
دبیرکل سازمان ملل:

غلبه بر تغییر اقلیم
و همه گیری کرونا با همکاری 
 کشورها ممکن می شود 

محوطه پنج هزارساله قربانی جاده سازی

لودرها »جوبجی« 
را زیر گرفتند

لودرها شب گذشته محوطه تاریخی پنج هزار ساله ای را 
الیه های  باز  ترانشه های  کردند؛  صاف  خوزستان  در 
تاریخی »جوبجی« هشتم دی ماه در معرض هجوم 

جاده سازان قرار گرفت و دو ترانشه تخریب شد. 

سازمان حفاظت محیط زیست به دلیل 
استفاده از مازوت در نیروگاه شازند اراک 

به وزیر نفت و هیات دولت تذکر داد

تذکر برای
مازوت سوزی 

تحلیل اعضای شورای شهر تهران
از تخریب سینما ایران

تخریب
 سینماهای الله زار 

ادامه می یابد؟

پس از نامه روحانی به قالیباف 

 تصویب کلیات 
الیحه بودجه ١۴٠٠

در جلسه بعدازظهر دیروز سه شنبه، اعضای کمیسیون  
تلفیق کلیات الیحه بودجه 1400 به رای گذاشته شد که 
با ٢٣ رای موافق، ١٩ رای مخالف و 1 رای ممتنع به 

تصویب رسید. 

زباله های ثروتمندان جهان مهار می شود
فقط 9 درصد زباله های پالستیکی تولیدی بازیافت شده، حدود 12 درصد آنها سوزانده شده و 79 درصد دیگر در محیط طبیعی تخلیه شده  است

تصویب قوانین بین المللی جدید برای مقابله با پسماند پالستیکی کشورهای توسعه یافته

 اثر قاجاری و ثبت ملی کرمان، محل جمع آوری ضایعات بازار میدان قلعه شده است 

دپوی زباله در کاروانسرای »حاج مهدی« دپوی زباله در کاروانسرای »حاج مهدی« 
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نماینده  با  سفیر عراق در تهران در دیدار 
آغاز  از  زیارت  و  حج  امور  در  فقیه  ولی 
توافق  در صورت  زیارتی  دوباره سفرهای 
 مسؤوالن ذی ربط دو کشور استقبال کرد.

به گزارش ایسنا حجت االسالم والمسلمین 
نصیر  با  دیدار  در  نواب  سیدعبدالفتاح 
همکاری  سطح  به  عبدهللا،  عبدالمحسن 
ایران و عراق در حوزه حج و زیارت و تردد 
میلیون ها زائر ایرانی و عراقی در طول سال 
اشاره کرد و  از طریق مرزهای دو طرف، 
گفت: امیدواریم با کنترل بیشتر ویروس 
به  ایرانی  زائران  سفرهای  زمینه  کرونا، 
 اعتاب مقدسه در عراق دوباره فراهم شود. 
سفیر عراق در تهران آمادگی خود را برای 
صدور روادید برای کاروان های زیارتی که 
زیارت  و  قالب سازمان حج  در  آینده  در 
خواهند  ساماندهی  عراق  به  سفر  برای 

شد، اعالم کرد و افزود: شهرهای زیارتی 
ایرانی  زائران  از  استقبال  برای  عراق  در 
مشکلی ندارند و در انتظار توافقات میان 
هستند.  کشور  دو  در  ذی ربط   مراجع 
در ادامه این دیدار که در محل بعثه مقام 
حجت االسالم  شد،  انجام  رهبری  معظم 
عتبات  امور  معاون  ـ  صحبت هللا رحمانی 
و  اقدامات  از  ـ  زیارت  و  حج  سازمان 
پیگیری های این سازمان درباره سفرهای 
داد  گزارش  عالیات  عتبات  به  زیارتی 
اعزام  بر  زیارت  و  حج  سازمان  و گفت: 
منظم و برنامه ریزی شده زائران ایرانی به 
عراق با رعایت شیوه نامه های بهداشتی و 
حفظ امنیت و کرامت زائران تاکید دارد و 
با سفیر عراق درباره  مذاکرات خوبی نیز 
نحوه اعزام آینده به عراق در صورت بهبود 

است. داشته  شرایط کرونایی 

در جلسه بعدازظهر دیروز سه شنبه، اعضای کمیسیون  
تلفیق کلیات الیحه بودجه 1400 به رای گذاشته شد 
که با ٢٣ رای موافق، ١٩ رای مخالف و 1 رای ممتنع 
به تصویب رسید. به گزارش ایسنا، کمیسیون  تلفیق 
 ١4٠٠ بودجه  الیحه  بررسی کلیات  وارد  شنبه  روز  از 
شده بود. حاال پس از تصویب کلیات الیحه بودجه، 
بخش های  در  الیحه  این  بررسی  تلفیق  کمیسیون  
درآمدی را آغاز خواهد کرد. رای مثبت اکثریت اعضای 
صورت  حالی  در   1400 الیحه  به  تلفیق  کمیسیون 
رئیس  روحانی،  حسن  دیروز،  صبح  که  می گیرد 
رئیس  قالیباف،  باقر  محمد  به  نامه ای  در  جمهوری 
درباره  را  خود  پیشنهادات  اسالمی،  شورای  مجلس 
اصالح الیحه بودجه 1400 براساس نامه رهبر انقالب 
دیروز  جلسه  در  تلفیق  اعضای کمیسیون  ارائه کرد. 
 بعداز ظهر نامه رییس جمهوری را هم بررسی کردند. 
رئیس  روحانی  حسن  نامه  متن  فرارو،  گزارش  به 
رئیس  قالیباف  باقر  محمد  به  خطاب  با  جمهوری 
است:  شرح  این  به  اسالمی  شورای   مجلس 

 بسمه تعالی 

 جناب آقای دکتر قالیباف 
 رئیس محترم مجلس شورای اسالمی 

 با سالم و احترام؛ 
مورخ  72163/10/د  شماره  نامه  به  بازگشت 
شماره  نامه  به  عطف  و  جنابعالی   25/9/1399
محترم  دفتر  رئیس   23/9/1399 مورخ   106785
تغییرات  آثار  العالی(  )مدظله  رهبری  معظم  مقام 
باشد: به شرح زیر می  بودجه 1400   مزبور در الیحه 
 1- افزایش مصارف به میزان 53 هزار میلیارد تومان شامل:
توسعه  صندوق  به  دولت  تعهدات  بازپرداخت   -1-1

یورویی  میلیون   175 تسهیالت  اقساط  بابت  ملی 
تومان. میلیارد  هزار   3 میزان  به  سالمت  بیمه   به 
1-2- افزایش مصارف بابت جبران موارد مندرج در 
 جدول بند هـ تبصره 4 به میزان 50 هزار میلیارد تومان.

