایزنی ها در 
جریان اهداف خود قرار داده ایم و در آینده نیز به 

این کار ادامه می دهیم.«

 قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه خبر داد
انهدام یک تیم تروریستی 
در سیستان و بلوچستان

قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه از انهدام یک 
تیم تروریستی در سیستان و بلوچستان خبر 
داد. به گزارش ایسنا به نقل از سپاه نیوز، روابط 
عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه اعالم 
کرد: رزمندگان قرار گاه قدس با انجام عملیات 
تیم  یک  دقیق  اطالعاتی  رهگیری  و  رصد 
تروریستی وابسته به استکبار جهانی که چندی 
قبل برای انجام اقدامات خرابکارانه و تروریستی 
وارد منطقه شده بودند را شناسایی و سحرگاه 
آنان  موفق  عملیات  یک  طی  )شنبه(  دیروز 
را در یکی از مناطق مرزی استان سیستان و 
بلوچستان در کمین خود گرفتار و منهدم کردند. 
بر اساس این گزارش در این عملیات، سه تن از 
تروریست ها به هالکت رسیدند و سالح، مهمات 
و تجهیزات ارتباطی آنان نیز به دست رزمندگان 

اسالم افتاد.

جهانگیری:
واکسیناسیون  رایگان 

مطالبه به حق مردم است
کرد:  تاکید  جمهوری  رئیس  اول  معاون 
واکسیناسیون همگانی و  رایگان، اقتضای عدالت 
در سالمت و مطالبه به حق مردم است. به گزارش 
ایسنا، جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری در 
توئیتر نوشت: »  واکسیناسیون همگانی و  رایگان، 
اقتضای عدالت در سالمت و مطالبه به حق مردم 
است. این امر باید با شتاب بیشتری در چارچوب 
عادالنه  شکل  به  و  شده  تعیین  اولویت های 
با  و شفاف انجام شود. عمل به این سیاست 
استفاده از تمام ظرفیت های دولتی و غیر دولتی 
پیش  از  بیش  داخل،  تولید  و  واردات  برای 

است.« ضروری 

رئیس جمهوری: به رئیس کل 
بانک مرکزی دستور دادم که 
اولویت اول برای تامین ارز 
واکسن است. هیچ اولویتی 
باالتر از آن نیست و حتی در 
جلسه قبل دولت به او دستور 
دادم با هر مشکلی هست، 
۱۰۰ میلیون دالر پول آن را کنار 
بگذارد. اما برای جا به جا کردن 
این پول ها با مشکالت بزرگی 
مواجه هستیم

|پیام ما| رئیس جمهور گفته است، دو هفته آینده حساس است و امکانات بهداشتی و درمانی ما نامحدود نیست. نیروی 
انسانی ما هم توان مشخصی دارد و سطح تحمل مردم نیز سطح خاصی است. روحانی همچنین گفته که اینکه امروز خطر 
ویروس هندی پیش روی ماست و این ویروس، از ویروس انگلیسی، برزیلی، آفریقای جنوبی بدتر است که اگر وارد کشور 
شود، با مشکل بزرگی مواجه می شویم. سخنگوی سازمان هواپیمایی کشور نیز به دنبال درخواست وزیر بهداشت و وزیر 

کشور، اعالم کرد که پروازهای هند و پاکستان به ایران و بالعکس ممنوع شده است.

عظیم  ذوب  که  داده  نشان  مطالعات 
از  حاصل  گرمای  از  ناشی  که  یخچال ها 
 ۱99۰ دهه  از  است  انسانی  فعالیت های 
زمین  کره  چرخش  محور  در  تغییر  باعث 
شده است. دانشمندان می گویند، این اتفاق 
کره  روی  بر  انسان  تاثیر  می دهد  نشان 
به گزارش  است.  عمیق  اندازه  چه  تا  زمین 
و  شمالی  جغرافیایی  قطب های  گاردین، 
نقاطی است که محور  جنوبی سیاره زمین، 
ثابت  آنها  اما  می کنند  قطع  را  چرخش 
نیستند. تغییر در نحوه توزیع جرم زمین در 
نتیجه  باعث حرکت محور و در  این سیاره، 
عوامل  فقط  گذشته،  در  می شود.  قطب ها 
همرفت  و  اقیانوس ها  جریان  مثل  طبیعی 
موقعیت  زمین  اعماق  در  مذاب  سنگ های 
قطب ها را مشخص می کردند. پژوهش های 
جدید اما نشان می دهد که از دهه ۱99۰، از 
بین رفتن صدها میلیارد ُتن از یخ های قطبی 
اقیانوس ها  در  آنها  شدن  جاری  و  سال  در 
باعث  بحران آب و هوایی است،  از  ناشی  که 
شده که قطب های زمین در جهات جدیدی 
دریافتند که جهت  دانشمندان  حرکت کنند. 
به  جنوب  از   ۱99۵ سال  در  قطبی  رانش 
این  سرعت  میانگین  و  کرده  تغییر  شرق 
رانش از سال ۱99۵ تا سال ۲۰۲۰، ۱۷ برابر 
بوده   ۱99۵ سال  تا   ۱9۸۱ سال  از  سریع تر 
به  قطب ها  موقعیت   ،۱9۸۰ سال  از  است. 
شده  جابه جا  متر   ۴ حدود  مسافت،  لحاظ 

رهبری شانشان  به  پژوهشگران  تیم  است. 
منابع  و  جغرافیایی  علوم  موسسه  از  دنگ، 
طبیعی در آکادمی علوم چین به این نتیجه 
شده  ذخیره  آِب  سریِع  رسیدند که کاهش 
در خشکی که ناشی از ذوب شدن یخچال ها 
سریع  قطبی  رانش  علِت  مهم ترین  است، 
بعد از دهه ۱99۰ است. این پژوهش که در 
منتشر  ِلِترز«  ریِسرچ  »ژئوفیزیکال  مجله 
شده، نشان می دهد که عاملی که بیشترین 
سهم را در جابجایی قطب های زمین داشته، 
اما  بوده است،  از بین رفتن یخ های قطبی 

در  نیز  زیرزمینی  آب های  پمپاژ  احتماال 
آب های  است.  داشته  تاثیر  جابجایی  این 
پیداست،  نامش  از  همچنان که  زیرزمینی، 
با  اما  است،  شده  ذخیره  زمین  اعماق  در 
در  استفاده  برای  باال  به  آن  کردن  پمپاژ 
کشاورزی یا آشامیدن، این آب ها سرانجام 
آن  وزن  مجدد  توزیع  و  می شود  دریا  وارد 
در سراسر جهان اتفاق می افتد. در ۵۰ سال 
گذشته، انسان ها ۱۸ هزار میلیارد ُتن آب را 
کرده اند،  خارج  زیرزمینی  عمیق  مخازن  از 
باشد. داشته  وجود  جایگزینی  آن که  بدون 

بحران آب وهوایی محور چرخش زمین را تغییر داده است
تغییرات آب وهوایی

بررسی جداول بودجه حاکی 
از تغییرات گسترده ارقام و 
اعداد نسبت به جدول ارائه 
شده از سوی دولت است 
که در صحبت با اعضای 
کمیسیون تلفیق مشخص 
شد که جداول فقط توسط 
یک یا چند نفر و در نهایت با 
تایید رئیس کمیسیون تلفیق 
و چند روز پس از رای گیری 
الیحه نهایی شده است

مجلس  نمایندگان  از  نفر   ۱۰۰ از  بیش 
شورای اسالمی در نامه ای به محمد باقر 
درباره  او  پاسخگویی  خواستار  قالیباف، 
تغییر در تنظیم جداول بودجه ۱۴۰۰ شدند. 
به گزارش ایرنا در این نامه آمده است: 
بررسی جداول بودجه حاکی از تغییرات 
گسترده ارقام و اعداد نسبت به جدول ارائه 
شده از سوی دولت است که در صحبت با 
اعضای کمیسیون تلفیق مشخص شد که 
جداول فقط توسط یک یا چند نفر و در 
نهایت با تایید رئیس کمیسیون تلفیق و 
چند روز پس از رای گیری الیحه در صحن 
اسفندماه ۱۳99  تاریخ ۲9  در   مجلس 

نهایی شده است.
 در این نامه با اشاره به اینکه جداول تا 
 ۲۱ تاریخ  تا  یعنی  بعد  ماه  یک  حدود 
تغییر کرده  به کرات  فروردین ماه ۱۴۰۰ 
تعجب  کمال  در  شد:  است،  تصریح 
بودجه  تصویب  از  پس  روز  جداول ۲۵ 
در صحن ابالغ شده است و متاسفانه بر 
اساس اخبار مستند، این تغییرات محدود 
به ارقام جداول نشده بلکه حتی تغییرات 
آنها و  کلی در تبصره ها و جداول داخل 
تصحیح بندها بر اساس اشکاالت شورای 
نگهبان را نیز شامل شده است. در بخش 
دیگری از این نامه آمده است: این مسائل 

در حالی رخ داده که ... عدم شفافیت و 
شیوه تایید بودجه در مجالس قبل، بارها 
توسط شخص جنابعالی و رئیس محترم 
شده  نقد کشیده  به  تلفیق  کمیسیون 
بودجه  تصویب  ضمن  در  آنچه  است... 
۱۴۰۰ در مجلس اتفاق افتاد به شهادت 
نمایندگان محترم ادوار در نوع خود بی نظیر 
بود و رکوردی جدید در عدم تمکین به 
قانون آیین نامه و ایجاد رانت برای چند 
نفر در جابجا کردن اعداد کالن بودجه بود.

نمایندگان تاکید کردند: چنانچه در برابر 
اصالح رویه غلط مجالس قبلی در بسط  
بودجه  تلفیق  کمیسیون  و  رئیس  ید 
در تغییر و تصویب جداول و ردیف ها و 
یا افزودن ردیف های جدید و ابالغ آنها، 
و  داخلی  آیین نامه  چارچوب  از  خارج 
از  نماینده،   ۲9۰ تصویب  و  رای  بدون 
سکوت  مجلس  محترم  ریاست  سوی 
شود، مطمئن باشید طی سه سال آینده 
کسب کرسی در کمیسیون تلفیق بودجه 
و بدست آوردن ریاست آن به یک رانت 
بزرگ تبدیل شده، رقابت های شدیدی را 
برای تصاحب آن بدنبال خواهد داشت. در 
این میان آنچه ذبح می شود قانون گرایی، 
شفافیت، شایسته ساالری و مصالح عالیه 

بود. ایران خواهد  جمهوری اسالمی 

100 نماینده خواستار توضیحات قالیباف 
درباره تغییرات در جداول بودجه شدند
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این  در  که  مواردی  اصلی ترین  جمله  از 
به آن پرداخته شد مسئله گزارش   نشست 
مختلف  طرح های  زیستی  محیط   ارزیابی 
بود. طرح ها و پروژه های صنعتی و معدنی 
مجوزهای  سال  طول  در  که  اقتصادی  و 
احداث و فعالیت می گیرند اما بسیاری از 
آنها آب و خاک و محیط  اطرافشان را آلوده 
می شود  عنوان  هم  نهایت  در  و  می کنند 
این طرح ها مجوز داشته و ارزیابی محیط  
می گوید  تجریشی  حاال  شده اند.  زیستی 
محیط   ارزیابی  انسانی  معاونت  سایت  در 
زیستی پروژه ها فهرست شده و در تالشند 
در  هم  را  قبل  سال های  گزارش های  تا 
گزارش ها  »این  بگنجانند.  لیست  این 
اهمیت فراوانی دارند و نشان می دهند که 
کارخانه ها و صنایع و ... آیا به تعهدات شان 
نه.«  یا  عمل کرده اند  به کار  شروع  از  بعد 
محیط  زیستی  ارزیابی  درباره  همچنین  او 
هم گفت  خارجی  سرمایه گذاران  طرح های 

از  طرحی  سال گذشته  نیم  و  سه  در  که 
نشده  ارائه  خارجی  سرمایه گذاران  سوی 
کنند  صادر  ارزیابی  برایش  بخواهند  که 
سرمایه گذار  یک  فقط  سال ها  این  در  و 
نیروگاهی  راه اندازی  برای  که  بوده  ترک 
به  و  است  داشته  الزم  ارزیابی  سمنان  در 
خارجی  سرمایه گذاران  حوزه  در  آن  از  غیر 

است. نشده  مطرح  موردی  همچین 
ارزیابی  درباره  شده  مطرح  مورد  دیگر 
در  صنایع  و  طرح ها  زیستی  محیط  
ساز و کار  به  که  نقدی  و  سال های گذشته 
آن وارد است این است که ارزیاب ها پول 
ارزیابی آن را از سوی سرمایه گذار دریافت 
عامل  هم  همین  و  سازمان  نه  می کردند 
گذشته  سال های  در  فسادها  از  برخی 
را دو چندان کرد.  بوده و مشکل شفافیت 
را  مجوز  نمی توانست  ارزیاب  اگر  که  چرا 
نمی کرد  دریافت  پولی  بگیرد  سازمان  از 
بسیاری  روی  بود که  دلیلی  هم  همین  و 

با  هم  تجریشی  ببندد.  چشم  مشکالت  از 
اصول  از  یکی  مورد گفت که  این  بر  تاکید 
شفافیت  و  پاسخگویی  خوب  حکمرانی 
ارزیابی  گزارش  در  شفافیت  این  است. 
مقاومت  و  آمده  پیش  سال  دو-سه  از 
برای منتشر نشدن هم وجود دارد چرا که 
ندارند  اجرایی دوست  معموال دستگاه های 
باید  مردم  اما  باشد  شفاف  چیز  همه 
آلودگی  اپلیکیشن  هم  نمونه اش  بدانند. 
بود  کالن شهرها  از  برخی  و  تهران  هوای 
حاال  و  شد  راه اندازی   9۶-۷ سال  از  که 
را می توان رصد  آلودگی  در لحظه وضعیت 
کرد و این وضعیت را بهتر کرد و در سایت 
گزارش  کالن شهرها  آلودگی  ملی  کارگروه 
مربوط به سوخت سه ماهه و شش ماهه 
گذر  در  نتیجه  در  می شود.  داده  قرار  هم 

شد. ایجاد  خواست  و  شفافیت  این 
گزارش  حاضر  حال  در  تجریشی  به گفته 
اجرایی  بزرگ  پروژه   ۵۴ برای  ارزیابی 

نمی دانند  اصال  صنایع  از  بسیاری  و  است 
سال ها  این  »در  چیست:  ارزیابی  گزارش 
برای  و  کردیم  شروع  بزرگ  صنایع  با  ما 
ایجاد شده  الکترونیک  پرونده  ۱۱۱ صنعت 
گرفته  انجام  پساب  و  پسماند  ارزیابی  و 
انجام  صنایع  برای  سیاست گذاری  باید  و 
عالقه ای  صنایع  این  از  بسیاری  اما  گیرد 
طوالنی  راه  و  استراتژیک  برنامه  ندارند 
گزارش  حاضر  حال  در  باشند.  داشته 
سایت  در  طرح ها  محیط  زیستی  ارزیابی  
و  است  موجود  محیط  زیست  سازمان 
به  قرار است گزارش  سال های گذشته هم 

شود«. اضافه  سایت 

وزارت کشور متولی نادرست پسماند
دیگر  از جمله  آن  و مشکالت  پسماند 
مواردی بود که تجربشی بر آن تاکید کرد. 
این است  اولین مشکل  به گفته تجریشی 
وزارت  پسماند  بحث  متولی  سازمان  که 
سازمانی  هم  سازمان  این  و  است  کشور 

و  روستایی  معاونت  است هرچند  سیاسی 
تخصصی  دفتر  یک  اما حتی  دارد  عمرانی 
این  و  ندارد  وجود   آن  در  پسماند  درباره 

است. بزرگی  ضعف 
پسماند  جمع آوری  متولی  کشور  وزارت   
زمینه  در  ما  که  حالی   در  است  خانگی 
و  عمده  مشکالت  هم  صنعتی  پسماند 
آن رسیدگی شود   به  باید  داریم که  بزرگی 
گرفت  انجام  پیگیری هایی   9۷ سال  »در 
سازمان  در  پسماند  دفتر  ایجاد  مجوز  تا 
وزارت کشور  اما  را گرفتیم   محیط  زیست 
و در  ندارد  اجرایی است دفتر  که سازمان 
برایش  هم  عملیاتی  برنامه  و  نیرو  نتیجه 
شده  ایجاد  دفتر  آن  در  اما  ندارد.  وجود 
با  تصمیماتی  شمالی  استان های  برای 
البته  و  سازمان ها  همه  و  استاندار  حضور 
هم  خوبی  حرکت های  و  شد  مردم گرفته 
انجام گرفت. اما در زمینه بودجه به دولت 
این  می تواند  ما  نظر  از  که  شد  واگذار 
هم  خصوصی  بخش  به  بررسی  با  بخش 

شود.« واگذار 
سال  پسماند  قانون  تجریشی  گفته  به 
آیین نامه هایش  و  شد  تصویب    ۸۵-۶
و  تصویب شدند  مختلف  در سال های  هم 
آیین نامه هایش  با  هم  پاک  هوای  قانون 
وجود  مشکالتی  عمل  در  اما  دارد  وجود 
دارد: »دو علت دارد یکی منابع مالی است 
هم  ساالنه  شد  مجلس  مصوب  وقتی  و 
را  ردیف هایی  باید  دولت  هم  و  مجلس 
برایش می دیدند اما ردیفهای بودجه شکل 
نکردن  عمل  هم  بعدی  مشکل  و  نگرفت 
نمی توانیم  ما  است که  قانونی  وظایف  به 
می توانیم  ما  مثال  کنیم.  خاصی  کار 
در  اما  ندهیم   ۵ یورو  برای  خودرو  مجوز 
ساخته  ما  از  کاری  بخش ها  از  بسیاری 
اما  است  آلوده  صنایع  از  بعضی  نیست. 
و  اشتغال  بیفتند  کار  از  اگر  می گویند 
از  ما  و  می گیرد  قرار  تحت تاثیر  اقتصاد 
داریم«. زیادی  درگیری های  حقوقی  نظر 
نمونه  برای  که  می کند  تاکید  تجریشی 
مطرح  مازوت سوزی  بحث  گذشته  سال 
سوخته  مازوت  تا  ایستادند  آنها  و  بود 
از  بعضی  کشور  از  شهرهایی  در  اما  نشود 
سوخته  مازوت  دادند  اجازه  دادستان ها 
می گفتند  نفت  و  نیرو  وزارت  چون  شود 
برق  نمی شود  نشود  سوزانده  مازوت  اگر 
را  نمی شود گاز  هم  طرفی  از  و  تولید کرد 

کرد.  قطع  هم 
و  می شدند  وارد  دادستان ها  بنابراین 
مواقع  از  »بسیاری  بسوزانید.  می گفتند 
نمی کنند.  همراهی  قضائیه  قوه  و  دولت 
بعضی جاها هم دولت  و مجلس همراهی 
آسیب شناسی  ماجراها  این  و  می کنند 
جدی  اعمال  برای  قوانین  هنوز  نشده اند. 
قانون  که  است  حالی  در  این  و  نیست 
مردم  سالمت  و  اقتصاد  به  پاک  هوای 

می کند. کمک 
نکته دیگر درباره عوارض آلودگی بود که تا 
پیش از این به شهرداری ها داده می شد و 
برای خرج شدنش  مالی هم  هیچ صورت 
می گوید  تجریشی  حاال  و  نداشت  وجود 
صندوق  و  زیست  محیط   به  آن که  از  بعد 
سال  در  تنها  شد؛  داده  عوارض  این  ملی 
حساب  با  و  پول  تومان  میلیارد   9۱۰ 99؛ 
صنایع  به  صندوق  شد که  تعیین  و کتاب 
با رفتن  و برای آلودگی شان وام داد. حاال 
و  حساب  تعیین  و  خزانه  به  پول ها  این 
و  بخش  این  به  می توان  آن  برای  کتاب 
آورد  به دست  آن  از  پول هایی که می توان 

بود. امیدوار 

معاون سازمان حفاظت محیط زیست بر لزوم انتشار گزارش ارزیابی محیط زیستی طرح ها تاکید کرد:

مقاومت دستگاه ها در برابر انتشار 
گزارش های محیط زیستی

 تجریشی: معموال دستگاه های اجرایی دوست ندارند همه چیز شفاف باشد. ما گزارش های ارزیابی سال های گذشته
را هم منتشر می کنیم

رهاسازی گونه نادر مارال 
در منطقه حفاظتی پارک 

جنگلی فندقلوی اهر 
ابوالفضل جمالی؛ رئیس اداره حفاظت محیط 
زیست شهرستان اهر در گفت وگو با ایسنا  از 
رهاسازی یک راس گوزن قرمز)مارال( در منطقه 
حفاظت شده پارک جنگلی فندقلوی)یای قاری( 
راستای  در  گفت:  و  داد  خبر  شهرستان  این 
ارزشمند مارال و  حفاظت و تکثیر دوباره گونه 
جذب گردشگر در سایت حفاظت شده فندقلوی 
اهر در سال 99 با توجه به وجود تنها یک راس 
مارال اقدام به انتقال یک راس مارال جوان دیگر 
از سایت احیای نسل مارال آینالوی خداآفرین به 
این مکان کردیم که خوشبختانه جواب داد. مارال 
)گوزن قرمز یا گاو کوهی( یکی از بزرگ ترین 
اروپایی،  مناطق  بومی  که  گوزن هاست  انواع 
آسیای صغیر، غرب آسیا و آسیای میانه بوده که 
متاسفانه در بسیاری از نقاط جهان نسل این گونه 
نادر حیات وحش در حال انقراض است. به گفته 
او یک گونه ارزشمند بهله عقاب سارگپه)عقاب 
شکاری( و یک قطعه جوجه تیغی که توسط  
دوستداران محیط زیست به این اداره تحویل 
داده شده بود، پس از تیمار و مراقبت های ویژه 
توسط محیط بانان این اداره در زیستگاه اصلی 

این جانوران رهاسازی شد.