٢-  کاهش منابع ناشی از مجوز استفاده از 18 درصد 
یک  صادرات  در  صرفا  ملی  توسعه  صندوق  سهم 
 میلیون بشکه در روز به میزان 40 هزار میلیارد تومان.

لذا تراز منابع و مصارف در راستای تحقق دستور مقام 
معظم رهبری)مد ظله العالی( به شرح زیر در الیحه 

بودجه سال 1400 اعمال می شود: 
افزایش  محل  از  تومان  میلیارد  هزار   53 مبلغ   -1

مالی اوراق  فروش 
2- مبلغ 40 هزار میلیارد تومان از محل صرفه جویی 
حین اجرا و کاهش تخصیص مصارف توسط سازمان 

برنامه و بودجه کشور.«

پافشاری بر اصالح بودجه
تهران  مردم  نماینده  مالک شریعتی  دیگر،  از سوی 
صفحه  در  نامه  این  تصویر  انتشار  با  مجلس  در 
مجلس  پافشاری  نوشت:  توئیتر  در  خود  شخصی 
رییس جمهور  داد؛  جواب  بودجه1400  اصالح  بر 
به  رسما  رهبری  نامه  احکام  اساس  بر  باالخره 
تعامل  راستای  در  که  زد  نامه  مجلس  رییس 
مجلس  میزبانی  به  اخیر  جلسه  و  قوه  سه  مثبت 
تایید  را  نامه  محتوائی  می شود؛پیشنهادات  تلقی 
است. بودجه1400  اصالح  اول  گام  این   نمی کنیم 

فرارو اما این اصالح توسط دولت را مرتبط با پافشاری 
نامه  خاطر  »به  است که  نوشته  و  ندانسته  مجلس 
و  می داد  انجام  را  اصالح  این  باید  دولت  رهبری« 
این اصالح خواسته های مجلس  با  نمی رسد  نظر  به 

باشد. پیدا کرده  تحقق 
می توان  را  شریعتی  مالک  توئیت  این  حال  این  با 
اینگونه ارزیابی کرد که مجلس کلیات الیحه بودجه را 
تصویب کند و نامه روحانی را به حساب اصالح تمام 

بگذارد. الیحه 
الیحه  احتماال کلیات  می توان گفت  ارزیابی  این  با 

 بودجه توسط مجلس تصویب شود. 

نامه رهبر انقالب چه بود؟
نامه  به  پاسخ  در  ماه  آذر   25 انقالب  معظم  رهبر 
به  صندوق  سهم  کاهش  بر  مبنی  جمهور  رئیس 
مازاد  برداشت   ،1400 بودجه  الیحه  در  درصد   20
 1 سقف  تا  فقط  را  توسعه  صندوق  از  درصد   20 بر 
هرگونه  نیز  و  دانستند  مجاز  روز  در  بشکه  میلیون 
ندادند. اجازه  مصارف  برای  را  صندوق  از   برداشت 
تقاضا  رهبری  از  این  از  پیش  روحانی  حسن 
بودجه  در  ملی  توسعه  صندوق  سهم  که  بود  کرده 
یابد. 20درصد کاهش  به  درصد   38 از  آینده   سال 

متن نامه حجت االسالم گلپایگانی رئیس دفتر رهبر 
انقالب خطاب به رئیس جمهور به این شرح بود:

جناب آقای رئیس جمهور
به  مشروط  درصد   20 به  صندوق  سهم  »با کاهش 

 رعایت نکات ذیل موافقت می گردد: 
نفت  فروش  برای  ملی  توسعه  صندوق  سهم   -1
بشکه  میلیون  یک  بر  مازاد  و  میعانات گازی  خام، 
تسهیالت  کلیه  و  گردد  منظور  درصد   38 روز،  در 
از  ملی  توسعه  صندوق  از  دولت  شده  سررسید 
گردد. پرداخت  مذکور  مازاد  از  دولت  سهم   محل 
از محل  بودجه سال 1399  در  2- کلیه مصارفی که 
گردیده اند  مالی  تأمین  ملی  توسعه  صندوق  منابع 
بودجه  در  واحده(،  ماده   4 تبصره  ه  بند  )موضوع 
تأمین  عمومی  بودجه  منابع  محل  از   1400 سال 
ملی  توسعه  صندوق  منابع  از  برداشت  مالی گردند. 
نمی باشد«. مجاز   1400 سال  بودجه  مصارف   برای 
با  شد.  ضروری  بودجه  الیحه  اصالح  نامه  این  با 
این حال این نامه و جزییات آن با انتقادات شدید 
راستا مرکز  در همین  دارد.  تفاوت  از الیحه  مجلس 
را  الیحه  رد کلیات  پیشنهاد  مجلس  های  پژوهش 

بود. داده 

شرط عراق برای از سرگیری
سفر زیارت ایرانی ها 

 پس از نامه روحانی به قالیباف 

 تصویب کلیات الیحه بودجه 14٠٠

|    قیمــت 500 تومــان   |  |   شــماره پیاپــی 1914   | چهارشــنبه  10 دی 1399   |   ســال شــانزدهم   

همکاران شما در موسسه پیام آوران

بر شما و خانواده محترم  را  همکار گرامی، مصیبت وارده 
برای  و  الهی  غفران  مرحوم  آن  برای  و  نموده  عرض  تسلیت 

می نماییم. مسئلت  شکیبایی  بازماندگان 

همکار گرامی 
سرکار خانم مرضیه قاضی زاده



پیامک شما را دربـاره |   سال شانزدهم   |   شماره پیاپی 1914   | چهارشنبه  10 دی 1399  | 
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نوشته  گزارشی  در  گاردین  خبرگزاری 
هدف این قوانین که قرار است از روز یکم 
شوند،  اجرایی  ماه  دی   12 یعنی  ژانویه، 
به طوری  این تجارت است،  شفاف کردن 
مانند  توسعه  حال  در  کشورهای  به  که 
ویتنام و مالزی اجازه می دهد از پذیرش 
به  که  زباله هایی  و  بی کیفیت  زباله های 
از  بازیافت می شود، حتی پیش  سختی 

کنند. خودداری  کشتی،  در  بارگیری 
»رالف پایت« مدیر اجرایی کنوانسیون های 
بازل، روتردام و استکهلم می گوید: »این 
دیدگاه خوشبینانه من است که معتقدم 
را  این موضوع  نتایج  پنج سال دیگر،  تا 
افرادی که  از  بسیاری  مشاهده می کنیم. 
در خط مقدم مبارزه با زباله های پالستیکی 
هستند، به ما خواهند گفت که میزان این 
یا  یافته  کاهش  اقیانوس ها  در  زباله ها 
اتفاق  این  نمی کنم که  من گمان  اما  نه؛ 
در دو سه سال آینده رخ دهد اما در افق 
پنج ساله، چرا. گرچه این هنوز ابتدای کار 

است.«
در حال حاضر، کشورهای در حال توسعه 
صنایع  دارای  آن ها  از  بسیاری  که   –
هستند  پالستیکی  زباله های  بازیافت 
زمانی  تا  آمده  دیگر  کشورهای  از  که 
کشورها  آن  وارد  زباله  محموله های  که 
این  که  شوند  متوجه  نمی توانند  نشود، 
محموله های ارسال شده، آیا قابل بازیافت 
یا بیش از حد آلوده است یا نه. در نهایت، 
زباله هایی که قابل بازیافت نیست، معموال 
می شود،  سوزانده  غیرقانونی  طور  به  یا 
و  آبراهه ها  یا  زباله  در محل های دفن  یا 

می شود. ریخته  رودخانه ها 
پالستیکی  زباله های  همه  درصد   9 تنها 
شده  بازیافت  شده،  تولید  تاکنون  که 
سوزانده  آن ها  درصد   12 حدود  است. 
شده است. 79 درصد دیگر، در زمین های 
طبیعی  محیط  در  زباله  دپوی  یا  دفن 
طریق  از  غالبا  جایی که  شده اند؛  تخلیه 
سیل  و  باران  از  حاصل  آب  فاضالب ها، 
وارد رودخانه ها می شوند. اکثر زباله هایی 
که به رودخانه ها می رسند، در نهایت سر 
از اقیانوس ها درمی آورند. قوانین جدید که 
از سوی بیش از 180 کشور تحت اصالحیه 
گرفته،  قرار  توافق  مورد  بازل  کنوانسیون 
پیشین«  آگاهانه  »رضایت  سیستم  یک 
یا  آلوده  صادراتی  زباله های  همه  برای  را 
زباله هایی که به سختی بازیافت می شوند، 
ایجاد می کند. »رضایت آگاهانه پیشین« 
محموله  ارسال  از  پیش  این که  یعنی 
زباله ها به یک کشور، مقامات آن کشور با 
آگاهی از اطالعات آن زباله ها، رضایت یا 
عدم رضایت خود را برای پذیرش یا عدم 

می کنند. اعالم  زباله ها  این  پذیرش 
کنترل  که  است  معتقد  پایت«  »رالف 
ابتدا  در  است  ممکن  صادرات  شدیدتر 
کشورهای  باشیم  شاهد  که  شود  باعث 
پالستیکی  زباله های  صادرکننده  بزرگ 
خود  زباله های  آمریکا،  و  انگلیس  مثل 
را می سوزانند یا آن ها را دفن می کنند. او 
می گوید: »در کوتاه مدت بله؛ احتماال آن ها 
زمین های خود را با این زباله ها پر می کنند 
یا آن ها را می سوزانند. اما در طوالنی مدت، 
باشد  درست  دولت ها  سیاست های  اگر 

خود  فشارهای  بر  مصرف کننده ها  اگر  و 
پایبند بمانند، این امر باعث ایجاد محیطی 
برای بازیافت بیشتر و رویکرد دایره ای به 

میشود.« پالستیک  بازیافت  و  تولید 
بر اساس اطالعاتی که در ماه اکتبر منتشر 
شده، ترکیه در درجه اول و سپس مالزی 
پالستیکی  زباله های  برای  بزرگ  بازار  دو 

انگلیس هستند.
گفته  گاردین  به  محیط زیستی  آژانس 
 22 بریتانیا   ،2020 سال  در  است، 
پالستیکی  زباله های  بازگشت  درخواست 
این  است.  داشته  هفت کشور  سوی  از 
کانتینر   42 که  مالزی،  شامل  کشورها 
ژانویه  در  را  »غیرقانونی«  زباله های 
رومانی،  ویتنام،  اندونزی،  فرستاد،  پس 

بوده اند. بلژیک  و  لهستان  کرواسی، 
طبق قوانین جدید، برای 20 مورد از این 
نیاز  پیشین  موافقت  درخواست،   22
بوده که البته در صورت اطالع دولت این 
کشورها، ورود این محموله ها رد می شد. 
اصالحیه بازل در قوانین انگلیس گنجانده 
شده و به نهادهای نظارتی این کشور اجازه 
می دهد تا آن را پیاده سازی و اجرا کنند.