رگبار باران و وزش باد 
شدید در 19 استان کشور 
سازمان  و هشدار سریع  پیش بینی  مدیرکل 
هواشناسی از وقوع رگبار باران و وزش باد شدید 
در ۱9 استان کشور طی روزهای آینده خبر داد. 
صادق ضیاییان با اعالم این خبر گفت که طی 
غرب،  شمال  در  اردیبهشت(   ۶( دوشنبه  روز 
شرق،  مرکز،  البرز،  جنوبی  دامنه های  غرب، 
جنوب شرق و برخی نقاط جنوب کشور بارش 
پراکنده گاهی همراه با رعد و برق و وزش باد 
شدید موقت دور از انتظار نیست. همچنین در 
روز سه شنبه )۷ اردیبهشت( عالوه بر مناطق 
یاد شده در سواحل دریای خزر، شمال شرق 
و بخش هایی از جنوب غرب کشور نیز حاکم 
خواهد بود و طی روز چهارشنبه )۸ اردیبهشت( 
فعالیت بارشی در شمال غرب، سواحل دریای 
البرز  جنوبی  دامنه های  شرق،  شمال  خزر، 
پنجشنبه  روز  طی  و  شرق کشور  و  مرکزی 
)9 اردیبهشت( در شرق سواحل دریای خزر، 
شمال شرق، شرق، بخش هایی از جنوب شرق 
کشور ادامه دارد. به گفته مدیرکل پیش بینی و 
هشدار سریع سازمان هواشناسی از امروز تا 
هفتم اردیبهشت دمای هوا به تدریج در سواحل 
سانتی گراد  درجه   ۱۲ تا   ۶ بین  خزر  دریای 

افزایش می یابد.

انتظار برای تعیین محل 
بوی نامطبوع عسلویه 

انقالب  و  عمومی  دادستان  خدری،  محمد 
بوی  انتشار  با  رابطه  در  عسلویه  شهرستان 
نامطبوع گاز در شهرهای عسلویه، نخل تقی 
و بیدخون اظهار کرد: محیط زیست، شبکه 
است  کرده  مکلف  را  شهرستان  بهداشت 
ظرف ۴۸ ساعت علت و منشا بوی نامطبوع 
را  نظر خود  و سریعًا  را مشخص کرده  گاز 
اقدامات  پرونده  تشکیل  با  تا  کنند  اعالم 
قانونی صورت گیرد. او تاکید کرد: بی شک 
بد هستند  بوی  این  منشا  شرکت هایی که 
دیگر  مردم  تا  دهند  صورت  اقداماتی  باید 
به  اینکه  نه  نباشند  موارد  این  تکرار  شاهد 
شکل مقطعی و موقت این موضوع را حل 
هر  بیدخون که  نیروگاه  با  رابطه  »در  کنند 
از چند گاهی صداهایی منتشر می کنند که 
به  هم  می شود  مردم  اذیت  و  آزار  موجب 
تشکیل  پرونده  می رسانیم که  مردم  اطالع 
شده و ضروری است که اداره محیط زیست 
اعالم  را  نظر خود  بهداشت سریعًا  و شبکه 
به  رسیدگی  تحقیقات،  تکمیل  با  تا  کنند 
صورت گیرد.« بیشتری  سرعت  با  پرونده 

30درصد تنوع گونه  
پرندگان کشور در کیش 

جای گرفته است 
منطقه  سازمان  زیست  محیط  اداره  رئیس 
 9۱ وسعت  با  جزیره  این  آزاد کیش گفت: 
پرندگان  گونه های  درصد   ۳۰ کیلومتر مربع 
به گفته  داده است.  را در خود جای  کشور 
و  عالقه مند  پرنده نگرهای  محمدی  مریم 
کارشناسان محیط زیست در این جزیره تا 
کنون ۱9۳ گونه پرنده مختلف را شناسایی 
کرده اند و در چهار سال گذشته نیز تصاویر 
انقراض، کمیاب،  حال  در  پرنده  ۱۳۷ گونه 
کمک  با  جزیره  این  بومی  و  مهاجر 
گردآوری  عکاسی  شیوه  به  گونه شناسان 

است. شده 

پسماند و مشکالت آن از 
جمله دیگر مواردی بود که 

تجربشی بر آن تاکید کرد. به 
گفته تجریشی اولین مشکل 
این است که سازمان متولی 

بحث پسماند وزارت کشور است 
و این سازمان هم سازمانی 

سیاسی است هرچند معاونت 
روستایی و عمرانی دارد اما 

حتی یک دفتر تخصصی درباره 
پسماند در آن وجود  ندارد و 

این ضعف بزرگی است.

یک روز پس از روز جهانی زمین؛ مسعود تجریشی؛ معاون محیط  زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست گفت که ایران از نظر 
محیط  زیستی وضعیت مطلوبی ندارد و با وجود اسناد باالدستی و به رغم قوانین گوناگون تخریب گسترده ای در محیط زیست کشور 
ایجاد شده است. او که جمعه شب در جلسه »کالب هاوس روزنامه پیام ما« صحبت می کرد با تاکید بر اینکه زمین در ایران با مخاطرات 
گسترده ای روبه روست گفت که تقریبا اکثر تاالب های کشور خشک شده اند و 40 درصد کانون هایی که گرد و غبار تولید می کنند همین 
تاالب های خشک شده هستند و در حال حاضر سی میلیون هکتار کانون تولید گرد و غبار داریم که وضعیت پنج میلیون هکتارش بحرانی 
است و برداشت بی رویه آب یکی از اصلی ترین دالیلش است. به گفته او ایران درحال حاضر در زمینه گرد و غبار و فرسایش خاک هم 
وضعیت اسفناکی دارد و درباره پسماند و برگشت پسماندها به طبیعت هم وضعیت بد است چرا که تنها پسماندهای تحت مدیریت ما 
حدود 4 تا 5 درصد است. عالوه بر این ها به گفته تجریشی نشست زمین هم حالت بحرانی دارد. در بعضی از دشت های کشور چیزی 
در حدود 20 تا 25 سانتی متر در سال نشست زمین داریم و این خطرات زیادی برای زیرساخت ها ایجاد کرده است. او در این اتاق که با 
حضور جمع زیادی از خبرنگاران حوزه و فعاالن تشکیل شده بود تخریب های محیط زیست در سال های گذشته را عمیق و جدی دانست. 
تخریب هایی که حاال سازمان های توسعه ای و وزارتخانه ها را هم به فکر انداخته تا با آن مقابله کنند و راهکاری برای حفظ زمین ایران 
بیندیشند. در این اتاق اما سواالت بسیاری مطرح شد از جمله چرایی منتشر نشدن گزارش  ارزیابی محیط  زیستی طرح های مختلف. 

مسئله پسماند؛ کمبود نیرو در حوزه محیط  زیستی انسانی؛ سدسازی و مدیریت آب و گرد و غبار و… .

تجریشی: یکی از اصول 
حکمرانی خوب پاسخگویی و 
شفافیت است. این شفافیت 
در گزارش ارزیابی از دو-سه 
سال پیش آمده و مقاومت 

برای منتشر نشدن هم وجود 
دارد چرا که معموال دستگاه های 

اجرایی دوست ندارند همه 
چیز شفاف باشد اما مردم باید 

بدانند.

|  
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  |

اگر مردم در مسیر جاده 
و... خودرویی را دیدند که 
در حال حمل چوب است 

می توانند از طریق این 
اپلیکیشن پالک خودرو 

را چک و بررسی کنند که 
آیا این خودرو مجوز حمل 

چوب دارد یا خیر؟ اگر 
پالک خودرو در سامانه 
تعریف نشده بود، فرد 

می تواند بالفاصله موضوع را 
به سامانه های تلفنی ۱۳9 و 

۱۵۰۴ اطالع دهد.

سامانه چوب و استعالم اراضی برای ایجاد شفافیت در کشور راه اندازی شد

خارج از این سامانه مجوزی برای قطع درختان صادر نمی شود
و  ارتباطات  اطالعات،  فناوری  دفتر  مدیرکل 
اشاره  ضمن  جنگل ها  سازمان  اداری  تحول 
پاسخ دهی  و  چوب  سامانه  دو  راه اندازی  به 
در  اقدام  این  گفت:  اراضی  استعالمات  به 
و  است  شده  انجام  شفاف سازی  جهت 
این  در  اپلیکیشن هایی که  با  می توانند  مردم 
خصوص طراحی شده است، تخلفات را به ما 

دهند. گزارش 
راه اندازی  به  اشاره  ضمن  حسینی لر  میثم 
کرد:  اظهار  جنگل ها  سازمان  در  سامانه چوب 
مجوز  صدور  برای  طبیعی  منابع  ادارات  کلیه 
قطع درختانی که در قالب طرح زراعت چوب 
کاشته  شده اند باید از طریق این سامانه اقدام 
بهره برداری  پروسه قطع،  دیگر  از سوی  کنند. 
سامانه  این  طریق  از  درختان  چوب  حمل  و 
اجازه  و کسی  است  بررسی  و  مشاهده  قابل 
برای  مجوزی  سامانه  این  از  خارج  ندارد که 
قطع درختان صادر کند. او با بیان اینکه پالک 
خودروهایی که مجوز حمل چوب را دارند نیز 
تصریح  است،  شده  ثبت  چوب  سامانه  در 
اپلیکیشن مردمی  راه اندازی  در حال  ما  کرد: 
در  مردم  اگر  بنابراین  هستیم  زمینه  این  در 
در  که  دیدند  را  خودرویی  و...  جاده  مسیر 
حال حمل چوب است می توانند از طریق این 
بررسی  و  چک  را  خودرو  پالک  اپلیکیشن 
کنند که آیا این خودرو مجوز حمل چوب دارد 
تعریف  در سامانه  اگر پالک خودرو  یا خیر؟ 

نشده بود، فرد می تواند بالفاصله موضوع را به 
دهد. اطالع   ۱۵۰۴ و   ۱۳9 تلفنی  سامانه های 

اطالعات،  فناوری  دفتر  مدیرکل  گفته  به 
جنگل ها،  سازمان  اداری  تحول  و  ارتباطات 
چوب  اپلیکیشن  کشور  آبخیزداری  و  مراتع 
منتشر  عمومی  به صورت  ماه  خرداد  اوایل  تا 
می شود و در دسترس افراد قرار خواهد شد.
سامانه  راه اندازی  به  اشاره  با  ادامه  در  او 
سازمان  حفاظت  یگان  ناوگان  مانیتورینگ 
خودروهای  کنترل  مرکز  و  جنگل ها 
تمامی  حاضر  درحال  کرد:  اظهار  حفاظتی 
جنگل ها  سازمان  حفاظت  یگان  خودروهای 
مجهز   )GPS( مکان یاب  سیستم های  به 
سامانه  در  آن ها  حرکتی  مسیر  و  شده اند 
ثبت  حفاظت  یگان  ناوگان  مانیتورینگ 
نیروهای  این  از  یک  هر  برای  و  می شود 
رصد  و  حفاظت  جهت  محدوده ای  حفاظتی 
خودروی  هنگامی که  و  است  شده  مشخص 
می توانیم  ما  می کند،  حرکت  به  شروع  آن ها 

کنیم. مشاهده  را  آن ها  حرکتی  مسیر 
این  در  مختلفی  هشدارهای  دیگر  سویی  از   
نیروی  اگر  که  است  شده  طراحی  سامانه 
و  گرفت  قرار  خطرناکی  شرایط  در  حفاظتی 
هشداری  شد،  خارج  خود  مسیر  از  حتی  یا 
که  لوکیشنی  با  همراه  پیامک  به صورت 
برای  دارد،  قرار  آن  در  حفاظتی  خودروی 

شود. ارسال  استان  مدیرکل 

| روزنامه نگار |

| فروغ فکری |

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 
برابررای  رسمی  فاقدسند  ساختمانهای  و  واراضی  ثبتی  وضعیت 
قانون  موضوع  دوم  شماره۱۳99۶۰۳۱9۰۱۴۰۰۶۴9۷-99/۱۲/۱۶هیات 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت  تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی خانم معصومه مقبلی مهنی   فرزند علی  بشماره شناسنامه 
۱۲۴۱۱صادره ازجیرفت درموازی نوزده سهم ویک پنجم سهم مشاع از 
9۶سهم  ششدانگ یک باب خانه  به مساحت ششدانگ  ۴۷۳متر 
مربع پالک -فرعی از۵۷۱- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک ۱۶فرعی 
از ۵۷۱ -اصلی قطعه دو واقع دراراضی سرجاز جیرفت  بخش ۴۵کرمان 
خریداری از مالک رسمی آقای حسین شریفی  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 
دوماه  مدت  به  آگهی  انتشاراولین  تاریخ  از  توانند  می  باشند  داشته 
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:۶۶
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۰/۰۲/۰۵– تاریخ انتشارنوبت دوم :۱۴۰۰/۰۲/۱9
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 شماره۱۳99۶۰۳۱9۰۱۴۰۰۶۶۲۵-99/۱۲/۲۵هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت  تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی اقای امین رمانی   فرزند دادموال  بشماره شناسنامه ۱۲۴۱صادره ازجیرفت درششدانگ یک باب خانه  به 
مساحت ۵۲۵.۱۰متر مربع پالک -فرعی از۱۶۱۷- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک فرعی از ۱۶۱۷ -اصلی قطعه۶ واقع 
دراراضی استانه دلفارد جیرفت  بخش ۳۴کرمان خریداری از مالک رسمی آقای اکبرشفیعی  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:۷۱

تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۰/۰۲/۰۵– تاریخ انتشارنوبت دوم :۱۴۰۰/۰۲/۱9
جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

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
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   ۱۳99۶۰۳۱9۰۱۲۰۰۴۶9۸ شماره  رای  برابر 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سیرجان تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی 
بی بی زهرا منصوری فرزند سید حسین بشماره شناسنامه 9۱۰ صادره از سیرجان در یک باب خانه به مساحت 
۶9۱.۳۸ 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-9۶9
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

آگهی موضوع ماده۳ قانون و ماده ۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
برابررای  رسمی  فاقدسند  ساختمانهای  و  واراضی  ثبتی  وضعیت 
قانون  موضوع  دوم  شماره۱۳99۶۰۳۱9۰۱۴۰۰۶۴9۳-99/۱۲/۱۶هیات 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت  تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی خانم زینب مقبلی مهنی   فرزند علی  بشماره شناسنامه 
۱۲۴۱۱صادره ازجیرفت درموازی نوزده سهم ویک پنجم سهم مشاع از 
9۶سهم  ششدانگ یک باب خانه  به مساحت ششدانگ  ۴۷۳متر 
مربع پالک -فرعی از۵۷۱- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک ۱۶فرعی 
از ۵۷۱ -اصلی قطعه دو واقع دراراضی سرجاز جیرفت  بخش ۴۵کرمان 
خریداری از مالک رسمی آقای حسین شریفی  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 
دوماه  مدت  به  آگهی  انتشاراولین  تاریخ  از  توانند  می  باشند  داشته 
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:۶۵
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۰/۰۲/۰۵– تاریخ انتشارنوبت دوم :۱۴۰۰/۰۲/۱9
جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

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
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   ۱۳99۶۰۳۱9۰۱۲۰۰۳9۷۳ شماره  رای  برابر 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سیرجان تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی 
مساحت  به  خانه  باب  یک  در  سیرجان  از  صادره   ۳۴۲۳ شناسنامه  بشماره  عزیزاله  فرزند  حیدری  احمد  آقای 
۲۲۳.۸۴ متر مربع پالک ۲۱۱9 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-9۶۶
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰۱/۲۱- تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۲/۰۵

محمد آرمان پور -  رئیس ثبت اسناد و امالک
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بار  اتفاق ها،  آن  از  سال  یک  گذشت  با 
درختان  قطع  از  جدیدی  تصاویر  دیگر 
فضای  در  منطقه  کوهی  بادام  و  ارژن 
مجازی به اشتراک گذاشته شد تا اعضای 
و  زیستی  محیط  نهاد  مردم  تشکل های 
دوستداران طبیعت نسبت به تکرار واقعه، 
واکنش نشان دهند و با ارسال نامه هایی 
توقف  خواستار  مسئوالن،  به  سرگشاده 
موضوع  پیگیری  و  شرکت  برنامه های 
ایجاد  آن  جمله  از  که  اقداماتی  شوند. 
سوار  برای  مختلف  سیمانی  پایه های 
بخشی  گچ ِکشی  و  آب  تانکرهای  کردن 
زمین های  می داد که  نشان  نیز  اراضی  از 
بلوک بندی  چالشتر  ارجنای  به  موسوم 
شرکت،  سهامداران  و  است  شده 
فعالیت های کشاورزی را با جدیت در این 

می کنند. دنبال  محدوده 

 تعرض به گونه های جنگلی 
نیست توجیه پذیر  ارجنا  منطقه 

علمی  هیات  عضو  محمودی؛  بیت هللا 
زمین  علوم  و  طبیعی  منابع  دانشکده 
زیستی  محیط  فعال  و  شهرکرد  دانشگاه 
صفحه  در  که  بود  افرادی  نخستین  از 
به  اجتماعی  شبکه های  در  خود  شخصی 
آن  و  کرد  اعتراض  درختان  دوباره  قطع 
گفته  به  نامید.  خواری  جنگل  نوعی  را 
رسانه ها  فشار  از  پس  سال گذشته  در  او 
به  دادن  پایان  برای  مردمی  نهادهای  و 
درختان  به  تعاونی  شرکت  دست اندازی 
این شرکت طرح جدیدی  قرار شد  ارژن، 
توسعه ای خود  برنامه های  اجرای  برای  را 

جهاد کشاورزی  سازمان  اراضی  امور  به 
ارائه کند به طوری که در این طرح آسیبی 
نشود.  وارد  منطقه  در  موجود  درختان  به 
آماده  طرح  این  هنوز  آن که  وجود  با  اما 
اما  است  نرسیده  نیز  تصویب  به  و  نشده 
فعالیت های  جدید  سال  در  شرکت  این 
و  گرفته  سر  از  دوباره  را  خود  کشاورزی 
درختان  از  دیگری  تعداد  قطع  به  اقدام 

است. کرده 
محدوده  اینکه  به  اشاره  با  محمودی 
جمله  از  تعاونی  شرکت  به  شده  واگذار 
محسوب  کاشت  دست  جنگل  مناطق 
رویشگاه  باالدست  مناطق  و  می شود 
تصریح  است،  جنگلی  نمونه  این  طبیعی 
را  ارژن  گونه  ژنتیکی  ارزش  می کند: 
منطقه  نابودی  و  گرفت  نادیده  نمی توان 
چه  اگر  نیست.  پذیرفتی  دلیلی  هر  به 
روند  بر  نظارت  و  واگذار شده  اراضی  این 
اراضی  امور  عهده  بر  شرکت  فعالیت های 
این  اما  است  جهاد کشاورزی  سازمان 
منابع  و  نیست  درستی  توجیه  موضوع 
طبیعی باید از اختیارات قانونی خود برای 

کند. استفاده  جنگلی  توده  این  حفظ 

این منطقه مشمول قانون   
واگذاری جنگل  ممنوعیت 

دست کاشت نمی شود
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان 
واگذاری  علت  و  چرایی  به  پاسخ  در 
ارژن  جنگل های  از  هکتاری  چند  وسعتی 
کارکنان  از  متشکل  تعاونی  شرکت  به 
مربوط  مدارک  و  اسناد  به  طبیعی  منابع 