»رالف پایت« مدیر اجرایی کنوانسیون های 
که  می گوید  استکهلم  و  روتردام  بازل، 
پالستیکی  زباله های  ورود  ممنوعیت 
پیامی  چین  سوی  از   2018 سال  در 
»شوکه کننده« برای کشورهای توسعه یافته 
بود. کشورهایی که برای بازیافت موادی که 
بر  بازیافت کنند،  نمی توانستند  خودشان 
چین متکی بودند. پایت می گوید: »پیام 
جهانیان  برای  برای  سیگنال  این  چین 

فرستاد که در این میان یک مشکل جدی 
وجود دارد که ما باید آن را برطرف کنیم.«

به غیر از زباله های پالستیکی، کشورهای 
توسعه یافته همچنین هزینه پنهان سالمت 
و محیط زیست را هم به کشورهای دیگر 
صادر می کنند. بسیاری از این کشورهایی 
قابل  غیر  و  آلوده  پالستیک های  که 
را  بازیافت(  قابل  به سختی  )یا  بازیافت 
وارد می کنند، امکاناتی برای مقابله با آن 

ندارند. را 
پایت می گوید: »برای همه اسان تر بود که 
همه چیز را در یک کانتینر بریزند و آن را 
صادر کنند و کسی هم از آن ها نپرسد که 
آیا این کشور قادر به مقابله با این زباله ها 
را دارد؟ آیا تکنولوژی مقابله با آن را دارد؟ 
نمی تواند  چیزهایی که  با  این کشورها  و 

بازیافت کند، چه کار باید بکند؟«
او می گوید که این اصالحیه، »کاتالیزوری« 
دولت ها  به  حاال  و  است  تغییر  برای 
سایر  و  بازیافت  بخش  دارد که  بستگی 
بخش های خصوصی را تشویق کنند که در 
این صنعت با حاشیه سود کم، مشارکت 
کنند و نوآوری داشته باشند: »فشار زیادی 
از طرف صنعت، از جانب مصرف  کنندگان، 
از سوپرمارکت ها وجود دارد تا ابتکار عمل 
به خرج دهند. کووید 19 کارها را پیچیده و 
سخت کرد اما از طرفی این کمک را به ما 
کرد که بیاموزیم چگونه مواد غذایی خود را 

به روشی سالم تر بسته بندی کنیم.«
بزرگ ترین  آمریکا  کنار  در  که  انگلیس 
تولید کننده پالستیک در جهان است، دو 
صادر  را  خود  پالستیکی  زباله های  سوم 
می کند. کل صادرات زباله های پالستیکی 
انگلیس به کشورهای غیراتحادیه اروپا در 
بود که  اکتبر، 22.9 میلیون کیلوگرم  ماه 
از این میان، 13.9 میلیون کیلوگرم آن به 

ارسال شد. ترکیه 
امور  و  غذا  محیط زیست،  اداره  سخنگو 
است  شده  متعهد  که  گفت  روستایی 
صادرات زباله های پالستیکی آالینده را به 
کشورهای غیر OECD )سازمان همکاری 
اقتصادی و توسعه( ممنوع کرده و کنترل 
دقیق تری را بر صادرات زباله اِعمال کند، 
گرچه از ماه اکتبر انگلیس همچنان 7.1 
خود  پالستیکی  زباله  کیلوگرم  میلیون 
نیست،   OECD عضو  که  مالزی  به  را 
عضو  الین«  »سایمون  است.  فرستاده 
انجمن بازیافت انگلستان هشدار داده که 
قوانین جدید می تواند به معنای سوزاندن 
زباله های بیشتر یا پالستیک های بیشتر 
الین گفته  باشد.  زباله ها  دفن  محل  در 
درصد   70 حدود  ما  انگلیس  »در  است: 
صادر  را  جمع آوری شده  پالستیک های 
می کنیم چراکه ما دارای ظرفیت پردازش 
جدید،  قوانین  با  حاال  نیستیم.  آن ها 
بسیاری بیشتر سوزانده یا دفن می شود.«
»تیم گرابیل«، یک وکیل آژانس تحقیقات 
»سکسکه  وجود  با  می گوید،  محیطی 
مثبتی  اثر  جدید،  قوانین  کوتاه مدت«، 
معتقدم که  داشت: »من شخصا  خواهد 
این  اخالقی،  و  محیط زیستی  لحاظ  از 
قوانین چه زمان می تواند اثر بسیارمثبتی 
یک  همواره  آلوده  پالستیک های  بگذارد. 
دوش کشورهای  بر  اضافی  اقتصادی  بارِ 

است.  بوده  توسعه  درحال 
ورود  با  که  بود  خواهیم  شاهد  حاال  ما 
پالستیکی  زباله های  از  کمتری  مقادیر 
به این کشورها، ظرفیت مدیریت پسماند 
آن ها برای زباله های خانگی خودشان، آزاد 

می شود.«

تصویب قوانین بین المللی جدید برای مقابله با پسماند پالستیکی کشورهای توسعه یافته

زباله های ثروتمندان جهان مهار می شود
فقط 9 درصد زباله های پالستیکی تولیدی بازیافت شده، حدود 12 درصد آنها سوزانده شده و 79 درصد دیگر 
در محیط طبیعی تخلیه شده  است

سازمان ملل آزادی 
فوری فعال محبوس 
سعودی را خواستار شد

سازمان ملل ضمن ابراز نگرانی از حکم فعال 
ریاض  مقامات  از  سعودی  محبوس  زن 
او را هرچه زودتر آزاد کنند. به  خواست که 
گزارش ایسنا، دفتر حقوق بشر سازمان ملل 
محکومیت  کرد:  اعالم  بیانیه ای  در  متحد 
زنان  حقوق  برجسته  فعال  الهذلول،  لجین 
و مجازات حبس به مدت 5 سال و 8 ماه 
و همچنین بازداشت مستبدانه و خودسرانه 
نگرانی  باعث  قبل  نیم  و  سال  دو  از  او 
جنایی  دادگاه  دوشنبه،  روز  است.  عمیق 
به دست داشتن  را  الهذلول  ویژه عربستان 
جنایتکارانه«  »فعالیت های  از  تعدادی  در 
تحریک  او  اتهامات  جمله  از  محکوم کرد. 
است. عربستان  سیاسی  نظام  تغییر  برای 

132 فوتی کرونا در کشور طی 
24 ساعت گذشته

سخنگاو وزارت بهداشت با بیان این که مجموع بیماران 
کواود19 در کشور به یک میلیون و 212 هزار و 481 نفر 
رسید، گفت: متاسفانه در طول 24 ساعت گذشته، 132 
بیمار کواود19 جان خود را از دست دادند. به گزارش 
ایسنا، دکتر سیما سادات الری، گفت: در 24 ساعت 
گذشته و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، 6 هزار 
و 108 بیمار جدید مبتال به کواود19 در کشور شناسایی 
شد که 815 نفر از آن ها بستری شدند. بر این اساس 
و  میلیون  یک  به  کشور  در  بیماران کواود19  مجموع 
212 هزار و 481 نفر رسید. او افزود: متاسفانه در طول 
24 ساعت گذشته، 132 بیمار کواود19 جان خود را از 
دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به 54 
هزار و 946 نفر رسید. به گفته او، خوشبختانه تاکنون 
از  یا  و  یافته  بهبود  بیماران،  از  نفر  و 408  هزار   969
بیمارستان ها ترخیص شده اند. سخنگاو وزارت بهداشت 
همچنین اظهار کرد: در حال حاضر و بر اساس آخرین 
تحلیل ها، 108 شهرستان در وضعیت نارنجی و 340 

شهرستان در وضعیت زرد قرار دارند. مجلس نمایندگان 
آمریکا وتوی ترامپ 

را باطل کرد
مجلس نمایندگان آمریکا حکم ترامپ در رد 
بودجه دفاعی را رد کرد. در رای گیری بیش 
از 100 نماینده جمهوری خواه نیز علیه ترامپ 
رأی دادند و شمار آرا را به دو سوم رساندند. 
با حکم  نیز  سنا  می رود که مجلس  انتظار 
خبرگزاری  به گزارش  مخالفت کند.  ترامپ 
حکم  آمریکا  نمایندگان  مجلس  آلمان، 
ترامپ را که بودجه دفاعی پیشنهادی کنگره 
را وتو کرده بود، با اکثریتی قوی رد کرد. در 
 100 از  بیش  نمایندگان  مجلس  رأی گیری 
رأی  او  علیه  جمهوری خواه  حزب  نماینده 
دادند و شمار آرا را به باالی دو سوم رساندند. 
در این میان 109 نماینده حزب جمهوری خواه 

نیز علیه او رای دادند.

تعیین تکلیف استعفای 
نظری در صحن شورای 

شهر تهران
خبرهایی  رسانه ها  در  که  روزیست  چند 
از  یکی  نظری،  حجت  استعفای  درباره 
شده  منتشر  تهران  شهر  شورای  اعضای 
است. استعفایی که اگر اعضای شورا با آن 
موافقت کنند، باید یک عضو اصولگرا مانند 
به شورای  را  یا مهدی چمران  دبیر  علیرضا 
دهند.  راه  خود،  اصالح طلب  دست  یک 
محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران 
اما روز گذشته در جمع خبرنگاران در پاسخ 
سرانجام  بر  مبنی  »پیام ما«  پرسش  به 
استعفای نظری گفت: استعفا را ایشان به 
بعدا  شاید  اما  داده اند  تحویل  دستی  بنده 
استعفای  من  باشند.  کرده  رسمی  ثبت 
غیررسمی ایشان را به هیات رئیسه تحویل 
رئیس  نایب  امینی  آقای  شد  قرار  و  دادم 
با آقای نظری  شورای شهر گزارش مذاکره 
برای منصرف کردن او از استعفا را به هیات 
رئیسه تحویل دهند و قرار است چند نفر با 

باشند. داشته  جلسه  ایشان 
او در پاسخ به پرسش دیگر »پیام ما« مبنی 
یکشنبه  روز  نظری  استعفای  این که که  بر 
بنده  تاکید کرد:  است،  شده  ثبت  شورا  در 
اما  ندیده ام  را  ایشان  رسمی  استعفای 
کارتابل  در  استعفا  این  متن  شد که  اعالم 
براساس  و  داریم  آیین نامه  ما  است.  آمده 

می کنیم. عمل  آیین نامه 
هاشمی درباره غیبت سه جلسه ای نظری در 
جلسات شورا و امکان اخراج او از صحن نیز 
تاکید کرد: هنوز سه جلسه نشده و گویا دو 
جلسه غیبت داشته اند که این عدم حضور 

می تواند به دلیل مرخصی باشد.

سوگواری قوی عاشق 
حرکت 23 قطار را در آلمان 

به تعویق انداخت 
وفاداری یک قوی سفید به جفتش در شهر کاسل 
استان  در  بین شهری  عبور و مرور  آلمان،  مرکز  در 
به  مشکل کرد.  دچار  را  ایام کریسمس  در  هسن 
نقل  به  آنالین  اشپیگل  آلمان،  خبرگزاری  گزارش 
یک  داد،  گزارش  فدرال  پلیس  سخنگوی  یک  از 
قوی سفید که روی ریل  های راه آهن یکی از خطوط 
را  کاسل  قطارهای  حرکت  بود،  نشسته  ماتم زده 
سخنگوی  انداخت.  تعویق  به  ساعت  یک  حدود 
پلیس افزود، ظاهرا در حین این که دو قو روز قبل 
می کردند،  راه آهن گردش  اطراف  در  کریسمس  از 
سر یکی از آن ها به کابل های برق باالی ریل ها گیر 
می کند و همان جا می میرد. پلیس احتمال می دهد 
جفت  برای  بوده،  نشسته  ریل  روی  که  قویی 
ماموران  تالش  است.  می کرده  سوگواری  مرده اش 
راه  نخست  غم زده  قوی  دادن  حرکت  برای  راه آهن 
به جای نبرد. پس از دخالت مأموران آتش نشانی و 
از  مرده  قوی  تجهیزات مخصوص، جسد  با  پلیس 
روی ریل های راه آهن جمع آوری شد و قوی سوگوار 
به دریاچه فولدا که از آن آمده بود، منتقل شد. به 
گزارش پلیس، در پی این حادثه حرکت 23 قطار 
سریع السیر لغو شده و نهایتا برنامه حرکت آن ها با 