به این واگذاری در ۳۰ سال پیش رجوع 
پالک  زمین های  می گوید:  و  می کند 
حسین آباد معروف به ارجنای چالشتر در 
با  و  واگذاری  هیات  توسط   ۱۳۷۱ سال 
تلفیقی  کشت  به  منظور  و  اجاره  قرارداد 
بادام و علوفه کاری در اختیار این شرکت 

است. گرفته  قرار 
ارزیابی  درباره  صالحی  اسماعیل  سید 

واگذاری  زمان  در  منطقه  پوشش گیاهی 
این  موجود  اسناد  اساس  بر  می افزاید: 
سه  درجه  مرتع  واگذاری  زمان  در  اراضی 
شناخته شده اند و نمونه ای از درخت ارژن 
وجود  واگذاری  محدوده  در  زمان  آن  در 

است. نداشته 
که  دیدگاه  این  طرح  به  پاسخ  در  او  
بر  عمومی  دست کاشت  جنگل  واگذاری 
الیحه  اجرایی  آیین نامه   ۲ ماده  اساس 
قانونی واگذاری و احیا اراضی مصوب سال 
۱۳۵9 ممنوع است و آیا محدوده ارجنای 
چالشتر نیز مشمول این قانون می شود یا 
که  ارژنی  درختان  می کند:  تصریح  خیر، 
پس  می شوند  دیده  منطقه  در  هم اکنون 
از واگذاری در اراضی کاشته شده و پس 
توده ای جنگلی  به  این سال ها  از گذشت 
تبدیل شده اند و نقشه های هوایی نیز این 

می کند. تایید  را  موضوع 
و   ۱۳۷۶ سال  در  تعاونی  شرکت  اعضای 
بعد از آن با مشارکت اداره آبخیزداری آن 
و  ناخواسته  یا  خواسته  صورت  به  زمان 
نیز  چندانی  آبی  منابع  آن که  به  توجه  با 
عملیات  است،  نداشته  وجود  منطقه  در 
گیاهی  گونه  و  کردند  آغاز  را  بیولوژیک 
واگذار  اراضی  در  را  بادام کوهی  و  ارژن 
این گونه گیاهی  شده کشت می کنند که 
به  و  با محیط سازگار شده  در گذر زمان 

می کند. رشد  خوبی 
نگاه  از  در حال حاضر  می دهد:  ادامه  او 
منابع طبیعی خواستار حفظ گونه گیاهی 
وجود  با  ولی  هستیم  منطقه  در  ارژن 
تملک  در  همچنان  عرصه  این  آن که 
دولت است به دلیل واگذاری آن، نظارت 
عهده  بر  قرارداد  شروط  اجرای  نحوه  بر 
بر  طبیعی  منابع  و  است  اراضی  امور 
مسئولیت  تنها  شده  وضع  قوانین  مبنای 
حفاظت و حراست از اراضی جنگلی ملی 
فاقد  محدوده  این  در  و  دارد  برعهده  را 

است. قانونی  اختیارات 
و  واگذاری  در  تجدیدنظر  امکان   صالحی 
و  می شود  یادآور  نیز  را  شرکت  ید  خلع 
به  نیز  این  از  پیش  اقدام  این  می گوید: 
مندرج  الگوی کشت  نشدن  اجرایی  دلیل 
ولی  است  شده  انجام  شرکت  قرارداد  در 
شرکت تعاونی با اعالم شکایت و پذیرش 
بازگردانده  را  واگذاری  شرایط جدید، حق 

است.

امور اراضی از قطع درختان ارژن در 
منطقه ارجنا جلوگیری کرده است

جهاد کشاورزی  سازمان  اراضی  امور  مدیر 
زمان  در  که  نکته  این  تایید  با  استان 
واگذاری اراضی به شرکت، وجود گونه های 

جنگلی و یا ممنوع القطع در منطقه گزارش 
ارژن پس  نشده است، می گوید: درختان 
منطقه کاشته شده اند  این  در  واگذاری  از 
و پس از آن که این درختان به یک توده 
در  اراضی  امور  شدند،  تبدیل  جنگلی 
بهره بردار  توسط  آنان  قطع  از  توان  حد 

است. کرده  جلوگیری 
حال  این  با  می افزاید:  جزایری  شهرام 
اراضی،  کاربری  برای  اولیه  طرح  در 
گرفته  نظر  در  بادام  باغ  و  کاری  علوفه 
این  از گذشت  شده است و شرکت پس 
حقوقش  و  حق  است که  مدعی  سال ها 
نتوانسته  و  رفته  بین  از  بهره برداری  برای 
است در مقابل مال االجاره پرداختی، بهره 

باشد.  داشته  مناسبی 
و  واگذاری  طرح  ابطال  به  جزایری 
دارد  اشاره  نیز  این باره  در  شکایت شرکت 
و تصریح می کند: بر مبنای توافق صورت 
بازگرداندن  گرفته پس از طرح شکایت و 
شد  موظف  شرکت  نظارت،  شورای  رأی 
طرح جدیدی را برای بهره برداری از اراضی 
از  خالی  بخش های  آن  در  که  کند  تهیه 
گونه ارژن با کاشت گونه های باغی تکمیل 
با  ارژن  توده  مناطقی که  دیگر  در  و  شود 
فاصله های بیشتری قرار دارد از گونه های 
دیم همچون مو و بدون آسیب رسیدن به 

شود. استفاده  منطقه  بومی  درختان 
جهاد  سازمان  اراضی  امور  مدیرکل 
طرح  این  در  می شود:  یادآور  کشاورزی 
با  هم راستا  و  هم زیست  گونه های  باید 
بر  عالوه  تا  شود  انتخاب  منطقه  طبیعت 
تامین مصارف اقتصادی شرکت بر اساس 
عرصه  اراضی،  واگذاری  سیاست های 
یابد. نجات  تخریب  از  موجود  طبیعی 

او با اشاره به اینکه طرح ارائه شده از طرف 
شرکت از اواخر سال 9۸  تاکنون ۲ مرتبه 
نشده  عملیاتی  همچنان  و  شده  تصحیح 
با توجه  است، می افزاید: در هفته گذشته 
تخریب  بر  مبنی  رسیده  گزارش های  به 
حاضر  محل  در  نظارتی  عوامل  عرصه، 
شدند و گرچه تخریب چندان گسترده نبود 
شد.  صادر  شرکت  برای  کتبی  اخطار  اما 
حل  برای  چاره اندیشی  لزوم  بر  جزایری 
هیات  و می گوید:  دارد  تاکید  این مشکل 
سهامداران  از  بسیاری  و  شرکت  مدیره 
هستند که  آگاه  موضوع  این  بر  خوبی  به 
آسیب رساندن به گونه های گیاهی موجود 
شود  منجر  خلع ید  به  می تواند  منطقه  در 
تالش  موجود  شرایط  حفظ  در  رو  این  از 
انجام شده  بررسی های  بر  بنا  اما  می کنند 
برخی افراد ناآگاه در خارج از شرکت عامل 

هستند. اخیر  تخریب های 

قطع درختان منطقه ارجنای چالشتر در نزدیکی چهارمحال و بختیاری ادامه دارد

ارژن ها؛ زیر تبر شرکت تعاونی
بیت هللا محمودی: ارزش ژنتیکی گونه ارژن را نمی توان نادیده گرفت و نابودی منطقه به هر دلیلی پذیرفتی نیست. اگر 
چه این اراضی واگذار شده و نظارت بر روند فعالیت های شرکت بر عهده امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی است اما 
این موضوع توجیه درستی نیست و منابع طبیعی باید از اختیارات قانونی خود برای حفظ این توده جنگلی استفاده کند 

رتبه بندی جهانی 
پاسپورت ها و رتبه ایران

ژاپن  پاسپورت،  جهانی  رتبه بندی  تازه ترین  در 
ضعیف ترین  افغانستان  و  قوی ترین  همچنان 
گذرنامه را دارند. گذرنامه ایران نیز امسال با امکان 
دریافت ویزای فرودگاهی به عمان، دو رتبه صعود 
کرده است. به گزارش ایسنا، ۲۲۷ مقصد سفر در 
جهان وجود دارد که برای ورود به خاک آن ها باید 
گذرنامه داشت. ورود به هیچ کشوری تضمین شده 
نیست، اما افزایش جابه جایی های جهانی باعث 
می شود کشورهایی که معتبرترین گذرنامه را دارند 
داشته  سفر  برای  بیشتری  شانس  و  تضمین 
باشند. از همین رو، در سال های اخیر درخواست 
برای گذرنامه دو ملیتی بیشتر شده است. اطالعات 
ایندکس«  پاسپورت  »هنلی  شرکت  تازه ای که 
منتشر کرده نشان می دهد کدام کشورها با پایان 
یافتن پاندمی کرونا شانس بیشتری برای سفر 
دارند. این اطالعات از طریق انجمن بین المللی 
حمل و نقل جهانی )یاتا( جمع آوری شده است 
که مشخص می کند چه تعداد از مقاصد سفر برای 
۱99 پاسپورت در دسترس قرار گرفته اند. جایگاه 
گذرنامه ها نیز براساس شاخص هایی چون نیاز 
نداشتن به ویزا هنگام سفر، امکان دریافت ویزا 
در فرودگاه و مرز و فرایند و مدت زمان انتظار برای 
دریافت ویزا تعیین شده است. با توزیع سریع تر 
از  بعضی  که  دارد  وجود  احتمال  این  واکسن 
کشورها از پاسپورت شان امسال استفاده کنند، اما 
سوال این است کدام کشور کلید ورود به بیشترین 
کشورها را به خود اختصاص داده است . دانمارک 
به دست  را  فهرست  این  پنجم  رتبه  استرالیا  و 
آورده اند؛ شهروندان این دو کشور امکان سفر آسان 
و بدون ویزا به ۱۸9 کشور را دارند. ایتالیا، فنالند و 
اسپانیا با امکان سفر به ۱9۰ کشور، در رتبه چهارم 
این فهرست ایستاده اند. کره  جنوبی و آلمان که در 
رتبه سوم قرار گرفته اند، می توانند آسان و یا بدون 
ویزا به ۱9۱ کشور سفر کنند. گذرنامه سنگاپور با رتبه 
دوم این جدول، به ۱9۲ کشور امکان سفر آسان 
را دارد. ژاپن با امکان سفر به ۱9۳ کشور، همانند 
جهان  پاسپورت  قوی ترین  دارای  سال گذشته 
است. نکته مهم این رتبه بندی، خروج انگلیس 
پاسپورت های  معتبرترین  فهرست  از  آمریکا  و 
جهان است؛ قدرت گذرنامه این دو کشور برخالف 
آن چه تصور می شود کاهش یافته است، به طوری 
که اکنون در رتبه هفتم این جدول قرار گرفته اند. 
شهروندان این دو کشور امکان دسترسی به ۱۸۷ 
را دارند. انگلیس و آمریکا آخرین بار در سال ۲۰۱۴ 
باالترین رتبه را داشتند. البته دلیل افت جایگاه 
گذرنامه این دو کشور دقیق مشخص نیست، اما 
این گمان می رود افزایش احساسات ضدمهاجرتی 
دولت های این دو کشور و البته مدیریت ضعیف و 
مورد انتقاد آن ها در ویروس کرونا، از اصلی ترین 
دالیل باشد. بسیاری از کشورهای آسیایی از سال 
۲۰۰۶ به خاطر ضعیف بودن پاسپورت شان رنج 
می برند، اما ژاپن برای چند سال متوالی موفق 
شده قوی ترین گذرنامه را در جهان داشته باشد.  
در ۱۰ سال گذشته، امارات متحده عربی نیز سعی 
کرده به کشورهای بیشتری امکان دسترسی بدهد 
و متعاقبا شهروندانش امکان سفر آسان به ۱۷۴ 
کشور را به دست آورده اند، درحالی که قبال به ۶۷ 
در  چین  تالش های  داشتند.  دسترسی  کشور 
سال های اخیر باعث جهش رتبه ای از 9۰ به ۶۸ 
شده است که به سیاست درهای باز این کشور 
به روی شهروندان بیشتری از جهان برمی گردد. 
چینی ها اینک می توانند بدون ویزا و یا با ویزای 
فرودگاهی به ۷۷ کشور سفر کنند.  اما وضعیت در 
انتهای جدول تغییر چندانی نداشته است؛ سوریه، 
عراق و افغانستان همچنان ضعیف ترین گذرنامه را 
دارند، شهروندان این کشورها امکان سفر به کمتر 
از ۳۰ کشور را دارند. گذرنامه ایران نیز با دو رتبه 
جهش در جایگاه 99 ایستاده است. در سال ۲۰۲۰ 
ایران رتبه ۱۰۱ را داشت. در حال حاضر با گذرنامه 
ایرانی می توان به ۴۲ کشور بدون ویزا یا با ویزای 

فرودگاهی )On arrival( سفر کرد. 

مدیر امور اراضی سازمان 
جهادکشاورزی استان: هیات 
مدیره شرکت و بسیاری از 
سهامداران به خوبی بر این 
موضوع آگاه هستند که آسیب 
رساندن به گونه های گیاهی 
موجود در منطقه می تواند به 
خلع ید منجر شود

 منطقه ارجنای چالشتر که در 10 کیلومتری مرکز چهارمحال و بختیاری واقع شده است، سال گذشته در همین روزها به خاطر قطع درختان 
ارژن واقع شده در آن بر سر زبان ها افتاد. آن طور که ایرنا می نویسد قطع درختان ارژن به منظور تغییر کاربری اراضی و ایجاد باغ مثمر از 
سوی یک شرکت تعاونی اعتراض دوستداران محیط  زیست و مردم محلی را در پی داشته است که با افزایش حساسیت ها در مورد این 
اتفاق، ابهامات و اشکاالت قانونی در واگذاری 149 هکتار از اراضی ملی واقع در ارجنای چالشتر به این شرکت نیز مطرح شد به طوری که 

در آن زمان مسئوالن مربوطه و مراجع قضایی هر یک در مصاحبه های مختلف خبر از پیگیری موضوع دادند.
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مورخ  شنبه  روز  :از  سامانه  از  مناقصه  اسناد  دریافت  زمانی  مهلت   -۴
۱۴۰۰/۰۲/۴لغایت ساعت ۱9روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۲/۸

-pdf ۵- آخرین مهلت ارائه پاکت های پیشنهادی - بارگزاری در سامانه بصورت
:تا ساعت ۱9روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۲/۱۸*الزم به ذکر است پیشنهاد ات ارسالی 
باید حداقل یک ماه از تاریخ اخرین روز تسلیم پیشنهاد ها اعتبار داشته باشند 

۶-تاریخ گشایش پیشنهادها :روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۲/۱9ساعت 9صبح 
۷-میزان ونوع تضمین فراینده اجرای کار مبلغ :سیصد وده میلیون )۳۱۰/۰۰۰/۰۰۰(

ریال که به دو صورت ضمانتنامه بانکی ویا پرداخت نقدی )فیش واریزی (
مرکزی  بانک  نزد   IR۲۵۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰۳9۷۰۴۰۰۵۷9۱ شماره    شبای  بحساب 
جمهوری اسالمی ایران بنام خزانه داری کل از طریق دستور پرداخت سانتا یا 

پایا با شناسه واریز ۳۶۶۰۳9۷۵9۲۶۳۵۰۰۶۵۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۶قابل ارائه می باشد .
۸- آدرس وزمان تحویل اصل تضمین شرکت در فراینده ارجاع کار :اصل تضمین 
شرکت در فراینده ارجاع )الف (عالوه بر بارگزاری در سامانه می بایستی بصورت 
فیزیکی ودر پاکت در بسته وممهور حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 
۱۴۰۰/۲/۱۸به دبیرخانه کمیسیون معامالت مناقصه گزار در ادرس فوق الذکر 

تحویل ورسید دریافت شود .
ضمنا جهت کسب اطالعات بیشتر می توانید ضمن تماس با شماره تلفن 
۴۳۳۱۷۸۸۱-۰۳۴به آدرس اینترنتی شرکت www.assc.ir وآدرس پایگاه ملی 

اطالع رسانی مناقصات http://iets/mporg.ir  نیز مراجعه فرمائید.

 شرکت خدمات حمایتی کشاورزی جنوب استان کرمان

 مناقصه عمومی یک مرحله ای- نوبت دوم
شرکت خدمات حمایتی کشاورزی جنوب استان کرمان )جیرفت(

شرکت خدمات حمایتی کشاورزی جنوب استان کرمان وابسته به وزارت جهاد کشاورزی در نظر دارد انجام امور نگهبانی وحفاظت فیزیکی خود را از 
طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید .کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد و 
....در بستر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد والزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی 

مراحل ثبت نام در سایت مذکور ودریافت گواهی امضای الکترونیکی )توکن (را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند، 

شماره تماس پشتیبانی سامانه 1456)تماس با دفتر ثبت نام در سامانه اداره کل صنعت ،معدن وتجارت استان کرمان بشماره بشماره 034-33325261(

شرکت خدمات حمایتی کشاورزیوزارت جهادكشاورزی

۱-شماره فراخوان وتاریخ انتشار اگهی مناقصه در سامانه : ۲۰۰۰۰۰۱۶۱۴۰۰۰۰۰۲ روز 
شنبه مورخ ۱۴۰۰/۲/۴

۲- نام ونشانی مناقصه گزار:شرکت خدمات حمایتی کشاورزی جنوب استان 
کرمان به آدرس جیرفت :خیابان موسی صدر –والیت دوم 

۳- هزینه خرید اسناد مناقصه :مبلغ ۵۰۰/۰۰۰ریال می باشد که ازدرگاه بانکی 
موجود در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام می گیرد. 

مورخ  شنبه  روز  :از  سامانه  از  مناقصه  اسناد  دریافت  زمانی  مهلت   -۴
۱۴۰۰/۲/۸ مورخ  چهارشنبه  ۱9روز  ساعت  ۱۴۰۰/۰۲/۴لغایت 

-pdf ۵- آخرین مهلت ارائه پاکت های پیشنهادی –بارگزاری در سامانه بصورت
:تا ساعت ۱9روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۲/۱۸*الزم به ذکر است پیشنهاد ات ارسالی 

باید حداقل ۴۵روز از تاریخ آخرین روز تسلیم پیشنهاد ها اعتبار داشته باشند 
۶-تاریخ گشایش پیشنهادها :روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۲/۱9ساعت ۱۲

۷-میزان ونوع تضمین فراینده اجرای کار مبلغ :هشتصد وشصت وپنج میلیون  

)۸۶۵/۰۰۰/۰۰۰(ریال که به دو صورت ضمانتنامه بانکی ویا پرداخت نقدی )فیش 
بانک  IR۲۵۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰۳9۷۰۴۰۰۵۷9۱نزد  شماره  شبای  (بحساب  واریزی 
مرکزی جمهوری اسالمی ایران بنام خزانه داری کل از طریق دستور پرداخت 
سانتا یا پایا با شناسه واریز ۳۶۶۰۳9۷۵9۲۶۳۵۰۰۶۵۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۶قابل ارائه 

می باشد .
:اصل  ارجاع کار  ۸- آدرس وزمان تحویل اصل تضمین شرکت در فراینده 
تضمین شرکت در فراینده ارجاع )الف (عالوه بر بارگزاری در سامانه می بایستی 
بصورت فیزیکی ودر پاکت در بسته وممهور حداکثر تا پایان وقت اداری روز 
شنبه مورخ ۱۴۰۰/۲/۱۸به دبیرخانه کمیسیون معامالت مناقصه گزار در ادرس 

فوق الذکر تحویل ورسید دریافت شود .
تلفن  با شماره  تماس  توانید ضمن  بیشتر می  اطالعات  ضمنا جهت کسب 
۴۳۳۱۷۸۸۱-۰۳۴به ادرس اینترنتی شرکت    www.assc.irوآدرس پایگاه ملی 

اطالع رسانی مناقصات   http://iets/mporg.irنیز مراجعه فرمائید .

شماره:  55/61/00/211



پیامک شما را دربـاره 
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آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین 
نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 

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

دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم تقدیم نماید.
امالک واقع در بخش ۱۳ کرمان شهرستان زرند

آقای معین حسن زاده فرزند مختار بشماره شناسنامه ۳۰۸۰۰۷۳۵۴۱ 
صادره از  زرند در سه دانگ مشاع از ششدانگ خانه به مساحت  ۱9۸ 
مترمربع از پالک ۶۴۳9 اصلی واقع در زرند خیابان آزادگان کوچه شماره 

۴ خریداری از مالک رسمی اقای حبیب هللا اکبرزاده.
شناسنامه  بشماره  خداداد  فرزند  سرتختی  زاده  حسن  امینه  خانم 
از ششدانگ خانه  زرند در سه دانگ مشاع  از  ۳۰۸۰۰۵۵۵۸۶ صادره 
به مساحت  ۱9۸ مترمربع از پالک ۶۴۳9 اصلی واقع در زرند خیابان 
هللا  حبیب  آقای  رسمی  مالک  از  خریداری   ۴ شماره  آزادگان کوچه 

الف ۱۵ م  اکبرزاده. 
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۰/۲/۵

تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۴۰۰/۲/۱9
حسین توحیدی نیا - رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

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 
برابررای  رسمی  فاقدسند  ساختمانهای  و  واراضی  ثبتی  وضعیت 
قانون  موضوع  اول  شماره۱۳99۶۰۳۱9۰۱۴۰۰۴۷۱۰-99/۱۰/۰۶هیات 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مالکانه  تصرفات  جیرفت   ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  مستقردرواحد 
کرم   علی  فرزند  سروتمین  طاهری  لیال  خانم  متقاضی  بالمعارض 
بشماره شناسنامه ۷۲۲صادره ازجیرفت در ششدانگ یک باب خانه و 
باغچه به مساحت ۱۶۵۰متر مربع پالک -فرعی از۳9- اصلی مفروز و 
مجزی شده از پالک 9۱فرعی از ۳9 -اصلی قطعه یک واقع دراراضی 
سروتمین جبالبارز جیرفت  بخش ۳۴کرمان خریداری از مالک رسمی 
آقای حسین طاهری سروتمین   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:۵۸
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۰/۰۲/۰۵– تاریخ انتشارنوبت دوم :۱۴۰۰/۰۲/۱9
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 
برابررای  رسمی  فاقدسند  ساختمانهای  و  واراضی  ثبتی  وضعیت 
قانون  موضوع  دوم  شماره۱۳99۶۰۳۱9۰۱۴۰۰۶۵۱۸-99/۱۲/۱۷هیات 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مالکانه  تصرفات  جیرفت   ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  مستقردرواحد 
فرزند سید جالل  افضلی   فریدون  اقای سید  متقاضی  بالمعارض 
بشماره شناسنامه ۲صادره ازجیرفت در ششدانگ یک باب خانه  به 
و  مفروز  اصلی  از۵۷۸-  -فرعی  پالک  مربع  ۶۴۷.۴۲تر  مساحت 
مجزی شده از پالک - فرعی از ۵۷۸ -اصلی قطعه دو واقع دراراضی 
براب جیرفت  بخش ۴۵کرمان خریداری از مالک رسمی آقای سید 
جالل افضلی  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 
تاریخ تسلیم  از  از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه  تسلیم و پس 
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:۵۱
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۰/۰۲/۰۵– تاریخ انتشارنوبت دوم :۱۴۰۰/۰۲/۱9
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 
برابررای  رسمی  فاقدسند  ساختمانهای  و  واراضی  ثبتی  وضعیت 
قانون  موضوع  اول  شماره۱۳99۶۰۳۱9۰۱۴۰۰۶۰۰۵-99/۱۱/۲۸هیات 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مالکانه  تصرفات  جیرفت   ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  مستقردرواحد 
بشماره  لطف هللا  فرزند  برزکار   ذبیح هللا  اقای  متقاضی  بالمعارض 
شناسنامه 9۶صادره ازجیرفت در ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 
۱9۵متر مربع پالک -فرعی از۵۷۴- اصلی مفروز و مجزی شده از 
جیرفت   دراراضی  واقع  دو  قطعه  -اصلی  از ۵۷۴  پالک ۱۲۱۳فرعی 
فاریابی   عباس  آقای  رسمی  مالک  از  خریداری  ۴۵کرمان  بخش 
محرزگردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 
به صدور سند  نسبت  اشخاص  در صورتی که  ۱۵روزآگهی می شود 
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 

الف:۷۰ ./م  خواهدشد 
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۰/۰۲/۰۵– تاریخ انتشارنوبت دوم :۱۴۰۰/۰۲/۱9
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 
برابررای  رسمی  فاقدسند  ساختمانهای  و  واراضی  ثبتی  وضعیت 
قانون  موضوع  دوم  شماره۱۳99۶۰۳۱9۰۱۴۰۰۳۴۳۱-99/۰۷/۲۸هیات 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مالکانه  تصرفات  جیرفت   ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  مستقردرواحد 
بالمعارض متقاضی اقای محمدرضا میجانی   فرزند رضا قلی  بشماره 
باغچه مشتمل  قطعه  یک  در ششدانگ  ازجیرفت  شناسنامه9صادره 
بریک باب خانه  به مساحت ۳۴۱۶متر مربع پالک -فرعی از۱۰۰- اصلی 
مفروز و مجزی شده از پالک ۲و۴فرعی از ۱۰۰ -اصلی قطعه یک واقع 
دراراضی میجان سفلی جبالبارز جیرفت  بخش ۳۴کرمان 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 وصول اعتراض طبق مقررا ت سند 

مالکیت صادر خواهدشد ./م الف:۱۵
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۰/۰۲/۰۵– تاریخ انتشارنوبت دوم :۱۴۰۰/۰۲/۱9
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  ماده ۱۳آئین  و  قانون  ماده۳  آگهی موضوع 
فاقدسند رسمی برابررای شماره۱۳99۶۰۳۱9۰۱۴۰۰۶۴9۵-99/۱۲/۱۶هیات دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم فاطمه 
مقبلی مهنی   فرزند علی  بشماره شناسنامه ۱۲۴۱۱صادره ازجیرفت درموازی نوزده سهم ویک پنجم سهم مشاع از 9۶سهم  
ششدانگ یک باب خانه  به مساحت ششدانگ  ۴۷۳متر مربع پالک -فرعی از۵۷۱- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 
۱۶فرعی از ۵۷۱ -اصلی قطعه دو واقع دراراضی سرجاز جیرفت  بخش ۴۵کرمان خریداری از مالک رسمی آقای حسین شریفی  
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:۶۷
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۰/۰۲/۰۵– تاریخ انتشارنوبت دوم :۱۴۰۰/۰۲/۱9

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 
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  دوم  شماره۱۳99۶۰۳۱9۰۱۴۰۰۶۴9۴-99/۱۲/۱۶هیات  برابررای  رسمی 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم عذرا مقبلی 
مهنی   فرزند علی  بشماره شناسنامه ۱۲۴۱۱صادره ازجیرفت درموازی نوزده سهم ویک پنجم سهم مشاع از 9۶سهم  ششدانگ یک 
باب خانه  به مساحت ششدانگ  ۴۷۳متر مربع پالک -فرعی از۵۷۱- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک ۱۶فرعی از ۵۷۱ -اصلی 
قطعه دو واقع دراراضی سرجاز جیرفت  بخش ۴۵کرمان خریداری از مالک رسمی آقای حسین شریفی  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:۶۸
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۰/۰۲/۰۵– تاریخ انتشارنوبت دوم :۱۴۰۰/۰۲/۱9

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 شماره۱۳99۶۰۳۱9۰۱۴۰۰۶۴9۶-99/۱۲/۱۶هیات دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
خانم صغری مقبلی مهنی   فرزند علی  بشماره شناسنامه ۱۲۴۱۱صادره ازجیرفت درموازی نوزده سهم ویک پنجم سهم مشاع 
از 9۶سهم  ششدانگ یک باب خانه  به مساحت ششدانگ  ۴۷۳متر مربع پالک -فرعی از۵۷۱- اصلی مفروز و مجزی شده 
از پالک ۱۶فرعی از ۵۷۱ -اصلی قطعه دو واقع دراراضی سرجاز جیرفت  بخش ۴۵کرمان خریداری از مالک رسمی آقای 
حسین شریفی  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:۶9
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۰/۰۲/۰۵– تاریخ انتشارنوبت دوم :۱۴۰۰/۰۲/۱9

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 
برابررای  رسمی  فاقدسند  ساختمانهای  و  واراضی  ثبتی  وضعیت 
قانون  موضوع  اول  شماره۱۳99۶۰۳۱9۰۱۴۰۰۶۶۱۸-99/۱۲/۲۵هیات 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مالکانه  تصرفات  جیرفت   ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  مستقردرواحد 
بالمعارض متقاضی اقای محسن تارین  فرزند حسین بشماره شناسنامه 
۷۸۷۷صادره ازجیرفت در موازی سه دانگ مشاع ازششدانگ یک قطعه 
زمین مشتمل برساختمان  به مساحت ششدانگ ۸۸9.۴۱متر مربع 
پالک -فرعی از۵۷9- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک ۴و۸فرعی از 
۵۷9 -اصلی قطعه دو واقع دراراضی رهجرد جیرفت  بخش ۴۵کرمان 
خریداری از مالک رسمی آقای امان هللا عامری 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 
دوماه  مدت  به  آگهی  انتشاراولین  تاریخ  از  توانند  می  باشند  داشته 
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:۷۳
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۰/۰۲/۰۵– تاریخ انتشارنوبت دوم :۱۴۰۰/۰۲/۱9
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 
برابررای  رسمی  فاقدسند  ساختمانهای  و  واراضی  ثبتی  وضعیت 
قانون  موضوع  اول  شماره۱۳99۶۰۳۱9۰۱۴۰۰۵9۶۲-99/۱۱/۲۸هیات 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مالکانه  تصرفات  جیرفت   ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  مستقردرواحد 
بالمعارض متقاضی خانم آزاده نژاد ساالری  فرزند سهراب بشماره 
شناسنامه ۳۰۲۰۰۸۸۲۵9صادره ازجیرفت در ششدانگ یک باب خانه  
و  مفروز  اصلی  از۵۷9-  -فرعی  پالک  مربع  ۲9۲متر  مساحت  به 
مجزی شده از پالک ۲۸فرعی از ۵۷9 -اصلی قطعه دو واقع دراراضی 
آقای  رسمی  مالک  از  بخش ۴۵کرمان خریداری  رهجرد جیرفت  
رضا فرخی  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 
تاریخ تسلیم  از  از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه  تسلیم و پس 
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:۴۲
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۰/۰۲/۰۵– تاریخ انتشارنوبت دوم :۱۴۰۰/۰۲/۱9
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 
برابررای  رسمی  فاقدسند  ساختمانهای  و  واراضی  ثبتی  وضعیت 
قانون  موضوع  اول  شماره۱۳99۶۰۳۱9۰۱۴۰۰۶۴۳۳-99/۱۲/۱۰هیات 
سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین 
تصرفات  جیرفت   ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  مستقردرواحد  رسمی 
مالکانه بالمعارض متقاضی اقای یدهللا ساالری  فرزند دادی بشماره 
شناسنامه ۱۰صادره ازجیرفت در ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی به 
مساحت ۱۰۶۴۷9.۷۲متر مربع پالک -فرعی از۵۱۰- اصلی مفروز و 
مجزی شده از پالک - فرعی از ۵۱۰ -اصلی قطعه دو واقع دراراضی 
سرونی  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 
تاریخ تسلیم  از  از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه  تسلیم و پس 
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:۵9
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۰/۰۲/۰۵– تاریخ انتشارنوبت دوم :۱۴۰۰/۰۲/۱9
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 
برابررای  رسمی  فاقدسند  ساختمانهای  و  واراضی  ثبتی  وضعیت 
قانون  موضوع  دوم  شماره۱۳99۶۰۳۱9۰۱۴۰۰۵۲۷۴-99/۱۱/۰۱هیات 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت  تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی خانم سمیه میرزاده  فرزند حاجی بشماره شناسنامه ۴۴صادره 
ازجیرفت در ششدانگ اعیان یک باب خانه که سند مالکیت عرصه 
به نام اداره اوقاف صادر گردیده است  به مساحت ۲99.99متر مربع 
از پالک ۱فرعی  اصلی مفروز و مجزی شده  از۵۷۵-  پالک -فرعی 
ساردوئیه جیرفت   قطغوئیه  دراراضی  واقع  دو  قطعه  -اصلی  از ۵۷۵ 
بخش ۳۴کرمان خریداری از مالک رسمی موقوفه سلطان سید احمد  
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:۶۲
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۰/۰۲/۰۵– تاریخ انتشارنوبت دوم :۱۴۰۰/۰۲/۱9
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 
برابررای  رسمی  فاقدسند  ساختمانهای  و  واراضی  ثبتی  وضعیت 
قانون  موضوع  دوم  شماره۱۳99۶۳۱9۲۱۴۵۵۵-99/۱۱/۷هیات 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مالکانه  تصرفات  جیرفت   ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  مستقردرواحد 
بالمعارض متقاضی اقای حمید فراشی نسب ساردو  فرزند عین اله 
بشماره شناسنامه ۵۷۵۶صادره ازجیرفت در ششدانگ یک باب خانه  
و  مفروز  اصلی  از۵۷۲-  -فرعی  پالک  مربع  ۲۷۵متر  مساحت  به 
مجزی شده از پالک - فرعی از ۵۷۲ -اصلی قطعه دو واقع دراراضی 
صاحب اباد جیرفت  بخش ۴۵کرمان خریداری از مالک رسمی آقای 
غالمحسین نخعی سرجازمحرزگردیده است.لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب دردو نوبت به فاصله ۱۵روزآگهی می شود در صورتی که اشخاص 
می  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت  سند  به صدور  نسبت 
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 

الف:۶۴ ./م  مالکیت صادر خواهدشد 
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مرکز در گزارش خود به طور 
مشخص به مقدار اختصاص 
یافته به حق آبه های محیط 

زیستی اشاره نکرده و به 
ارزیابی آن نپرداخته است در 
صورتی که این مساله یکی از 
بزرگترین دغدغه های محیط 

زیستی کشور به حساب می آید

| روزنامه نگار |

| آیسان زرفام |

موضوع تدوین الگوی کشت  
در جلسات مختلف هماهنگی 

بین وزارتخانه های نیرو و 
جهاد کشاورز ی و شورای عالی 

آب مطرح شده است ولی تا به 
حال پیشرفت اجرایی ملموسی 

نداشته است

|  
کنا

  ر
|

پروازهای هند و پاکستان 
به ایران ممنوع شد

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری گفت: 
و  هندوستان  کشورهای  به/از  پروازها  کلیه 

پاکستان به ایران ممنوع شد.
محمد حسن ذیبخش اظهار داشت: براساس 
خصوص  در  بهداشت  وزارت  تصمیمات 
در  مرزی  بهداشتی  مراقبت  پروتکل های 
شناسایی  همچنین  و  هوایی  مسافرت های 
ویروس جهش یافته کرونا در آن كشورها، 
از  پاكستان  و  از دو کشور هند  به/  پروازها 

می شود. ممنوع  امشب   ۲۴ ساعت 
بین  ای  برنامه  پرواز  اینکه  بر  تاکید  با  او 
حاضر  حال  در  و  ندارد  وجود  هند  و  ایران 
انجام  موردی  صورت  به  و  محدود  پروازها 
می شود، افزود: پذیرش مسافر کانکشن از 

بود. خواهد  ممنوع  نیز  مذکور  کشورهای 
با  کشوری  هواپیمایی  سازمان  سخنگوی 
بیان اینکه در حال حاضر محدودیت پروازی 
به ۴۱کشور وجود دارد، گفت: پرواز از مبدا و 
مقصد کشورهایی که در لیست شرایط ویژه 
در  و کشورهایی که  بوده  ممنوع  دارند  قرار 
لیست کشورهای پرخطر قرار دارند ملزم به 

انجام تست مجدد در ایران هستند.
او خاطرنشان کرد: عدم منع تردد مستلزم 
ارائه تست PCR منفی با اعتبار 9۶ ساعته 
در مبدا و انجام تست مجدد پس از ورود 
در  سال   ۸ باالی  مسافران  برای  به کشور 
سایر  در  تردد  و  است  خطر  پر  کشورهای 
ارائه تست PCR منفی با  الزام  با  کشورها 
اعتبار 9۶ ساعته در مبدا و انجام مراقبت های 
سندرومیک پس از ورود به کشور و انجام 

بالمانع است. نیاز  تست مجدد در صورت 
به گفته ذیبخش، ارائه تست PCR فقط در 
آزمایشگاه های مورد تایید وزارت امور خارجه 

ایران در کشورهای مبدا دارای اعتبار است.

محموله تجهیزات خط تولید 
واکسن وارد ایران شد

ایران،  گمرک  مسئوالن  اعالم  طبق 
تولید  خط  تجهیزات  و  قطعات  محموله 
واکسن کرونا صبح امروز وارد و ترخیص 
فنی  معاون  ارونقی  که  است.آنطور  شده 
این  کرد  اعالم  ایسنا  به  ایران   گمرک 
هواپیمایی  شنبه(توسط  صبح  محموله 
ماهان و از چین به فرودگاه امام خمینی 
)ره( وارد شده و تحت نظارت گمرک در 
انجام  آن  تشریفات گمرکی  زمان  حداقل 
ترخیص  پرواز  پای  از  یکسره  حمل  با  و 
است. شده  مربوطه  مسئوالن  تحویل  و 

حاوی  شده  وارد  محموله  افزود:  او 
شامل  کرونا  واکسن  تولید  خط  قطعات 
تجهیزات clean room و قطعات دستگاه 
تا  است؛  گفتنی  است.  ویال  شستشوی 
ایران  که  ای  مرحله  چند  طی  و  کنون 
اقدام به واردات واکسن کرونا کرده است 
اردیبهشت  دوم  تا  ماه  بهمن  نیمه  )از 
از  بیش  مجموع  در  جاری(  سال  ماه 
اختیار  در  و  وارد  واکسن  دوز  میلیون  دو 
شش  است.  گرفته  قرار  بهداشت  وزارت 
روسی،  واکسن  دوزی  هزار   ۶۲۰ محموله 
دو محموله ۶۵۰ هزار دوزی  واکسن چینی 
، ۱۲۵ هزار دوز واکسن هندی و ۷۰۰ هزار 
و ۸۰۰ دوز واکسن کوواکس از کره جنوبی، 
مجموع واکسن وارداتی به ایران تا کنون را 

می دهد. تشکیل 

 مرکز پژوهش های مجلس به تازگی گزارشی 
را از عملکرد دولت در حوزه آب منتشر کرده 

است.
مجلس  پژوهش های  مرکز  بخش  این  در 
عملکرد دولت در حوزه آب را بر اساس احکام 
و مواد مختلف قانون برنامه ششم، به ویژه 
ماده ۳۵ این قانون و عملکرد بخش آب در 
قانون بودجه سال ۱۳99  بررسی کرده است.

توسعه  ششم  برنامه  قانون   ۳۵ ماده  در 
منظور  به  است  دولت مکلف  گفته شده که 
مقابله با بحران کم آبی، رهاسازی حق آبه های 
سرزمین،  پايداری  برای  محیطی  زيست 
پايداری و افزايش تولید در بخش کشاورزی، 
تعادل بخشی به سفره های زيرزمینی و ارتقای 
در  به میزانی که  آب،  تراز  جبران  و  بهره وری 
سال پايانی اجرای قانون برنامه يازده میلیارد 
مترمکعب شود، اقداماتی را از جمله افزايش 
بهره وری  افزايش  و  واحد سطح  در  عملکرد 
توسعه  کشاورزی،  محصوالت  تولید  در 
روش های آبیاری نوين، نصب کنتور هوشمند 
و حجمی آب، احیا، مرمت و اليروبی قنوات 
به میزان ساالنه ۵ درصد و ... را انجام دهد.
بر اساس نظر مرکز پژوهش های مجلس به 
طور کلی می توان گفت تمرکز اصلی این ماده 
در بخش آب بر تعادل بخشی و بهبود بیالن 

منفی سفره های آب زیرزمینی است.

رشد کم در پوشش شبکه دفع فاضالب
اساس  بر  مجلس  پژوهش های  مرکز 
عملکرد  که  کرده  اعالم  خود  بررسی های 

بسیار  فاضالب  دفع  شبکه های  توسعه 
درصد  که  نحوی  به  است،  بوده  ضعیف 
جمعیت تحت پوشش شبکه دفع فاضالب 
در سال های برنامه ششم کمتر از ۴ درصد 

است. داشته  رشد 

 استفاده مستقیم از حدود یک سوم 
پساب شهری

است  شده  عنوان  این گزارش  در  همچنین 
میلیون   ۱۴۰۰ حدود  از  حاضر  حال  در  که 
تولید شده شهری، حدود  مترمکعب پساب 
استفاده  مورد  آن  مترمکعب  میلیون   ۵۰۰
مستقیم قرار می گیرد که حدود ۶۵ درصد آن 
آب  منابع  )با  قالب طرح های جایگزینی  در 
و فضای سبز(،  مصرفی کشاورزی، صنعتی 
و  تاالب ها  حق آبه  تامین  و  مصنوعی  تغذیه 
صنعت،  توسعه  طرح های  برای  نیز  مابقی 
کشاورزی و فضای سبز به مصرف می رسد.
این گزارش اضافه کرده که عملکرد دولت در 
مورد بازچرخانی و مدیریت آب های نامتعارف 

هم  ضعیف بوده است.