شد. انجام  تاخیر  دقیقه   50 حدود 

وزارت خارجه:
ایاالت متحده با ترور بزدالنه 

سردار سلیمانی مرتکب 
اشتباهی سخت شد

در آستانه اولین سالگرد شهادت سردار سلیمانی وزارت 
امور خارجه کشورمان پیامی توییتری منتشر کرد. به 
گزارش ایسنا در این پیام آمده است: ایاالت متحده 
با ترور بزدالنه سردار سلیمانی مرتکب اشتباهی سخت 
شد. رای نمایندگان پارلمان عراق به اخراج نیروهای 
منطقه  در  این حضور شرارت بار  پایان  آغاز  آمریکایی 
رژیم  مداخالت  از  اندازه کافی  به  ما  منطقه  ماست. 

قانون شکن ایاالت متحده رنج برده است.

محسنی اژه ای:

خروجی نهایی سند 
تحول قضایی، توسعه 

عدالت است
معاون اول قوه قضاییه گفت: در سند تحول 
قضایی، حفظ حقوق همه اقشار و طبقات جامعه 
مدنظر قرار گرفته شده است. به گزارش ایسنا 
به نقل از قوه قضاییه، حجت االسالم والمسلمین 
محسنی اژه ای معاون اول دستگاه قضا، اظهار 
داشت: سند تحول قضایی با نگاه به اسناد 
باالدستی تهیه شده است؛ از سویی دیگر با 
عنایت به تجربه 40 سال گذشته، در تدوین 
سند مزبور، همه آسیب ها و چالش ها بررسی 
اول  معاون  است.  گرفته  قرار  احصا  مورد  و 
دستگاه قضا تصریح کرد: در تدوین و تنظیم 
توجه شده که خروجی  قضایی  تحول  سند 
انقالب، توسعه  این سند در گام دوم  نهایی 
و تعمیق عدالت و دسترسی آسان مردم به 

عدالت با صرف هزینه و وقت کم باشد.

تنها 9 درصد همه زباله های 
پالستیکی که تاکنون تولید 
شده، بازیافت شده است. 
حدود 12 درصد آن ها سوزانده 
شده است. 79 درصد دیگر، 
در زمین های دفن یا دپوی 
زباله در محیط طبیعی تخلیه 
شده اند؛ جایی که غالبا از طریق 
فاضالب ها، آب حاصل از باران و 
سیل وارد رودخانه ها می شوند

باالخره زمان آن رسید تا قوانین بین المللی جدیدی برای مقابله با تجارت جهانی »افسار گسیخته« در زمینه پالستیک 
تنظیم شود. تجارتی که در آن، کشورهای ثروتمند، زباله های خود را به کشورهای فقیر می ریزند و حاال به گفته رئیس بخش 
زباله های فرامرزی سازمان ملل قوانین جدید باعث می شود که در پنج سال آینده، اقیانوس های پاک تری داشته باشیم.

ایرانی کرونا  واکسن  انسانی  تزریق  اولین 
علمی  معاون  بهداشت،  وزیر  حضور  با 
اجرایی  ستاد  رئیس  جمهوری،  ریاست 
فرمان حضرت امام )ره( و تیم تحقیقاتی 
به  شد.  انجام  دیروز  صبح  واکسن  این 
در  نمکی  سعید  دکتر  ایسنا،  گزارش 
حاشیه آغاز تست انسانی واکسن کرونای 
ایرانی، گفت: امروز یکی از روزهای بسیار 
و  است  ایران  ملت  برای  امیدوارکننده 
تالش  مدت ها  از  بعد  ما  است که  روزی 
و پیگیری همکاران و دانشمندان برجسته 
داروهای  و  تکنولوژی  حوزه  در  کشور 
از  بعد  را  کواود-19  واکسن  بایوتک، 
مطالعات  از  اعم  مختلفی  مراحل  طی 
و  کردند  تولید  و...  حیوانی  مدل های  و 
بر  را  تزریق  اولین  توانستیم  خوشبختانه 

دهیم. انجام  انسان  راو 
برای  کرونا  ایرانی  واکسن  تزریق  اولین 
دختر رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت 

)ره( امام 
تزریق  اولین  که  انسانی  این  افزود:  او 
شد،  انجام  راوش  بر  کواود-19  واکسن 
مخبر-رئیس  دکتر  دختر  جز  نبود  کسی 
)ره(.  امام  حضرت  فرمان  اجرایی  ستاد 
چیزی  ایران که  ملت  به  بود  پیامی  این 

تزریق  ایران  ملت  به  است  قرار  که  را 
قبولش  و  داریم  باورش  خودمان  کنیم، 
و  ما  باشد  داشته  عارضه ای  اگر  و  داریم 
جان  با  بار  اولین  برای  خانواده هایمان 
مان  کدام  هیچ  خون  خریداریم.  دل  و 
نمی دانیم  ایران  ملت  خون  از  سرخ تر  را 
از  عزیزتر  را  خانواده مان  افراد  جان  و 
در  فرد  زحمت کش ترین  و  فقیرترین 
این کاو نمی دانیم. دورترین نقاط محروم 
100 سال است که  بهداشت گفت: ما  وزیر 
هستیم. کسانی که  واکسن ساز  منطقه  در 
را  واکسنی  داریم  بار  اولین  می کنند،  فکر 
هستند.  اشتباه  در  بسیار  می کنیم،  تزریق 