 صرفه جویی بیش از 1 میلیاردی
 آب چاه ها

 در مجموع سال های برنامه ششم از طریق 
از  جلوگیری  و  غیر مجاز  چاه های  پلمپ 
اضافه برداشت ها، ۱ میلیارد و ۷۸۲ میلیون 
و ۵۰۰ هزار متر مکعب آب صرفه جویی شده 
است که بیشترین مقدار متعلق به سال 9۷ 

است. بوده 
 همچنین در سال 9۶، ۴هزار و ۲۱۵ حلقه 

چاه، در سال 9۷، ۶ هزار و ۳۴۳ حلقه چاه، 
در  و  چاه  حلقه   ۷۶۶ ۷هزار   ،9۸ سال  در 
سال 99، ۴ هزار و ۷۸۷ حلقه چاه به کنتور 

. مجهز شده اند 
اما عملکرد نصب کنتور هوشمند و حجمی آب 
بهره برداری  پروانه  دارای  آب  چاه های  روی 
بسیار  موجود  چاه های  تعداد کل  به  نسبت 
در  به طوری که  است  شده  ارزیابی  ضعیف 
سال های برنامه ششم، کمتر از ۲۵ هزار فقره 
با  کنتور هوشمند نصب شده که در مقایسه 
هدف کمی تعیین شده بسیار محدود است.

بودجه  نیافتن  تخصیص  می رسد  نظر  به 
این  در  ضعیف  عملکرد  مهم  دالیل  از  یکی 
بودجه  قانون  در  طوری که  به  باشد  زمینه 
نظر  در  این کار  برای  بندی  هیچ   9۷ سال 

بود. نشده  گرفته 

 نگرانی برای هامون
مساله مهم دیگری که در این گزارش اشاره 
مرکز  است.  هامون  حق آبه  تامین  شده 
است که  اشاره کرده  مجلس  پژوهش های 
دولت در این زمینه فعالیت هایی انجام داده 
اما این فعالیت ها نتیجه بخش نبوده است 
چرا که هنوز کشور افغانستان حق آبه قانونی 
ایران را در مواقع ضروری رهاسازی نمی کند.

این گزارش همچنین احداث سد های مخزنی 
در باالدست حوضه آبریز هامون در افغانستان 

را چالش برانگیز دانسته است.

 اروند الیروبی نشد
مورد  موارد  از  یکی  شد  که گفته  همان طور 

تاکید ماده ۳۵ قانون برنامه ششم، الیروبی 
رودخانه هاست. و  قنات ها  

مرکز پژوهش  های مجلس اعالم کرده است 
اروند  رودخانه  الیروبی  پیگیری ها  وجود  با 

است. نشده  انجام 
اجرایی  به  مجلس  که  مواردی  دیگر  از 
تدوین  موضوع  است  اشاره کرده  آن  نشدن 
الگوی کشت است این موضوع  در جلسات 
مختلف هماهنگی بین وزارتخانه های نیرو و 
مطرح  آب  عالی  شورای  و  جهاد کشاورز ی 
شده است ولی تا به حال پیشرفت اجرایی 

است. نداشته  ملموسی 
پس از اشاره به این نقاط ضعف گزارش مرکز 
دوره های  در  است  کرده  عنوان  پژوهش ها 
بارش  شرایط  به  توجه  با  و  زمانی  مختلف 
نظر  و  و خشــک  تر  تعاریف ســال های  و 
حق آ به  تامین  دســترس،  در  آب  منابع  به 

می گیرد. صورت  متناسب  کشاورزان 

 جای خالی ارزیابی 
حق آبه محیط زیست

در  همچنین  مجلس  پژوهش های  مرکز 
آبی  آورده است که در سالهای  گزارش خود 
۱۳9۸ـ۱۳9۷  و  ۱۳9۷ـ۱۳9۶  ۱۳9۶ـ۱۳9۵، 
میلیارد  و ۱۱.۴   ۵.۱، معادل ۶.۷  ترتیب  به 
مترمکعب از سدهای در حال بهره برداری برای 
صنعت،کشاورزی  »شرب،  نیازهای  تامین 
رهاسازی  آب  محیطی»  زیست  نیازهای  و 
شده است. اما این مرکز در گزارش خود به 
به  یافته  اختصاص  مقدار  به  مشخص  طور 

حق آبه های محیط زیستی اشاره نکرده و به 
ارزیابی آن نپرداخته است در صورتی که این 
بزرگترین دغدغه های محیط  از  یکی  مساله 
تامین  و  می آید  حساب  به  کشور  زیستی 
و  گاوخونی  مانند  تاالب های  حق آبه  نشدن 
نگران کننده  بسیار  روزها  این  ارومیه  دریاچه 

است. شده 

عملکرد ضعیف در تحقق اهداف کمی
مرکز  گزارش،  این  دیگر  بخش  در 
در  دولت  عملکرد  بررسی  به  پژوهش ها 
توسعه  برنامه  قانون  کمی  اهداف  تحقق 

است. پرداخته 
دولت  است که  شده  عنوان  بخش  این  در 
از شاخص های  برخی  تحقق  درصد  مورد  در 
سدهای  تنظیمی  آب  ظرفیت  مانند  کلیدی 
آبیاری  اصلی  شبکه های  احداث  غیرمرزی، 
آب  تضمینی  خرید  غیرمرزی،  زهکشی  و 
حد  رپرگذاری  عملیات  غیردولتی،  بخش  از 
بستر رودخانه ها و سایر پهنه های آبی، تجهیز 
تغذیه  هوشمند،  اندازه گیری  ابزار  به  چاه ها 
چاه های  کردن  مسلوب المنفعه  مصنوعی، 
غیرمجاز، مدیریت کیفی منابع آب و تجهیز 
نقاط مصرف به ابزار اندازه گیری دارای عملکرد 

است. بوده  ضعیف  بسیار 
 همچنین عملکرد طرح های مرزی )ظرفیت 
آب تنظیمی سدها، احداث شبکه های اصلی 
آبیاری و زهکشی( ضعیف تا متوسط  ارزیابی 
شدند و همچنین تاکید شده که تامین اعتبار 
این طرح ها و بازگشت تسهیالت گرفته شده  
همچنان  ملی  توسعه  صندوق  از  آنها  برای 

باقی است.
 در نهایت نتیجه گیری شده است که در این 
بخش بیشتر شاخص های اصلی بخش آب 
برخوردار  مناسبی  عملکرد  از   ۱۳99 سال  در 

نبوده اند.
برنامه  در  که  است  شده  عنوان  همچنین 
عملیاتی برنامه ششم بین اهداف و اعتبارات 
تاکید شده  نیست. همچنین  برقرار  تناسبی 
که حل این مشکالت به همکاری بخشی و 

دارد. نیاز  فرابخشی 
ضعف  نقاط  برخی  این گزارش  نهایت  در   
موجود در حوزه آب را نبود ارتباط و هماهنگی 
در  حکومت  ارکان  میان  مستمر  و  منسجم 
راستای حکمرانی موثر، بهره برداری غیرکارآمد 
از امکانات طبیعی موجود، وابستگی زیاد به 
ذخایر  دولت،  کاهش  عمومی  مالی  منابع 
آب های زیرزمینی و افت سطح آبخوان ها و 
نتیجه گیری کرده است که  و  بر شمرده   ...
اگرچه در برخی موارد سازه ای و معدودی هم 
این  در  آب، گام هایی  بخش  در  غیرسازه ای 
برنامه برداشته شده است، ولی باید گفت که 
هنوز مشکالت اصلی بخش آب به قوت خود 
برنامه  عملکرد  راستا،  این  در  و  است  باقی 
مطلوب نبوده است »به عنوان مثال می توان 
منفی  بیالن  بهبود  و  تعادل بخشی  موضوع 
سفره های آب زیرزمینی که موضوعیت اصلی 
آب  بخش  در  توسعه  ششم  برنامه  قانون 
است را مطرح کرد که متاسفانه در این حیطه 
وضعیت وخیم تر شده است. البته در تحقق 
عدم  مانند  مواردی  آب  بخش  شاخص های 
بین  های  ناهماهنگی  الزم،  اعتبارات  تامین 
بخشی و همچنین ضعف در تدوین مبانی و 
هدف گذاری های اسناد باالدستی را نباید دور 

از نظر داشت.«
مورد  در  که  است  کرده  اضافه  گزارش  این 
سال  بودجه  قانون  در  آب  بخش  عملکرد 
اعتباری  عملکرد  که  گفت  باید   ۱۳99
برنامه های مختلف این بخش در این قانون 
)در هشت ماه ابتدای سال ۱۳99( حدود ۷۲ 

است. بوده  درصد 

این  به نظر می رسد که اهداف  برنامه ششم توسعه،  بر اساس  از عملکرد دولت در بخش آب  ارزیابی مرکز پژوهش های مجلس  در 
برنامه محقق نشده است. همچنین یکی از مهم ترین اهداف این برنامه که بهبود بیالن منفی سفره های آب زیرزمینی است به وضعیت 
وخیم تری هم دچار شده است.  از سوی دیگر اگرچه در برنامه ششم توسعه به تامین حق آبه محیط زیست هم پرداخته شده اما مرکز 

پژوهش های مجلس در این حوزه اطالعات تفکیک شده و ارزیابی مشخصی ارائه نکرده است.

مرکز پژوهش های مجلس از پس رفت در شاخص های تعیین شده برای آب خبر داد

بر نامه ششم در بخش آب مردود شد 
در حالی که هدف برنامه ششم بهبود بیالن منفی سفره های آب زیرزمینی بود، وضعیت این بخش وخیم تر شده است
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افقی
جمع  ها،  مسند   - گرفته  انس   -  ۱ 
زبان  درخت   - کهکشان   - مسند۲ 
گنجشك - لقب امام نهم، پرهیزكار۳ 
 ، آمیخته   - فوتبال - خونبها  دفاع   -
غول   - آشفته   آغشته،  شده،  آلوده 
برفها۴ - فاسد - باقی گذاشتن، زنده 
فرمان   - سرگرمی   - نگهداشتن۵ 
جوشهای   - هنرپیشه  نقش  اتومبیل، 
ریز بدن - عدد منفی، جواب سر باال۶ 

عدد  آخر،  نت   - خانگی  سینمای   -
ایتالیایی  تایید  کارمندی،  عدد  ماه، 
رمزینه،   -  ۷ معتبر  ادبی  جایزه   -
نان  کوره   - مخابراتی  شماره  پیش 
پیكره۸9  مجسمه،   - آتشدان  پزی، 
دست  به  گرفتن،   - فرنگی  كاله   -
یازده۱۰  و  صد   - گناهکار   - آوردن 
 - روشنایی  المپ  برای  جایگاهی   -
سرای  قلب،   - امتحان  كوتاه،  آزمون 
محبت - محل ورود، مروارید درشت، 
و  شیوه  اسلوب،   - صدف۱۱  درون 

پایه  بنیاد،  و  شالوده   - متد  طریقه، 
هیتلری،  آسیاب،حرف  سنگ  مبنا،  و 
عبدهللا  نقش  بازیگر   - ها  نازی  حرف 
زبیر۱۲ - سوغات دامغان - نام ترکی، 
از   - وارونه۱۳  جم   - آذربایجانی  نام 
حضرت  مادر  نام   - چشم  امراض 
را  چیزی  مکیدن   - )عج(۱۴  مهدی 
 - ناراست۱۵  و  - کج  حرف  تکرار   -
خودم، ضمیر وزنی، سه کیلو - سرود 
دسته جمعی، ناشنوا، آب شرعی - به 
رها،  و  آزاد   - شده  زاییده  آمده،  دنیا 

گسیخته افسار 

عمودی
۱ - محلی که آب رودخانه وارد دریا می 
شود، مذهب و دین، جای ریزش آب 
- کم پشت - دانه خوشبو، سیاهدانه 
استخوانی   - هدایت کردن۲   - معطر 
لب  گرداگرد   - فرمان۳   - بدن  در 
از  فیلمی   - خرمن گندم   - دهان  و 
از  فیلمی   - یگانگی   - دانر۴  ریچارد 
نیست،  آفتاب   - اصالنی۵  محمدرضا 
 - بزرگ  خم  آرام،  رود   - نور  مقابل 
مهندسی،  - خط كش  باركش  حیوان 
میوه  مربایی،  میوه   - خارجی۶  چای 
نكو، میوه پاییزی - کامیون ارتشی - 
پول  واحد   - آبگیر   - نهامین۷  حداد، 
از  نیمی   - وارونه  - ست  هلند  قدیم 
یگان۸ - صدای پنچری9 - دانه های 
هم  به  را  آهن  دو  آن  با  پوست،  ریز 
متصل می كنند، همنشین هرس - از 
اعتماد كردن بر كسی،  افعال ربطی - 

نو   - كردن۱۰  واگذار  دیگری  به  را  كار 
هالوژن  عرب،  دست   - آمده  پدید 
نمک طعام، از هالوژنها - ضمیر غائب، 
 - مفرد۱۱  شخص  سوم  ضمیر  وی، 
باالپوش   - وزن  سنگین  سانی  گربه 

بازی  واحد   - اسب۱۲  - كفش  بلند 
تنیس، عدد شش عرب - امیر، بزرگ 
 - گیالن۱۳  شهرهای  از   - انگلیسی 
دریای بسیار بزرگ، بحر عظیم، دریای 
و  قصد   - حرف۱۴  تکرار   - بی كران 

ناتمام  هکر   - نماز  اصلی  رکن  آهنگ، 
نشانه   - دریا   - فرنگی۱۵  سقز   -
واسطه  بی  مفعول  عالمت  مفعولی، 
 - مرفق  بازو،  و  میان ساعد  بندگاه   -

كمرنگ سرخ  ترسان،  زائو  خاندان، 

جدول شماره 1994

ثبت ملی 5 شهر صنایع دستی 
استان کرمان پیگیری می شود 
اعضای  از  جمعی  مشترک  نشست  در 
و  گردشگری  کمیسیون  صنایع دستی  کمیته 
صنایع دستی  انجمن  و  اتاق کرمان  صنایع دستی 
صنایع دستی  شهر   ۵ ملی  ثبت  پیگیری  استان، 

شد. بررسی  کرمان  استان 
صنایع،  بازرگانی،  اتاق  روابط عمومی  گزارش  به 
نشست  این  در  کرمان،  کشاورزی  و  معادن 
ملی  ثبت  برای  الزم  اقدامات  تصمیم گرفته شد 
۵ شهر کرمان، راور، قلعه گنج، شهربابک و راین 
کمیسیون  همکاری  با  فعالیت ها  این  و  انجام 
انجمن  کرمان،  اتاق  صنایع دستی  و  گردشگری 
استان  صنایع دستی  پژوهشکده  و  صنایع دستی 

گیرد. صورت 
تاکید  با  نشست  این  در  کرمان  اتاق  رئیس 
برای  فراوانی  اهمیت  کرمان  اتاق  اینکه  بر 
صنایع دستی به عنوان صنعت و هنر قائل است، 
مزایای  سایر  و  صادرات  اشتغالزایی،  گفت: 
پرداختن جدی  برای  دالیل خوبی  صنایع دستی، 

است.  حوزه  این  به 
کمیسیون  افزود:  زاده،  طبیب  سیدمهدی 
گردشگری و صنایع دستی از کمیسیون های مهم 
جمعی،  خرد  با  نیز  صنایع دستی  انجمن  و  اتاق 
هسته مستقل و با نفوذی برای مشورت است که 
صنایع دستی  معرفی  برای  فرصت ها  این  از  باید 

کرد. استفاده  کرمان 
او ادامه داد: به پیشنهاد کمیسیون گردشگری و 
صنایع دستی اتاق کرمان برگزاری برخی رویدادها 
در  که  پور"  شهسواری  نسا  "ماه  یادبود  مانند 
پروسه ثبت جهانی گلیم شیریکی پیچ سیرجان 
به عنوان "مادر صنایع دستی ایران" معرفی شد و 
ارجمند کرمانی"  "حاج محمد  یاد  زنده  همچنین 
صنایع دستی  معرفی  در  فرش کرمان،  اساتید  از 
طبیب زاده  بود.  خواهد  تاثیرگذار  بسیار  کرمان 
افزود: از ثبت ملی شهرهای صنایع دستی استان 
به عنوان صنعت درون یاب شهرها استقبال می 
کنیم و بر تهیه و تدوین نقشه راه مشخص برای 

داریم. تاکید  استان  صنایع دستی 
شهر   ۵ این  مختص  صنایع دستی  است  گفتنی 
حصیربافی،  چاقوسازی،  دستباف،  فرش  شامل 

است.    ... و  پته  فیروزه، 

مسئولیت اجتماعی 

از  قزوین  استان  گاز  شرکت  مدیرعامل 
مددجوی کمیته   ۸۰۸ تعداد  رایگان  اشتراک پذیری 
در  بهزیستی  سازمان  و  )ره(  خمینی  امام  امداد 

داد. خبر   ۱۳99 سال 
قزوین،  استان  شرکت گاز  روابط عمومی  به گزارش 
با  شرکت  این  مدیرعامل  بوشهری  مفرد  اسماعیل 
اعالم این مطلب اظهار داشت: شرکت گاز قزوین در 
برنامه مسئولیت  و  قانونی  تکالیف  به  راستای عمل 
 ۸۰۸ رایگان  اشتراک پذیری  به  نسبت  اجتماعی 
مددجوی کمیته امداد و سازمان بهزیستی در سطح 
مشترک   ۷۱۷ تعداد  این  از  اقدام کرده که  استان 
مددجوی  مشترک   9۱ و  امداد  کمیته  مددجوی 

است. بهزیستی  سازمان 
قانون   ۸۰ ماده  اساس  بر  داشت:  بیان  بوشهری 

افراد  از  کدام  هر  توسعه  ششم  ساله   ۵ برنامه 
و  خمینی)ره(  امام  امداد  کمیته  پوشش  تحت 
گاز  انشعاب  هزینه  پرداخت  از  بهزیستی  سازمان 
آنان  به  یافته  اختصاص  مسکونی  واحد های  برای 
معاف  بار  یک  برای  فقط  مصرف،  الگوی  اساس  بر 
افراد  اشتراک پذیری  خصوص  این  در  که  هستند 
این  مستمر  صورت  به  و  شده  انجام  طرح  مشمول 

داشت. خواهد  ادامه  طرح 
و  امداد  کمیته  مددجویان  است  توضیح  به  الزم 
تسهیالت  از  استفاده  منظور  به  بهزیستی  سازمان 
مدارک  داشتن  دست  در  با  می توانند  مذکور 
حمایت  تحت  سازمان  از  معرفی نامه  و  شناسایی 
محل  منطقه  و  شهرستان  مشترکان  امور  واحد  به 

کنند. مراجعه  خود  سکونت 

مدیرعامل شرکت گاز استان قزوین:

اشتراک پذیری رایگان 808 مدد جوی کمیته امداد 
درقالب مسئولیت های اجتماعی اقتصادی  بحران های  به  اشاره  با  کرج  شهردار 

چند سال گذشته و سختی کار مدیریت شهری 
در اتمام پروژه های نیمه تمام، گفت: بدون کمک 
مسئوالن استانی و دولت، تحقق این اقدامات 

سخت تر می شد.
علی کمالی زاده در مراسم تکریم علی درویش 
عمرانی  امور  هماهنگی  سابق  معاون  پور، 
استانداری البرز که از سوی مدیریت شهری در 
سالن شهدای شهرداری کرج برگزار شد، ضمن 
تبریک حلول ماه مبارک رمضان گفت: استان 
البرز در دو سالی که گذشت، سخت ترین شرایط 

ممکن را ازنظر اقتصادی تجربه کرد.
چند  به  احداث  صنعت که  حوزه  شرایط  از  او 
۱۰۰ درصد رسید و افزایش ۴۰ درصدی حقوق 
کارکنان طی سال های اخیر به عنوان بخشی از 
وضعیت سخت سپری شده یادکرد و ادامه داد: 

به دلیل شیوع بیماری کرونا نیز برای دریافت 
با  نباید به مردم سخت می گرفتیم و  عوارض 
هزینه  درآمد  نهادی  شهرداری  اینکه  به  توجه 
است و بخشی از درآمدهای شهرداری از عوارض 
درزمینه  شهرداری  می آید، کمی کار  دست  به 

شد. اقتصادی سخت تر 
این مسئول با اشاره به موارد یادشده افزود: با 
این شرایط اگر حمایت های استانداری البرز و 
وزارت کشور نبود، شرایط، به شکلی که از بحران ها 

عبور کردیم، طی نمی شد.
شهردار کرج همدلی ایجادشده میان مسئوالن 
شهری، استانی و کشوری را حاصل اتحادی ملی 
و  اعالم  به مردم  جهت خدمت رسانی مطلوب 
اظهار امیدواری کرد: این اتحاد و همدلی تداوم 
داشته باشد تا بیش ازپیش شاهد ارائه خدمات 

بزرگ، بهینه و ارزشمند به شهروندان باشیم.

پایانی صحبت های خود  بخش  در  کمالی زاده 
به تالش های بی شائبه معاون سابق هماهنگی 
دوران  طی  البرز  استانداری  عمرانی  امور 
تصدی گری اش در این نهاد اشاره کرد و ضمن 
ابراز خوشحالی و خرسندی برای این مسئول، 
در سمت جدید که ازاین پس به عنوان مدیرعامل 
سازمان منطقه آزاد قشم فعالیت خود را ادامه 
می دهد، اظهار کرد: امید است شاهد موفقیت 

جنابعالی در حوزه مدیریت جدید باشیم.
گفتنی است این مراسم با حضور اکبر سلیم نژاد، 
رئیس شورای اسالمی شهر کرج، رحیم خستو، 
شورای  ارتباطات  و  هنر  کمیسیون  رئیس 
شهردار  کمالی زاده،  علی  کرج،  شهر  اسالمی 
کرج، معاونان شهردار، برخی از مدیران مناطق 
نماینده های  و  تابعه  سازمان های  و  ده گانه 

شد. برگزار  البرز  استانداری 

شهردار کرج:
بدون کمک دولت اجرای پروژه های بزرگ سخت تر بود

مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران با بیان اینکه بررسی روند تغییرات 
غلظت آالینده ازن، پیش  سازها و پارامترهای هواشناسی موثر بر آن در شهر 
تهران طی دهه اخیر نشانگر روند افزایشی این آالینده و طول زمان روزهای 

دربرگیری است، گفت: سال 99 ازن در تهران رکورد زد.
 به گزارش ایرنا از اعالم شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، حسین شهیدزاده 
اینکه گزارش ساالنه کیفیت هوای تهران در دست  روز شنبه ضمن اشاره به 
تدوین است، اظهار کرد: در این گزارش به بررسی آالینده های مختلف از جمله 
ازن در تهران پرداخته شده است بر اساس این بررسی، طی سال گذشته در 
بازه زمانی ۲۵ تیر ماه تا ۳ مرداد ماه طوالنی ترین دوره آلودگی هوا از نظر 

آالینده ازن در تهران را داشتیم.
به چرخه  باتوجه  تهران تصریح کرد:  مدیر عامل شرکت کنترل کیفیت هوای 
نظرگیری  در  نیازمند  آن  کنترل  و  کاهش  ازن،  ثانویه  آالینده  شکل گیری 
مجموعه ای از عوامل، تغییرات اقلیم و گرمایش زمین است. از سویی دیگر 
طی ماه های گرم سال ۱۳99 مانند سال های گذشته شاهد افزایش آالینده ازن 
در شهر تهران بودیم. افزایش پیاپی غلظت این آالینده در ماه های تیر و مرداد 

منجر به تشدید اثرات و مخاطرات آن برای شهروندان شد.

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان با نگران کننده خواندن رشد مصرف برق 
در استان، گفت: اگر رشد مصرف برق به همین روال ادامه داشته باشد امکان هر 

چیزی حتی خاموشی در تابستان پیش رو وجود دارد.
محمود دشت بزرگ اظهار کرد: در حال تجربه رشد بی سابقه اوج مصرف برق در 
استان هستیم که هشدار آمیز است و تداوم آن و پیشی گرفتن مصرف از تولید 

می تواند شبکه برق را با چالش های جدی رو به رو کند.
او افزود: رشد مصرف برق در استان از هفته گذشته سیر صعودی گرفته و در ۴۸ 
ساعت گذشته پیک مصرف نسبت به مدت مشابه در سال قبل، رشدی ۴۲ درصدی 
را نشان می دهد و در حال ورود به محدوده ۶ هزار مگاوات است که برای این وقت 

سال، بی سابقه و غیر منتظره است.
مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان با اشاره به دالیل احتمالی افزایش 
مصرف برق، بیان کرد: افزایش دمای استان به ۴۲ درجه و استفاده مردم از وسایل 
الکتریکی سرمایشی و شرایط کرونایی کشور در این رشد مصرف نقش دارد و حتی 
ممکن است بخشی از این مصرف غیرمتعارف، مربوط به استفاده غیرمجاز از برق 

برای استخراج رمز ارز باشد که باید بررسی های الزم در این زمینه صورت بگیرد.

قزوین  استان  ای  جاده  حمل و نقل  و  راهداری  اداره کل  حمل و نقل  معاون 
طی  استان  ای  جاده  حمل و نقل  ناوگان  با  کاال  حمل  درصدی   ۵۶ رشد  از 
فروردین ماه امسال خبر داد. به گزارش برنا؛علیرضا معیری پور در این باره 
استان  از  مختلف  انواع کاالهای  تن  ۶۰۰هزار  ماه گذشته  یک  در  کرد:  اظهار 
قابل  رشد  سال گذشته  مشابه  مدت  با  مقایسه  در  شده که  جابجا  قزوین 
توجهی داشته است. او اضافه کرد: میزان جابجایی کاال طی این مدت حتی 
در مقایسه با فروردین ماه سال 9۸ که ویروس کرونا شایع نبود و وضعیت 
حمل و نقل و صنایع تولیدی، کشاورزی و معدنی در شرایط عادی قرار داشت 
دست اندرکاران  تمام  تالش  با  این  دهد که  می  نشان  درصدی   ۱۵ رشد  نیز 
به  است.  شده  حاصل  زحمتکش  و  شریف  رانندگان  خصوص  به  حوزه  این 
اقدامات  با  سال گذشته  یک  در  جاده ای  حمل و نقل  حوزه  معیری پور  گفته 
تالش کرد  حمل و نقل  صنوف  تمام  مشارکت  و  همکاری  جلب  و  ساختاری 
به  بخش  این  اقتصادی  فعالیت  روی  بر  پاندمی کرونا  از  حاصل  رکود  که 

برسد.  حداقل 

میزان آالینده ازن هوای تهران 
در سال 99 رکورد زد

مدیرعامل برق منطقه ای خوزستان:
امکان هر چیزی در تابستان وجود دارد، 

حتی خاموشی!

معاون اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای قزوین:

حمل کاال با ناوگان حمل و نقل جاده ای 
قزوین 56 درصد افزایش یافت

| تهران | | خوزستان | | قزوین  |

آگهی موضوع ماده 3  قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی  

ــی   ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــرای قان ــه در اج ــه اینک ــر ب نظ
اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر رای 3610— 1399  
مــورخ  99/12/25 تصرفــات آقــای / خانــم عبدالرضــا ســعیدی  شــماره 
شناســنامه 1809  صــادره دشــت آزادگان فرزنــد جبــار  دارای کــد ملــی 
شــماره  1988384354  ششــدانگ یکبــاب  ســاختمان بــه مســاحت 
77  متــر مربــع در قســمتی از ششــدانگ  پــاک 4 و 2624/6 بخــش 
ــه  ــان منطق ــی کارکن ــام شــرکت تعاون ــه ن ــار خروجــی ب ــواز،  اخب 2 اه
پنــج شــهرداری اهــواز برابــر مــاده 3 قانــون مزبــور مراتــب در دو نوبــت 
بــه فاصلــه پانــزده روز جهــت اطــاع عمــوم آگهــی مــی گــردد تــا هــر 
کــس نســبت بــه تصرفــات مفــروزه و مالکیــت ایشــان اعتــراض داشــته 
باشــد از تاریــخ انتشــار نوبــت اول ایــن آگهــی بمــدت دو مــاه اعتــراض 
خــود را مســتقیمًا بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک اهــواز تســلیم و رســید 
ــاه از  ــف اســت ظــرف مــدت یــک م ــد و معتــرض مکل دریافــت نماین
ــم  ــی تقدی ــات قضائ ــه مقام ــت ب ــراض دادخواس ــلیم اعت ــخ تس تاری
ــل  ــل تحوی ــت مح ــه اداره ثب ــذ و ب ــت اخ ــم دادخواس ــی تقدی و گواه
نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت عــدم وصــول اعتــراض در موعــد مقــرر 
اداره ثبــت برابــر مقــررات اقــدام بصــدور ســند مالکیــت خواهــد نمــود.

)تاریخ انتشار نوبت اول :1400/02/05(
)تاریخ انتشار نوبت دوم:1400/02/21(

شماره م/الف:   5/205
521 کفیل اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو اهواز- نصرت اله 

آگهی موضوع ماده 3  قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی  

ــی   ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــرای قان ــه در اج ــه اینک ــر ب نظ
اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر رای 3579— 1399  
ــد  ــج فرزن ــا مدح ــم علیرض ــای / خان ــات آق ــورخ  99/12/24 تصرف م
ــی  عبدالرضــا  شــماره شناســنامه 2271  صــادره از اهــواز دارای کــد مل
ــاحت  ــه مس ــاختمان ب ــاب  س ــدانگ یکب ــماره  1751063488 شش ش
278  متــر مربــع در قســمتی از ششــدانگ  پــاک 1988/1443 ، 
ــر  ــاداد  براب ــام اراضــی شــرکت پ ــار خروجــی بن بخــش 2 اهــواز،  اخب
مــاده 3 قانــون مزبــور مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز جهــت 
ــات  ــه تصرف ــر کــس نســبت ب ــا ه ــردد ت ــی گ ــی م ــوم آگه اطــاع عم
ــخ انتشــار  ــراض داشــته باشــد از تاری ــت ایشــان اعت ــروزه و مالکی مف
نوبــت اول ایــن آگهــی بمــدت دو مــاه اعتــراض خــود را مســتقیمًا بــه 
ــد  ــت نماین ــید دریاف ــلیم و رس ــواز تس ــاک اه ــناد و ام ــت اس اداره ثب
ــلیم  ــخ تس ــاه از تاری ــک م ــدت ی ــرف م ــت ظ ــف اس ــرض مکل و معت
ــم  ــم و گواهــی تقدی ــی تقدی ــات قضائ ــه مقام ــراض دادخواســت ب اعت
دادخواســت اخــذ و بــه اداره ثبــت محــل تحویــل نماینــد. بدیهــی اســت 
ــر  ــت براب ــرر اداره ثب ــد مق ــراض در موع ــول اعت ــدم وص ــورت ع در ص

ــدام بصــدور ســند مالکیــت خواهــد نمــود. ــررات اق مق
)تاریخ انتشار نوبت اول :1400/02/05(
)تاریخ انتشار نوبت دوم:1400/02/21(

شماره م/الف:   5/200
522 کفیل اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو اهواز- نصرت اله 

آگهی تحدید حدود اختصاصی ششدانگ یکباب ساختمان واقع در 
قریه آلبو مروح )خسرج شمکلی( قسمتی پالک 2690 واقع در 

بخش نه اهواز
ــات  ــماره 139960317001003154-99/10/25 هی ــر رای ش ــه براب ــه اینک ــر ب نظ
ــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای  موضــوع قان
ــات  ــواز تصرف ــک اه ــه ی ــی ناحی ــد ثبت ــتقر در واح ــمی مس ــند رس ــد س فاق
مالکانــه و بامعــارض متقاضــی آقــای قاســم لطیــف فرزنــد شنیشــل بشــماره 
شناســنامه 2208 صــادره از اهــواز بــه شــماره ملــی 1752002441 در ششــدانگ 
یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 952/34 متــر مربــع مفــروزه و مجــزی شــده 
ــه  ــروف ب ــروح مع ــتای آلبوم ــع در روس ــواز واق ــش 9 اه ــاک 2690 بخ از پ
ــد حــدود  ــد حــدود نشــده و تحدی ــده و تحدی خســرج شــمکلی محــرز گردی
طبــق مــاده 15 قانــون ثبــت امــکان پذیــر نبــوده و لــذا آگهــی تحدیــد حــدود 
اختصاصــی مــورد تقاضــا باســتناد قانــون فــوق الذکــر و بــه درخواســت 
متقاضــی منتشــر و بــه اطــاع مالــک و مجاوریــن و صاحبــان حقــوق ارتفاقــی 
میرســاند کــه عملیــات تحدیــد حــدود و نقشــه بــرداری در ســاعت ده صبح روز 
چهارشــنبه مــورخ 1400/2/29 در محــل انجــام و شــروع خواهــد شــد. اعتــراض 
ــون ثبــت از  ــه مــاده 20 قان ــا توجــه ب ــه حــدود و حقــوق ارتفاقــی ب نســبت ب
ــی شــود و  ــه م ــدت ســی روز پذیرفت ــه م ــس ب ــم صــورت مجل ــخ تنظی تاری
معتــرض موظــف اســت کــه ظــرف مــدت یکمــاه بــه دفتــر دادگاه مراجعــه و 
جریــان واخواهــی خــود را پیگیــری نماید.تاریــخ تحدیــد حــدود روز چهارشــنبه 

ــف:   5/197 ــخ انتشــار :1400/2/5 -- شــماره م/ال 1400/2/29-- تاری
سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک اهواز

523  احسان احمدی زاده 

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

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

و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابــر رای شــماره 139960327008000562  مورخــه 1399/11/05  
هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تكلیــف وضعیــت ثبتــی  اراضــی 
و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه 
ــی  ــارض متقاض ــه بامع ــات مالكان ــلطانیه تصرف ــک س ــت مل ثب
ــنامه 4  ــماره شناس ــی بش ــد مظفرعل ــی فرزن ــی کوه ــای مرادعل آق
کدملــی 5899838213 صــادره از ســلطانیه ششــدانگ یــک قطعــه 
ــه  ــی ب زمیــن زراعــی دیمــی تحــت پــاک 263 فرعــی از 62 اصل
مســاحت 107904/66 متــر مربــع واقــع در روســتای حســین آبــاد 
ســلطانیه خریــداری از مالکیــت خــود متقاضــی مــراد کوهــی 
فرزنــد مظفرعلــی  محــرز گردیــده اســت . لــذا بــه منظــور اطــاع 
عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در 
صورتــی كــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالكیــت متقاضــی 
اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی  
ــس از  ــلیم و پ ــه اداره تس ــود را ب ــراض خ ــاه اعت ــدت دو م ــه م ب
ــراض،  ــخ تســلیم اعت ــاه از تاری ــك م اخــذ رســید، ظــرف مــدت ی
دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد . بدیهــی 
اســت در صــورت انقضــای مــدت مذكــور و عــدم وصــول اعتــراض 

طبــق مقــررات ســند مالكیــت صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/02/05

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/02/20 
524 اصغر بیگدلی – رئیس ثبت اسناد و امالک  

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

سند رسمی
هیات   ۱۳99/۱۰/۱۳  -۱۳99۶۰۳۱۸۰۱۱۰۱۲۶۷۳ شماره   رای   برابر 
موضوع قانون  تعیین  تکلیف وضعیت  ثبتی اراضی  و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی  مستقر  در واحد ثبت ملک صومعه سراتصرفات مالکانه متقاضی  فرنگیس 
مرتضائی دارسرا  فرزند محمد به شماره  شناسنامه ۶ صادره  از رضوانشهر  در 
ششدانگ  یکباب مغازه  احداثی بمساحت ۳۸/۳۲ متر مربع  پالک  ۱۱9۶ فرعی  
از ۶۷  اصلی  مفروز  و مجزی  شده  از پالک  ۱۲۴ فرعی از ۶۷ اصلی  واقع  در قریه  
اباتر  بخش ۲۲ گیالن  خریداری  از مالکیت  قهرمان  چایکار  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: ۱۴۰۰/۲/۵
تاریخ انتشارنوبت دوم: ۱۴۰۰/۲/۱9

910/79- 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  و   ۱۳9۸/۸/۱۴  -۱۳9۸۶۰۳۱۸۰۱۱۰۰9۸9۱ شماره   رای   برابر 
قانون   موضوع  هیات   ۱۳99/9/۱۴  -۱۳9۸۶۰۳۱۸۰۱۱۰۱۲۲9۷ شماره   اصالحی 
تعیین  تکلیف وضعیت  ثبتی اراضی  و ساختمانهای فاقد سند رسمی  مستقر  
در واحد ثبت ملک صومعه سراتصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی سید خلیل 
فاضلی امندانی فرزند اکبر  به شماره  شناسنامه ۳ صادره از  صومعه سرا  در 
ششدانگ  یک قطعه  زمین  مشتمل بر  اعیان  احداثی بمساحت ۲۲۲۴ متر 
مربع  پالک ۳۳۵ فرعی  از ۱۰ اصلی  مفروز  و مجزی شده از  پالک ۶ و ۱۰۲ 
فرعی  از ۱۰  اصلی  واقع  در قریه  امندان بخش ۲۵ گیالن خریداری  از مالکیت  
گل آقا  راجیان  و نسق  احمد  اقبال  طلب 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: ۱۴۰۰/۱/۲۲- تاریخ انتشارنوبت دوم: ۱۴۰۰/۲/۵

910/42- 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
هیات   ۱۳99/۱۱/۲۰  -۱۳99۶۰۳۱۸۰۱۱۰۱۴۷۶۸ شماره   رای   برابر 
موضوع قانون  تعیین  تکلیف وضعیت  ثبتی اراضی  و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی  مستقر  در واحد ثبت ملک صومعه سراتصرفات مالکانه متقاضی  محسن 
پورمیرزا فرزند علی به شماره  شناسنامه ۱۴۶۰ صادره از صومعه  سرا در سه  دانگ  
مشاع  ششدانگ  یکباب  دکان  بمساحت ۱۸/۲۷  متر مربع  پالک ۱۳۵ شهری  
اصلی  واقع  در شهر  صومعه  سرا بخش ۲۲ گیالن خریداری از مالکیت  ستاد 
اجرائی  فرمان 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: ۱۴۰۰/۱/۲۲- تاریخ انتشارنوبت دوم: ۱۴۰۰/۲/۵

910/50- رییس ثبت اسنادوامالک شهرستان صومعه سرا – یداله شهبازی

عصمت  اينجانب  موقت کارشناسی  اصل گواهی 
کدملی  با  حیدر  فرزند  مورویی  پور  حسن 
۳۱۴9۵۸۲۶۷9 در  مقطع  کارشناسی  رشته علوم 
تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی 
صادره  از  دانشکده  ادبیات و علوم انسانی دانشگاه 
۱۲/۳۵۶۵-ف  شماره  با  بلوچستان  و  سیستان 
فاقد  و  است  مفقود گرديده  تاریخ ۱۳۸۵/۲/۲۳ 
اعتبار مي باشد. از يابنده تقاضا    مي شود    اصل    
مدرك    را    به    دانشگاه  سیستان و بلوچستان به 
آدرس زاهدان خیابان دانشگاه ، دانشگاه سیستان و 

بلوچستان ارسال نمايد.

آگهي فقدان 
مدرك تحصیلي



پیامک شما را دربـاره 
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 گفت وگو با نسیم خورسندی، راهنمای گردشگری دسترس پذیر برای معلوالن

نبود اطالعات اماکن گردشگری مانع سفر معلوالن است
یزد روی مساله دسترس پذیری بناها و اماکن گردشگری با درایت کار کرده است

در مورد نابینایان کاری که 
می شود انجام داد، ملموس 

کردن آن اثر و آن بنا با لمس 
است. یعنی به فرض ما وارد 

محیط چهل ستون می شویم، ما 
باید آن محیط را کامال توصیف 
کنیم که مثال سمت چپ شما 

یا سمت راست شما چه چیزی 
وجود دارد، گاهی بعضی از 
اثرها را می شود لمس کرد، 

بنابراین می توانیم دست افراد 
را بگیریم تا ستون های چهل 

ستون را لمس کنند

 من همیشه یزد را مثال 
می زنم. ما در یزد زندان اسکندر 

را داریم، در این بنا چند باالبر 
که روی بنا اتصال دائم نشدند 
قرار گرفته است و در ادامه با 

کار گذاشتن تخته رمپ ها فضا 
برای افراد دسترس پذیر شده 

است. بدون اینکه به بنا آسیبی 
وارد شود

| راهنمای گردشگری معلوالن |

  | نسیم خورسندی |

| روزنامه نگار |

| سوگل دانائی |

|  
هر

 ش
ی

بر
 خ

گاه
پای

  |

کارگران خارجی بخش 
دفن اموات هم شامل 
واکسن کرونا نمی شوند 
رئیس سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری 
کرج با بیان اینکه متاسفانه نزدیک به ۱۷ نفر 
به کرونا در  ابتال  اثر  بر  این سازمان  از پرسنل 
قرنطینه هستند و این امر فشار روانی زیادی 
بر دیگر کارکنان وارد کرده است، گفت: چون به 
تیم های دفن که از اتباع خارجی هستند این 
واکسن تزریق نمی شود، هر لحظه امکان ترک 

کار از سوی آنها وجود دارد.
حمیدرضا عسگری در صحن شورای شهر کرج 
گفت: در سال 9۸، همکاران سازمان مدیریت 
آرامستان ها به بیش از ۱۰ هزار خانواده متوفی 
خدمت رسانی کردند که این آمار در سال 99 به 

بیش از ۱۵ هزار خانواده رسید.
ماه   ۱۵ حدود  داد:  ادامه  او  ایسنا،  به گزارش 
و  می گذرد  ویروس کرونا  به  درگیری کشور  از 
آرامستان ها  سازمان  همکاران  مدت  این  طی 
در حد توان سعی کرده اند خدمات مناسبی به 

دهند. ارائه  داغ دیده  شهروندان 
او توضیح داد: بدون اغراق باید گفت نیروهای 
و  بهداشت  کادر  از  پس  آرامستان ها  سازمان 
درمان در خط مقدم مقابله با کرونا قرار دارند.