در سال 1299 انستیتو پاستور داشتیم و در 
سال 1303 انستیتو رازی را داشتیم، تمام 
واکسن های  با  را  زندگی شان  دوران  مردم 
واکسن ساز  اولین  ما  کردند.  آغاز  ایرانی 
بسیاری  به  که  بودیم  ما  و  بودیم  آسیا 
صادر  واکسن  منطقه  و  دنیا  کشورهای  از 

می کردیم.
باید  بزرگ  اقدام  این  در  داد:  ادامه  او 
ستاد  و  جمشیدی  دکتر  مخبر،  دکتر  از 
در  که  کنم  تشکر  امام  فرمان  اجرایی 
و  سرمایه گذاری کردند  پر ریسک  راه  یک 
از تیم  باید  آغاز کردند.  را  اقدام ملی  این 

کنم. تشکر  کار  این  علمی  و  اجرایی 

وزیر بهداشت در مراسم آغاز تست انسانی واکسن ایرانی کرونا؛

ما اولین واکسن ساز آسیا بودیم 

واکسن

درباره بحث FATF باید 
 FATF مجددا تاکید کنم که
مستقیم و غیرمستقیم بر 
تمام مبادالت مالی و تجاری 
ما تاثیر دارد

سخنگوی دولت با بیان این که FATF مستقیم 
و غیرمستقیم بر تمام مبادالت مالی و تجاری ما 
تاثیر دارد، نسبت اتخاذ تصمیم منطبق با منافع 
ملی از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام 
اظهار امیدواری کرد. به گزارش ایسنا، علی ربیعی 
سخنگوی دولت در نشست خبری هفتگی خود 
که به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد،  اعالم 
تاکید  مجددا  باید   FATF بحث  درباره  کرد: 
کنم که FATF مستقیم و غیرمستقیم بر تمام 
مبادالت مالی و تجاری ما تاثیر دارد. در پی حرِف 
مشخص من درباره واکسن کرونا که هفته قبل 
گفتم تحریم و FATF  بر مبادالت تجاری ما اثر 
دارند، برخی مخالفان همیشگی دولت، هجمه ای 
عجیب به راه انداختند. سخنگوی دولت در پاسخ 
به سوالی در خصوص واکسن کرونا گفت: ما 
از اولین فرصتی که برای دستیابی به واکسن 
به وجود آید استفاده می کنیم  و همان گونه که 
اعالم شد در گام اول 16 میلیون و 800 هزار دوز 
واکسن خریداری شده است. حدود 5.5 میلیون 
دوز را هم در قالب قرارداد مشترک تولید با یکی 
از کمپانی های صاحب نام دنبال می کنیم و خرید 
حدود 20 میلیون دوز دیگر هم از کمپانی دیگری 

در حال پیگیری است.
درباره  پرسشی  به  پاسخ  در  دولت  سخنگوی 

و  منتقدان  که  می رسد  نظر  به  گفت:  بودجه 
مخالفان تالش می کنند، نقاط قوت دولت در 
بودجه را به عنوان نقطه ضعف ارائه کنند. بودجه 
است.  شده  تدوین  دقیق  و  واقع بینانه   1400
از  دسترس  قابل  تصویری  و  امروز  واقعیت 
فردا برخالف برخی اظهارنظرها که در خصوص 
بودجه  در  نفت  فروش  میزان  پیش بینی 
1400مطرح می شود، اواًل این حق ایران است که 
با توجه به جایگاهی که در اوپک دارد، حداقل دو 
میلیون و 300 هزار بشکه نفت به فروش برساند. 
طبیعی است که این حق باید در بودجه منعکس 
شود و دولت به عنوان حافظ منافع ملی باید 
زمینه تحقق آن را فراهم کند. ربیعی تاکید کرد: 
ما همین حاال هم می توانیم دو میلیون و 300 
هزار بشکه را تولید کنیم. ما به توانایی وزارت 
نفت و وزیر مطمئن  هستیم. سخنگوی دولت 
در پاسخ به این سوال که برخی معتقدند الیحه 
بودجه 1400، تحویل زمین سوخته به دولت بعد 
است، گفت: این اتهامی ناجوانمردانه است. ما 
برای سال  را  نفت  فروش 2.3 میلیون بشکه 
آینده پیش بینی کردیم؛ ما حدود 5 ماه هستیم 
و اگر تحریم ها را بشکنیم، برای دولت بعدی و 
می خواهد  دل شان  منتظرالدوله هایی که  برای 

بیایند هم هست.

ربیعی:

همین حاال می توانیم دو میلیون 300 هزار 
بشکه نفت تولید کنیم
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پیامک شما را دربـاره 
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پایش کیفی هوای کشور  عصر دیروز سامانه 
مرکزی،  البرز،  تهران،  در  را  بسیاری  نقاط 
خوزستان، اصفهان، زنجان و آذربایجان شرقی 
این  شدت  می داد.  نشان  آلوده«  »بسیار 
وضعیت در تهران به دلیل تعدد ایستگاه هایی 
که به رنگ قرمز درآمده اند و در اصفهان به دلیل 
ثبت رکورد آلوده ترین روز بیش از دیگر نقاط 
کشور مورد توجه قرار گرفت. تداوم این وضعیت 
استان  دو  این  در  ویژه  به  روزهای گذشته  در 
باعث شد باز هم حرف مازوت به میان بیاید و 
نمایندگان اصفهان، درباره استفاده از این سوخت 
نفتی در نیروگاه ها و صنایع هشدار بدهند. علی 
نیکزاد در پایان جلسه علنی دیروز مجلس از 
به  نمایندگان استان اصفهان و هشدار  نوشته 
این  »در  اصفهان گفت:  هوای  آلودگی  خاطر 
یادداشت آمده است که آلودگی هوای اصفهان 
و شهرهای اطرافش مخصوصا شاهین شهر، به 
شدت افزایش یافته است. در خواست می کنیم 
صنعتی،  واحدهای  در  مازوت  سوخت  از  که 
نیروگاهی و سیمان اصفهان استفاده نکنید.« 
یک روز قبل از این هم نمایندگان استان مرکزی 
گفتند که استفاده از سوخت مازوت در نیروگاه 
باعث آلودگی شهر اراک شده است. آن ها گفتند 
دارد که  ادامه  اراک در حالی  در  مازوت سوزی 
رئیس جمهور قول داده بود شیر مازوت نیروگاه 
را  این سوخت  از  استفاده  اجازه  و  را می بندد 