میانگین  حاضر  حال  در  تاکید کرد:  عسگری 
خدمات رسانی روزانه در این سازمان به حدود ۱۰۰ 
نفر رسیده و اضافه شدن جان باختگان کرونا به 
اموات عادی باعث افزایش تراکم کاری بیش از 

حد همکاران شده است.
این مسئول اضافه کرد: همکاران خدمات رسان 
در بخش متوفیان این سازمان در طول بیش از 
یکسال گذشته مرخصی نداشته و بار سنگینی به 

دوش می کشند.
او ادامه داد: متاسفانه نزدیک به ۱۷ نفر از پرسنل 
قرنطینه  در  به کرونا  ابتال  اثر  بر  سازمان  این 
هستند و این امر فشار روانی زیادی بر دیگر 

است. وارد کرده  کارکنان 
رئیس سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری 
کرج گفت: علی رغم همه مشقات پیش رو زمان 
خدمت رسانی به مراجعان در این سازمان از نیم 

ساعت به ۲۰ دقیقه کاهش داشته است.
نفر خانم  در حال حاضر شش  اضافه کرد:  او 
و شش نفر آقا در بخش غسالخانه آرامستان 
هستند  به کار  مشغول  )س(  سکینه  بهشت 
با  متوفیان  جابجایی  وظیفه  هم  راننده   9 و 

دارند. عهده  به  را  سازمان  آمبوالنس های 
رئیس سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری 
از  نفره  این سه تیم سه  بر  کرج گفت: عالوه 
مهاجران افغان هم وظیفه دفن متوفیان را به 

دارند. عهده 
او با بیان اینکه فرایند تزریق واکسن کرونا به 
همکاران به مشاغل پرخطر سازمان آرامستان ها 
آغاز شده؛ گفت: چون به تیم های دفن که از 
تزریق  واکسن  این  هستند  خارجی  اتباع 
نمی شود، هر لحظه امکان ترک کار از سوی آنها 

دارد. وجود 

شیخ بهایی به چهارباغ 
اصفهان باز می گردد 

داد  خبر  عباسی  چهارباغ  پروژه های  مدیر 
مرتضی  اثر  بهایی«  »شیخ  مجسمه  که 
نعمت اللهی، پنجم اردیبهشت ماه در محدوده 
با چهارباغ نصب  بهایی  تالقی خیابان شیخ 

می شود.
اجرای  پیرو  ایسنا گفت:  به  سهرابی  سعید 
چهارباغ  میانی  محور  سنگ فرش  عملیات 
از محل خود  بهایی  عباسی، مجسمه شیخ 
برداشته شد و با توجه به اینکه این اثر، به 
بخشی از هویت چهارباغ بدل شده بود و مردم 
با آن خو گرفته بودند، الزم دیدیم که با اتمام 
عملیات عمرانی، دوباره در همین محل نصب 

شود.
او ادامه داد: به این دلیل که دریچه تاسیسات 
خدماتی نظیر لوله های اصلی آب و گاز درست 
در محل سابق نصب این مجسمه قرار داشت 
مواقع  در  آن  به  دسترسی  سهولت  باید  و 
دلیل  به  همچنین  می شد،  فراهم  اضطراری 
تغییراتی که با صفوی سازی چهارباغ و اجرای 
انجام شده  میانی  در محور  آبراهه  و  حوض 
بود، امکان نصب مجسمه در نقطه قبلی خود 
وجود نداشت. مدیر پروژه های چهارباغ عباسی 
تصریح کرد: بر این اساس، ابتدا درصدد بودیم 
که مجسمه شیخ بهایی را ابتدای خیابان شیخ 
بهایی نصب کنیم، اما در این محدوده نیز کارگاه 
عمرانی قطار شهری برپاست و با بررسی های 
میدانی که انجام دادیم، در نهایت نقطه ای در 
محور میانی که در محدوده تالقی خیابان شیخ 
به عنوان  دارد،  قرار  عباسی  چهارباغ  با  بهایی 

محل نصب این مجسمه تعیین شد.
توسط  مجسمه که  این  پایه  سهرابی گفت: 
اصفهان  شهرداری  زیباسازی  سازمان 
روز  فرارسیدن  مناسبت  به  مرمت شده، 
بهایی طی روزهای گذشته  بزرگداشت شیخ 
شد  گذاری  جای  چهارباغ  میانی  محور  در 
اثر  این  نیز  اردیبهشت ماه  پنجم  یکشنبه،  و 
نفیس که ساخته مرتضی نعمت اللهی، یکی 
از مجسمه سازان برجسته اصفهان است، روی 

می شود. نصب  پایه 

راهنمای  اولین  عنوان  به  شما  نظر  از 
چه  ایران  در  دسترس پذیر  گردشگری 
موانعی سد راه ترویج گردشگری معلوالن در 

کشور است؟
در همه جای دنیا سه مانع وجود دارد و در ایران 
می توان گفت ۴ مانع در این مسیر وجود دارد. 
اصلی ترین مانع، مانع فیزیکی است و یکی از 
نقل  و  حمل  مساله  فیزیکی  موانع  اصلی ترین 
از کالن شهرهای ما  است. متاسفانه در بسیاری 
از جمله اصفهان ماشین های مناسب سازی شده 
برای تردد معلوالن و ویلچرها نداریم. مساله بعدی 
مباحث نگرشی و فرهنگی است، بارها در تورها 
مشاهده کردم که افراد سراغ بازدیدکنندگان آمدند 
و سواالت شخصی پرسیدند یا حتی خدا را شکر 
کردند یا می خواستند به آن ها صدقه بدهند. این 
افراد ترجیح دهند در  باعث می شود که  مساله 
خانه بمانند و اصال سفر نروند و در جمع نباشند. 
درباره  ما  است.  اطالعات  فقدان  دیگر  مساله 
هم  خودمان  اطراف  شهرهای  دسترس پذیری 
اطالعات کافی نداریم. مثال ما توری داشتیم به 
سمیرم اما هیچ اطالعاتی درباره شرایط شهر و 
مکان مورد نظر ما برای سفر وجود نداشت و در این 
صورت ما معموال مجبوریم چند روز قبل سفر کنیم 
تا بتوانیم بفهمیم آن مکان دسترس پذیر است یا 
چطور باید دسترس پذیرش کرد. مسئله دیگری 
که تنها در ایران وجود دارد، مساله مالی است. 
قانون استخدام معلوالن در کشور ما به درستی 
اجرا نمی شود و همین مساله باعث می شود که 
معلوالن از نظر اقتصادی در مضیقه باشند و این 
باعث می شود که نتوانند برای سفر هزینه کنند.

تورهای  گرفتید  تصمیم  که  روزی 
چه  کنید،  راه اندازی  را  دسترس پذیر 
موانعی سد راه خودتان بود؟ آیا سازمان ها و 

مراجع مرتبط با شما همکاری داشتند؟
واقعیت این است که از سمت افراد دارای معلولیت 
از ابتدا تاکنون محدودیتی وجود نداشت و آن ها 
هست که  یادم  من  می کردند،  استقبال  بسیار 
آکواریوم  تونل  از  بازدید  برای  داشتیم  توری  ما 
اصفهان، حدود ۷۰ نفر ثبت نام کرده بودند اما ۱۵۰ 
نفر آمدند و این نشان می داد که چه قدر سفر 
کردن و تفریح برای این دوستان الزم است. اما 
مشکلی داشتیم این بود که وقتی با بهزیستی 
صحبت می کردم، هیچ ذهنیتی درباره گردشگری 
معلوالن نداشتند غیر از سفر به مشهد و نهایتا 
جلسه  فرهنگی  میراث  با  هم  زمان  هر  شمال. 
داشتم هیچ ذهنیتی درباره معلوالن نداشتند. در 
واقع من نه می توانستم بهزیستی را قانع کنم نه 
میراث را. اما خوشبختانه سال گذشته میراث و 
و  گرفتند  قرار  روبه روی هم  بهزیستی چندباری 
واقعا بازخوردها نسبت به سال 9۶ بهتر بود و به 
نظر می رسید هر دو طرف نسبت به مساله دست 
کم آگاه شدند. علت این پذیرش هم همراهی با 
تشکل هایی بود که ماهیت مطالبه گری داشتند و 
این باعث شد تا سازمان ها نگاه ویژه تری داشتند.

راه  سد  همواره  که  مشکالتی  از  یکی 
ردشگری دسترس پذیر بوده و شما هم 
اشاره کردید، دسترس پذیری بناهای تاریخی، 
اغلب  موزه هاست.  و  قدیمی  خانه های 
مسئوالن هم می  گویند خانه های قدیمی و 
تاریخی یا بناهای کهن امکان دسترس پذیر 
شدن ندارند. شما در صحبت هایتان بارها به 
خالف این مساله اشاره کردید و معتقدید همه 
بناهای تاریخی را می توان دسترس پذیر کرد. 

این تضاد دیدگاه از کجا نشات می گیرد؟
بررسی  آن  دیدگاه جهانی  از  را  این  اجازه دهید 
کنیم، ما در دنیا یک موسسه بین المللی داریم 
نامش  و  می کند  فعالیت  یونسکو  نظر  زیر  که 
 European  Network for Accessible«
اختصار ENAT گفته  به  است که   »Tourism
می کند  تالش  که  است  مجموعه ای  می شود. 
گردشگری معلوالن و سالمندان را گسترش دهد. 
یکی از زیرمجموعه های آن موسسه ای است که 
به اختصار به آن LHAC می گوییم. این مجموعه 
تاریخی کار  شهرهای  کردن  دسترس پذیر  روی 
می کند، در ادامه این قصیه سندی تحت عنوان 
تصویب  هم  انگلستان  در  آمده که  وجود  Mبه 
شده است. انگلستان با توجه به اینکه بیشتر آثار 
تاریخی اش شکل قلعه ای دارد، دسترس پذیری در 
آن سخت است اما در این کشور با کمک باالبر 
یا آسانسور پرتابل دسترس پذیری همین قلعه ها 

است. انجام شده 

این اضافه کردن آسانسور و باالبر در تضاد 
با قاعده ای که می گوید نباید به بناهای 

تاریخی متعلقاتی افزود، نیست؟
خیر. چون اول از همه آن باالبرها به صورت پرتابل 
است یعنی زیر آن یکسری چرخ دارد و قابلیت 
حمل دارد و وقتی آن فرد معلول از آن استفاده 
کرد، می تواند به انباری آن مجموعه برود و برای 
معلول بعدی مورد استفاده قرار گیرد، یعنی به 
جایی فیکس نمی شود و به بنا آسیب نمی زند.

نزدیک  آیا  اما  نمی شود  متصل  بنا  به 
شدن آن منجر به آسیب به جداره های بنا 
با  بناهایی  ما درباره  به هر حال  نمی شود؟ 

قدمت باال صحبت می کنیم.
کارهای  از  یکی  است.  مجزا  بنا  از  خیر، کامال 
دیگری که می شود انجام داد، این است که حتی 
می توانیم همین باالبرها را هم فیکس کنیم، به 
این صورت که گروه مرمت و گروه باستان شناسان 
آن محوطه را کامال بررسی کنند و بینند که اطراف 
آن محدوده یعنی آن یک متری که قرار است باالبر 
داخل زمین فیکس شود را بررسی کنند و ببینند 
از نظر باستان شناسی اشیای قابل توجهی در آن 
نداشت  وجود  اگر  ندارد،  یا  دارد  وجود  محدوده 
می شود آن را فیکس کرد که در واقع انگلیس در 
خیلی از بناهایش این کار را انجام داده است و 
باالبر به صورت ثابت آنجا وجود دارد چون گروه 

مرمت و گروه باستان شناسان آنجا را کامال بررسی 
کرده اند. ما حتی می توانیم از رمپ استفاده کنیم. 
ما رمپ های پرتابل داریم که قابلیت جمع شونده 
دارند و شبیه تخته هایی هستند روی پله ها قرار 
می گیرند و عبور ویلچر را تسهیل می کنند. چیزی 
شبیه به وضعیت االن  تخت جمشید. تخته هایی 
که سبب می شود افراد مستقیما پای خود را روی 
پله ها نگذارند. این تخته ها در بناها می تواند مانند 
رمپ قرار بگیرد. مورد دیگری که سند M به آن 
هیچ  اگر  می گوید  است که  این  می کند،  اشاره 
کدام از این اتفاق ها نیفتاد یعنی نتوانستیم باالبر 
یا رمپ پرتابل بگذاریم، می توانیم از فضای مجازی 
استفاده کنیم و در قالب فضاهای ۳۶۰ درجه ای بنا 
را به نمایش بگذاریم، ایده ای که من برای عالی 
قاپو اصفهان دادم همین بود، شرایط عالی قاپو 
به گونه است که ما نمی توانیم هیچ کدام از این 
مواردی که گفته شد را اجرایی کرد، اما می توان از 

این قابلیت مجازی استفاده کرد.

 M چند درصد از این ایده هایی که در سند
وجود دارد در بناهای تاریخی کشور ما 

اجرایی شده است؟
من همیشه یزد را مثال می زنم. ما در یزد زندان 
اسکندر را داریم، در این بنا چند باالبر که روی بنا 
ادامه  اتصال دائم نشدند قرار گرفته است و در 
افراد  برای  فضا  رمپ ها  تخته  گذاشتن  کار  با 
دسترس پذیر شده است. بدون اینکه به بنا آسیبی 
وارد شود. غیر از این بنا در یزد دخمه زرتشتیان قرار 
دارد که به کمک همین رمپ های چوبی آنجا هم 
دسترس پذیر شده است، جالب است بدانید که 
در کویر هم از آنجایی که یک اثر طبیعی محسوب 
می شود و قابلیت تردد ویلچر در ماسه در آن وجود 
ندارد، با تکه های چوبی دسترس پذیر شده است.

بناها  نظر شما دسترس پذیری  از  پس 
کشور  در  اما  نیست،  ناممکن  چندان 
آنچنان توفیقی نداشته است، شما خودتان 
زی ربط  مسئوالن  به  پیشنهادی  یا  طرح 

داشتید؟
من یک طرح جامعی را ۷ الی ۸ ماه پیش به 
شورای شهر اصفهان دادم چون میراث که کامال 
واضح است بودجه چندانی ندارد و اگر بودجه ای 
هم داشته باشد، صرف مرمت می شود به همین 
دلیل من طرح را به شورای شهر اصفهان بردم که 
شامل مناسب سازی آثار تاریخی اصفهان که ثبت 
یونسکو بودند، می شد، یعنی میدان نقش جهان، 
عباسی،  جامع  مسجد  لطف هللا،  شیخ  مسجد 
برای  و  جامع  مسجد  و  ستون  چهل  عالی قاپو، 

هرکدام آیتم هایی را ذکر کردم.
 از این طرح خیلی استقبال شد ولی از یک جایی 
به بعد متوقف شد که من فکر می کنم دلیل آن 
انتخابات است و امیدوارم بتوانم بعد از انتخابات 
عمده  اساسا  اما  بگیرم  پیش  را  طرح  دوباره 
دلیلی که برای عدم اجرا شدن چنین طرح هایی 
توجیه  وگرنه  است  بودجه  بحث  می آورند، 

دارد. خوبی  اقتصادی 

از مسئوالن درباره مناسب سازی  وقتی 
خیابان ها و پارک های شهری می پرسیم 
عموما پاسخ می دهند مگر جامعه متشکل از 
چند معلول است یا مگر معلوالن چه قدر سفر 
شما  که  اقتصادی  توجیه  این  می کنند؟ 

می گویید چطور برای آن ها توجیه می شود؟
طبق آمارهایی که سازمان بهداشت جهانی می دهد 
دارای  ایران  جامعه  افراد  از  درصد   ۱۵ الی   ۱۰
معلولیت هستند که ما حداقل آن را یعنی همان 
هم  دنیا  کل  در  می گیریم.  نظر  در  را  درصد   ۱۰
همین آمار تخمین زده می شود. ۱۰ درصد از ۸۰ 
میلیون جمعیت ایران چیزی نزدیک به ۸ میلیون 
نفر می شود، پس ما ۸ میلیون فرد معلول در 
کشورمان داریم و کشورمان کشوری است که دارد 
رو به سالمندی می رود و طبق آمارهایی که داده 
شده است نزدیک به ۱۰ میلیون نفر هم سالمند 
داریم ولی وقتی ما می گوییم ۸ میلیون معلول 
)طبق تحقیقات جهانی(، باید آن را در ۲ ضرب 
کنیم یعنی ما ۱۶ میلیون معلول داریم چون وقتی 
ناخودآگاه  دارد،  یک معلول در خانواده ای وجود 
افراد آن خانواده هم خانه نشین می شوند، یعنی 
دست از سفر بر می دارند و قید سفر را می زنند. اگر 
شرایط دسترس پذیر شود، طبق تجربیاتی که من 
خودم داشتم، هر فردی که معلولیت داشت برای 
حضور در یک تور ۳ نفر را به خودش می آورد، یعنی 
ما فکر می کردیم که مثال برای این تور ۵۰ نفر ثبت 
نام می کنند ولی ۱۰۰ تا ۱۲۰ نفر متقاضی داشتیم. 
به دلیل محدودیت هایی که  افراد  این  از طرفی 
عادی  افراد  برای  بخواهیم  اگر من  فرضا  دارند، 
یک تور اصفهان شناسی بگذارم، طوری برنامه ریزی 
می کنم که صبح روز شنبه عالی قاپو، مسجد شیخ 
بازدید کنیم  را  لطف هللا و مسجد جامع عباسی 
و بعد از ظهر به هتل برگردیم، ولی برای کسانی 
که محدودیت دارند، در طول یک روز فقط باید 
مسجد شیخ لطف هللا را بازدید کنند چون بدنشان 
این توانایی را ندارد که مدت زیادی روی ویلچر 
زمان  باعث طوالنی تر شدن مدت  باشند همین 

سفرشان می شود.

با معلوالن صحبت می کنیم  اما وقتی 
هزینه های  این قدر  می گویند  اغلب  
یا  کردن  سفر  دیگر  باالست که  زندگی شان 
تفریح کردن را از هزینه های روزمره شان حذف 

کرده باشند.
درست است، این قضیه وجود دارد. همین سؤال 
برای من پیش آمد و برای اینکه بتوانم این سؤال را 
حل کنم یک پرسش نامه تهیه کردم و در انجمن های 
مختلفی که عضو آنها بودم این پرسش نامه ها را 
بردم و از آن ها خواستم این پرسش نامه ها را پر 
کنند و به عددی که برخوردم نسبتا عدد باالیی بود 

که حاضر بودند برای سفر هزینه کنند.

جامعه آماری شما چه تعداد بود؟
بود  نفره   ۷۰ حدود  آماری  جامعه  تقریبا 

و  اصفهان  و  تهران  نخاعی  آسیب  بچه های  از 
همین طوری بچه های ناشنوا. یکی از پرسش های 
این بود که تمایل شما برای سفر کردن در سال 
چند بار است، هیچ بار، یک بار، دوبار و بیشتر از 
دوبار. که ۶۶ درصد گفته بودند بیش از دوبار تمایل 
به سفر کردن دارند. بعد پرسیده بودم با چند همراه 
سفر می کردند، ۴۷ درصد گفته بودند با بیش از دو 
نفر سفر می کنند، پرسش دیگر این بود که سالیانه 
چه قدر برای سفر می کنند که نزدیک به ۴۱ درصد 
گفته بودند بیشتر از ۶ میلیون حاضرند، هزینه 
می کنند. البته این پرسش نامه برای سال 9۶ است 
و تورم االن بسیار بیشتر است، پرسش دیگر این 
بود که اگر شرایط مطلوب شود تمایل دارند با تور 
سفر کنند که ۸۱ درصد گفته بودند حاضر بودند با 

تور سفر کنند.

نوع  و  سن  نظیر  فاکتورهایی  البته 
معلولیت هم در نتیجه این پرسش نامه 

موثر بوده است.
بله قطعا. اما تفریح حق همه افراد است و اگر 
شرایطش باشد همه تمایل به تفریح کردن دارند. 
موسسات بسیار زیادی در دنیا وجود دارد که دارد 
روی این نوع گردشگری کار می کند و قاعدتا ما 
هم می توانیم کشوری باشیم که بتوانیم جذب این 
نوع توریست را هم داشته باشیم. به نظر من اگر 
ما این مناسب سازی ها را انجام دهیم، افراد داری 

معلولیت کشورهای دیگر هم جذب می شوند.

ما بیشتر درباره افراد با آسیب نخاعی و 
مناسب سازی بناها از نظر تردد با ویلچر 
صحبت کردیم، آیا توری برای افراد نابینا یا 
ناشنوا هم برگزار کردید؟ شرایط برگزاری برای 

آن ها باید چگونه باشد؟
به  راهنمای گردشگری که  من  ناشنوایان  درباره 
زبان اشاره مسلط باشد نمی شناسم، اما چیزی 
است که به شدت الزم است و خودم به تازگی 
شروع کرده ام تا زبان اشاره را یاد بگیریم. در مورد 
ملموس  داد،  انجام  می شود  نابینایان کاری که 
کردن آن اثر و آن بنا با لمس است. یعنی به فرض 
ما وارد محیط چهل ستون می شویم، ما باید آن 
محیط را کامال توصیف کنیم که مثال سمت چپ 
شما یا سمت راست شما چه چیزی وجود دارد، 
گاهی بعضی از اثرها را می شود لمس کرد، بنابراین 
ستون های  تا  بگیریم  را  افراد  دست  می توانیم 
چهل ستون را لمس کنند. من تا االن چندین تور 
برای نابینایان برگزار کردم و بازخورد خیلی خوبی 
گرفتم، چون سعی کردم آن مکان ها را توصیف 
کنم و گذاشته ام که راه پله ها و ستون ها را لمس 
کنند یا حتی آن ها را شبیه سازی می کنم. فرضا 
سقف چهل ستون زیبایی حیرت انگیزی دارد و 
زیبایی اش به این دلیل است که یکسری قطعات 
چوب به شکل پازل در هم فرورفته اند و روی آن 
حکاکی شده است، من همین را برای آنها مثل 
قطعات پازلی که در هم فرو رفته اند و با عدد و رقم 
مثال زده ام. مثال چیزی که من توصیف می کنم 
قطعات چوب ۳ سانت در ۳ سانت است که این ها 
کنار هم قرار گرفته اند و یک سقفی به عظمت ۱۰ 
متر در ۲۰ متر را تشکیل داده اند. فرد نابینا در این 
صورت عظمت را درک می کند. یکی از آیتم هایی 
که من در طرحم نوشته بودم ماکت سازی بود، 
یعنی افراد بتوانند تمام اجزای آن بنا را در یک ابعاد 

کوچک  لمس کنند.

از مواردی که معموال در کشور ما  یکی 
استقالل  حفظ  نمی شود،  گرفته  جدی 
معلوالن در تردد و مجزا نکردن آن ها از سایر 
برگزار  تورهایی که شما  است،  افراد جامعه 
می کردید، تنها افراد معلول را شامل می شد؟ 
می توانستند  هم  معلولیت  فاقد  افراد  یا 

شرکت کنند؟
امکانش  اگر  یعنی  است  درست  حرف  این 
هست همه از یک در ورودی وارد آن بنا شوند نه 
اینکه یک در مجزا برای آن افراد گذاشته شود، 
این افراد ناخودآگاه نیازهای ویژه ای دارند و به 
ویژه الزم است که شرایط  نیازهای  این  دلیل 
ویژه ای برای آنها فراهم شود. مثال در یکی از 
تورهای خودم  به مشهد به دلیل مسافت زیاد، 
ما پزشک به همراه خودمان داشتیم در حالی که 
در یک تور معمولی نیاز به حضور پزشک نیست 
ولی ما این را الزم دانستیم که پزشکی همراه تور 
باشد که به دردمان هم خورد، چون فقط معلوالن 
بیماری های  با  افراد  و  نیستند  ما  تورهای  در 
خاص هم در این تورها هستند و به دلیل مسیر 
راه، شرایطی پیش آمد که ما به شدت به پزشک 
نیاز داشتیم که خوشبختانه در تیم ما بود و این 
جای شکر داشت )در شرایطی الزم است افرادی 
که تخصص دارند در تور حضور داشته باشند(.

در میان تورهایی که برگزار کردید، کدام 
دارای  افراد  یا  بود  شهر دسترس پذیرتر 
به مشکل  معلولیت در هنگام سفر و تردد 

برنمی خوردند؟
واقعا روی مساله دسترس پذیری کار کرده  یزد 
است. این شهر ثبت یونسکو است یعنی اگر دخل 
و تصرفی در آن انجام شود ممکن است از ثبت 
یونسکو خارج شود اما آنها خیلی خوب و خیلی با 
دقت و درایت آنجا را دسترس پذیر کرده اند. مثال 
آتشکده زرتشتیان را در نظر بگیرید؛ همیشه هنگام 
دسترس پذیری باید این پرسش را مطرح کرد که 
بنا چرا مهم است؟ جواب داده می شود به دلیل آن 
آتشی است که دو هزار و خرده ای سال است در آن 
مکان روشن است، بنابراین خود ساختمان و بنا 
را می توان دسترس پذیر کرد، زیرا اهمیت آنجا به 
آتش است. این دسترس پذیری اتفاق افتاد یک 
رمپ بسیار مناسب با یک شیب بسیار استاندارد 

ساخته شد.

شاید همه چیز برای نسیم خورسندی از یک سانحه آغاز شد. معلولیت، سفر را از سبد روزمره خانواده ای که به سفر کردن عشق می ورزید، 
حذف کرد. او، عضو این خانواده همواره در پی راه حلی بود تا دوباره سفر کردن را برای اهل خانه ممکن کند. 4 سال پیش وقتی در 
کالس های راهنمای گردشگری شرکت کرد به پدرش فکر کرد و راهی که بتواند او را با خود همراه کند و شهر به شهر را با او و ویلچرش 
بگردد. همین هم شد، از 4 سال پیش تااالن تمرکز نسیم روی گردشگری دسترس پذیر است، این واژه برای او تنها به معنای گردشگری 
معلوالن نیست، او می گوید بیماران خاص، سالمندان یا حتی افرادی که گیاه خوارند هم شامل این نوع گردشگری می شوند. می گوید 
تاکنون بیش از 100 تور برگزار کرده که افراد دارای معلولیت در آن شرکت کردند، تورهایی که اغلب اسپانسری جز انجمن ها و تشکل های 
بیماران خاص نداشتند. اولین توری که نسیم برگزار کرد، سال 96 بوده در چهلستون. جایی که همان روزها امکان حرکت ویلچر در آن 
ممکن بود. نسیم که خود از اهالی و ساکنان اصفهان است. روزها دوید تا 40 نفر آسیب دیده نخاعی را با خود همراه کند اما وقتی 
ویلچرها به در ورودی موزه رسیدند، تازه فهمید که رمپی در کار نیست، ویلچرها که متوقف شدند، برای نسیم در دیگری باز شد، در ورودی 
کارمندان موزه که از قضا رمپ داشت، پذیرای ویلچرها شد. از آن سفر جز استرس یک انگیزه باال برای او باقی ماند. روزها که بلند و 
کوتاه می شدند، نسیم خورسندی هم تعداد تورهای گردشگری اش بیشتر می شد، کرونا که آمد اما همه چیز متوقف شد. او این روزها 
خاطره آخرین سفری که رفته را در خانه مرور می کند و همین هم انگیزه ای شده تا کفش آهنی بپوشد و طرح هایی که درباره دسترس 
پذیر کردن بناهای تاریخی نوشته را از این سازمان به آن سازمان بفرستد. مرور آخرین سفری که مقصدش مشهد بود و هم ناشنوایان 

در آن بودند و هم بیماران خاص، سفری که مزه ی شیرینش هنوز زیر دندان نسیم خورسندی مانده و روحیه اش را حفظ کرده است.
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قطع درختان باغ شریعت اردبیل/ مهر

چون  کتاب هایی  مولف  و  مدرس  آهنگساز،  حسینی،  محسن   
»دریاچه قو« و »از مشق تا نقش« در تازه ترین فعالیت پژوهشی خود در 
حوزه موسیقی اقدام به نت نویسی اثر ربنا از زنده یاد محمدرضا شجریان 
کرده است. او همچنین خاطرنشان کرد که انتشار و هرگونه استفاد علمی 

و هنری از این نت نویسی بالمانع است./ایسنا

سید  آیت هللا  خوشنویسی  آثار  جهان،  نقش  هنرپژوهی  مرکز 
مرتضی نجومی، عضو جاوید فرهنگستان هنر را به مناسبت ماه مبارک 
مجازی  نمایشگاه  این  نمایش گذاشت.  به  مجازی  فضای  در  رمضان 
حاوی ۶۳ اثر از مجموعه آثار خوشنویسی، برگرفته از کتاب یادگارهای 

است./ایرنا نجومی  مرتضی  سید  استاد  از  ماندگار 

داوران پنجمین جشنواره جهانی فیلم بارسلون که از ٢٦ فروردین الی ٣ 
اردیبهشت ١٤٠٠ برگزار شد، جایزه بهترین فیلمنامه را در بخش مسابقه 
به مسعود بخشی برای» یلدا« اهدا کردند.این فیلم به تهیه کنندگی علی 
مصفا و موسسه فرهنگی مستقل بن گاه) مسعود و محمود بخشی( تنها 

تولید مشترک جدی سینمایی ایران است./ ایسنا

تهیه کنندگی  و  پورجبار  راد  کارگردانی  به  »مطلق«  نمایش 
به  و  از یک سال در حال تمرین است  کاوه سجادی حسینی که بیش 
علت شیوع ویروس کرونا در روند اجرایش تاخیر ایجاد شده، تیرماه  در 

رفت./هنرآنالین خواهد  صحنه  به  لوشاتو  نوفل  عمارت 

کس ندانم که در این شهر گرفتار تو نیست

هیچ بازار چنین گرم که بازار تو نیست

سرو زیبا و به زیبایی باالی تو نه

شهد شیرین و به شیرینی گفتار تو نیست

خود که باشد که تو را بیند و عاشق نشود

مگرش هیچ نباشد که خریدار تو نیست

کس ندیدست تو را یک نظر اندر همه عمر

که همه عمر دعاگوی و هوادار تو نیست

آدمی نیست مگر کالبدی بی جانست

آن که گوید که مرا میل به دیدار تو نیست

ای که شمشیر جفا بر سر ما آخته ای

صلح کردیم که ما را سر پیکار تو نیست

جور تلخست ولیکن چه کنم گر نبرم

چون گریز از لب شیرین شکربار تو نیست

من سری دارم و در پای تو خواهم بازید

خجل از ننگ بضاعت که سزاوار تو نیست

به جمال تو که دیدار ز من باز مگیر

که مرا طاقت نادیدن دیدار تو نیست

سعدیا گر نتوانی که کم خود گیری

سر خود گیر که صاحب نظری کار تو نیست

سعدی

| موسیقی | | هنرهای تجسمی | | فیلم | | تئاتر |

آبخوان 

با وسعت معادل ۴۶۷۸۳ هکتار  منطقه حفاظت شده حله 
در سال ۱۳۵۵ طبق مصوبه شماره ۷۴ شورای عالی حفاظت 
محیط زیست به عنوان منطقه حفاظت شده تحت مدیریت 
اداره کل حفاظت محیط زیست بوشهر قرار گرفت. محدوده 
منطقه حفاظت شده حله از طرف شمال ، از قریه کره بند به 
طرف غرب در امتداد جاده جیپ رو پس از گذشتن از قریه 
، از طرف غرب از  قلعه سوخته، عسکری، محرزی تا حمود 

امتداد جاده جیپ رو پس  به طرف جنوب در  قریه حمود 
فراکه  قریه  از  و  فراکه  قریه  تا  رستمی  قریه  از  گذشتن  از 
در امتداد حد غربی رودخانه حله تا مصب رودخانه فوق در 
در  تم البرشه  ،از  از طرف جنوب  »تم البرشه«،  فارس  خلیج 
تا جزیره  به طرف جنوب  با خشکی  آب  فاصل  امتداد حد 
شیف مشتمل بر کلیه تاالب ها و نی زارها و از جزیره شیف 
به خط مستقیم مفروض غربی شرقی تا شیف مخروبه و از 
طرف شرق، از شیف مخروبه به طرف شمال در امتداد جاده 
جیپ رو تا قریه کره بند بوده است. منطقه حفاظت شده حله 
ارتفاعی  طبقه  در  بوشهر  استان  کم ارتفاع  بخش  از  جزئی 

بوده  رودخانه  آبرفتی  و در حقیقت جلگه  دارد  قرار  ۰/۸متر 
این  آب وهوای  می گیرد.  زاگرس سرچشمه  ارتفاعات  از  که 
منطقه به واسطه کمی ارتفاع و عرض کم جغرافیایی، گرم و 
کم باران است. اما به علت مجاورت با دریا رطوبت هوا قابل 
مالحظه و در مواردی بسیار زیاد است. منطقه ۷ ماه از سال 
فروردین  ماه  از  خشک  دوره  است.  باران  بدون  و  خشک 
ادامه می یابد و شدت آن در ماه های  آبان ماه  تا  شروع و 
 ۶۵ نسبی  رطوبت  ساالنه  میانگین  است.  مرداد  و  تیر 
درصد است. میانگین بارندگی ساالنه ۲۷9 میلی متر است.  
باالترین میانگین بارندگی در دوره آماری مربوط به ماه دی 

ساالنه  بارندگی  درصد   ۵9 حدود  که  میلی متر   9۲ مقدار  با 
بوده است. متوسط دمای ساالنه ۲۵ درجه سانتی گراد است 
مرداد  به  مربوط  سال  ماه  دوره گرم ترین  این  طول  در  که 
بوده که متوسط دمای روزانه آن ۳۱ درجه سانتی گراد است.  
در  روزانه  دمای  متوسط  که  ماه  دی  سال  ماه  سرد ترین 
در  ساالنه  تبخیر  مجموع  است.  سانتی گراد  درجه   ۱۴ آن 
جهت  می شود.  برآورد  ۱۷۰۰میلی متر  حدود  بوشهر  ایستگاه 
شدت  با  غربی  شمال  از  سال  فصول  کلیه  در  غالب  باد 
از  حفاظت  طرح   / است.  شده  گزارش  نات   ۲9 متوسط 

ایران تاالب های 

تاالب های ایران

تاالب حله

این  خاص  جغرافیای  است.  عجیبی  سرزمین  خاورمیانه 
این سرزمین روز  باعث شده است  تاریخ  منطقه در طول 
خوش نبیند. همواره ابرقدرت ها تالش کرده اند بازی را در 
این تضاد  و  ببرند  منافعشان پیش  بر اساس  این منطقه 
و  خون  و  جنگ  همیشه  سرزمین  این  مردم  برای  منافع 
خاورمیانه  می رسد  نظر  به  است.  داشته  همراه  به  آتش 

نمی رسد.  آرامش  به  هرگز 
دیوید فرامیکن مورخ آمریکایی سال ۱9۸9 کتابی با عنوان 
فروپاشی  داد؛  باد  بر  را  صلح ها  همه ی  صلحی که  کامل 
نوشت  معاصر  خاورمیانه   و شکل گیری  عثمانی  امپراتوری 
اروپایی در خاورمیانه  که در آن درباره ی نقش قدرت های 

بین سال های ۱9۱۴  تا ۱9۲۲ صحبت کرده است. 
او نقش این قدرت ها را در فروپاشی بزرگ ترین  قدرت آن 
جدید  خاورمیانه   شکل گیری  نتیجه  در  و  خاورمیانه  زمان 
بر  بررسی کرده است. دیوید فرامکین پیشگفتار  مفصلی 
از  و هدفش  آن موضوع کتاب  در  و  است  نوشته  کتابش 

نگارش آن را شرح داده است. 

| صلحی كه همه  ی صلح  ها را بر باد داد | 
| نویسنده : ديويد فرامكين

مترجم : حسن افشار |

 

 1-قيمت پایه هر دستگاه بصورت جداگانه می باشد. 
2-تضمین شرکت در مزایده 5٪ قیمت پایه جهت هر دستگاه می 

باشد.
3- متقاضیان و شرکتهای عالقه مند می توانند با پرداخت  1/000/000 
ریال به شماره حساب 0105659390003 بنام شهرداری بم نسبت به 

دریافت اسناد مزایده اقدام نمایند.
 4- مهلت دریافت اسناد از تاریخ درج اولین نوبت آگهی و 
)1400/01/31( لغایت ده روز پس از درج نوبت دوم آگهی  

)1400/02/15 ( می باشد .

5- تاریخ بازدید از تاریخ1400/01/31 تا1400/02/15 
6-- آخرین مهلت ارائه پیشنهاد قیمت از تاریخ1400/02/18 

لغایت1400/02/27 تا پایان وقت اداری می باشد .
7- زمان بازگشایی : مورخ 1400/02/29 ساعت 10:00 

8- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است . 
9- سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد درج می باشد.

آدرس بم - بلوار شهید رجائی-سایت اداری- شهرداری بم
تلفن: 034-44345211

شهرداری بم در نظر دارد چهار دستگاه از دستگاههای شهربازی از جمله )چرخ و فلک- رنجر -سقوط آزاد - سفينه ( را طبق مجوز شورای 
اسالمی شهر بم به شماره ص/ش99/353/5 مورخ99/12/25 از طریق مزایده عمومی بفروش برساند. لذا از کلیه متقاضیان دعوت بعمل 
می آید جهت دریافت اسناد مزایده به آدرس بم - بلوار شهید رجائی- سایت اداری - شهرداری بم امور قراردادها مراجعه و یا از طریق 
سایت شهرداری به آدرس www.bam.ir اقدام نمایند. جهت اطالع بیشتر با شماره تماس 44345211-034 تماس حاصل فرمائید .

آگهی مزایده عمومی 

محمد بنی اسدی-شهردار بم

 )نوبت دوم(

آگهی مزایده )اجاره وفروش(
مدیریت آموزش و پرورش شهرستان جیرفت در نظر دارد تعداد: 1- اجاره یک قطعه زمین به مساحت عرصه100متر مربع واقع درشهر جیرفت-خیابان 

استقالل نبش چهارراه هتل پارسیان 2-فروش آهن االت اسقاطی واقع در انبار جنب هنرستان صدیقه کبری با جزئیات مندرج در اسناد مزایده را با بهره 
گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  ) www.setadiran.ir( و با شماره مزایده 1007) شماره سیستمی ( به صورت الکترونیکی به اجاره برساند.

زمان انتشار درسایت تاریخ :2/5/ 1400ساعت :10صبح 
مهلت دریافت اسناد مزایده تاریخ :1400/2/16ساعت :13

تاریخ بازدید :  1400/2/6
آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت  تاریخ : 1400/2/16 ساعت :14 

زمان بازگشایی تاریخ : 1400/2/18 ساعت : 10صبح   
زمان اعالم به برنده تاریخ :1400/2/18

ضمنًا رعایت موارد ذیل الزامی می باشد :
الکترونیکی دولت  تدارکات  از طریق سامانه  1-برگزاری مزایده صرفًا 
می باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل  دریافت اسناد مزایده 
)در صورت وجود هزینه مربوطه ( پرداخت تضمین شرکت در مزایده 
) ودیعه ( ارسال پیشنهاد قیمت ، بازگشایی پاکات ، اعالم برنده ، و 
واریز وجه مزایده در بستر سامانه از این طریق امکان پذیر می باشد. 
2-پیشنهاد می گردد قبل از ارائه پیشنهاد از موضوع مزایده بازدید به 

عمل آورید. 

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

: نمایند  حاصل 
مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه : 41934 – 021

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

4- هزینه نشر آگهی و کارشناسی بر عهده برنده مزایده می باشد. 
5- آموزش و پرورش در رد و پذیرش پیشنهادات مختار می باشد. 

6- به پیشنهادات مبهم ، مشروط ، مخدوش ، فاقد ضمانت نامه و 
پیشنهاداتی که خارج از مهلت قانونی ارائه شود ترتیب اثر داده نخواهد 

شد.
7- ارائه تضمین معتبر مطابق با اسناد مزایده الزامی می باشد. 

واحد  جیرفت  شهرستان  وپرورش  آموزش  اداره  تماس  8-شماره 
03443210380 کارپردازی: 

روابط عمومی اداره آموزش وپرورش شهرستان جیرفت

شهرستان جیرفت