داد. نخواهد 

 گره کور مازوت سوزی
یک سال پیش از این عیسی کالنتری معاون 
حفاظت  سازمان  رئیس  و  رئیس جمهوری 

محیط زیست در روز ملی هوای پاک گفته بود: 
»تحریم ها از یک طرف باعث شد وزارت نفت 
نتواند مازوت تولیدی خود را صادر کند، از طرف 
دیگر وقتی مانع مصرف مازوت در نیروگاه ها 
شد  مازوت  از  پر  پاالیشگاه ها  انبار  شدیم. 
به طوری که در آستانه تعطیلی بودند چون نه 
می توانستند مازوت را مصرف کنند و نه صادر 
سوزاندن  مازوت  به  دوباره  نیروگاه ها  ناچار  به 
روی آوردند و گرفتار هوای آلوده شدیم، یعنی 
دچار دور بسته ای شده ایم که در شرایط تحریم 
نمی دانیم چطور از آن بیرون بیاییم.« تا قبل از 
این که آلودگی هوا برای یک زمستان دیگر یقه 
تهران ، اصفهان و اراک را بگیرد، از مازوت جوری 
صحبت می شد که انگار خاطره ای دور است اما 
امسال صحبت های پیشین کالنتری بازخوانی 
شد و شدت گرفتن آلودگی هوا مسئوالن مختلف 
را به اعتراض و اعتراف واداشت. مثل حرف های 
چهار روز پیش کالنتری، در گفت وگویی رادیویی: 
از مازوت  »نیروگاه های شرق تهران می توانند 
استفاده کنند اما نیروگاه های غرب تهران به دلیل 
این که با وزش باد، آلودگی ها وارد شهر می شود، 
حتمًا باید از گاز استفاده کنند.« او با ابراز تاسف 
از این که »نفت مازوِت مازاد تولیدی را به دلیل 
تحریم ها نمی توانیم صادر کنیم«، گفت شرایطی 
ایجاد شده است که هیچ کشوری هم این نفت 
با این  مازوت را حتی رایگان از ما نمی گیرد. 
توضیح  تهران  محیط زیست  کل  اداره  همه 
ابتدای سال تاکنون در نیروگاه ها و  از  داد که 
صنایعی که تاثیر مستقیمی بر آلودگی هوای 
استفاده نشده  از سوخت مازوت  دارند  تهران 
است. نمایندگان سازمان حفاظت محیط زیست 

البته بارها گفته اند و تکرار کرده اند که در صورت 
به  نیروگاه ها  نیاز  و گاز،  برق  مصرف  کاهش 
مصرف سوخت کاهش پیدا می کند و صنایع 
به سوزاندن مازوت روی نمی آورد. در روزهای 
برای  اعالم کرده که  هم  نیرو  وزارت  گذشته 
کاهش مصرف این سوخت آالینده مردم باید 
ده درصد از مصرف برق و گاز را کاهش دهند و 
طرح خاموشی یکی در میان معابر هم به همین 
آغاز شده است؛ صرفه جویی در مصرف  دلیل 

برق برای کاهش آلودگی.

 تذکری به وزیر نفت
با ادامه استفاده نیروگاه شازند اراک از مازوت، 
که  داده  خبر  انسانی  محیط زیست  معاون 
سازمان حفاظت محیط زیست به همین دلیل 
به وزیر نفت و هیات دولت تذکر داده است. 
صحن  در  دوشنبه  روز  عصر  مرکزی  استاندار 
شورای اراک گفت: »در روز شنبه، نیروگاه شازند 
با علم به این که باید یک واحد را تعطیل می کرد 
با چهار  و دو میلیون مازوت مصرف می کرد، 
اراک  دادستان  با کمک  و  فعالیت کرد  واحد 
مجوز تعطیلی دو واحد را گرفتیم و اگر تا فردا 
گاز را تامین نشود، نیروگاه موظف به مصرف دو 
میلیون لیتر مازوت است، در غیر این صورت 
اگر برای حفظ حجم تولید مجبور شوند مازوت 
مازوت  مقدار  همین  به  یا  بسوزانند  بیشتری 
اکتفا کرده و کاهش تولید داشته باشند، باید 
راه دوم را انتخاب کنند. از سه شنبه حداقل دو 
واحد نیروگاه تعطیل می شود، البته روز یکشنبه 
نیز پاالیشگاه شازند در آستانه تعطیلی بود که به 
ناچار از مازوت استفاده کرد و آالیندگی شدت 

گرفت ولی با تامین گاز این مشکل پاالیشگاه از 
یکشنبه شب حل شد.« به دنبال این اتفاقات 
مسعود تجریشی، معاون محیط زیست انسانی 
با بیان این که بر اساس آخرین اطالعات تاکنون 
از سوخت مازوت در صنایع و نیروگاه های مهم 
و بزرگ تهران استفاده گسترده ای نشده است، 
اراک  شازند  »نیروگاه  است:  گفته  ایسنا  به 
بسیار  آلودگی  مازوت  سوخت  از  استفاده  با 
زیادی تولید می کند بنابراین سازمان حفاظت 
محیط زیست در این زمینه به وزیر نفت و هیات 

دولت تذکر داده  است.«

وضعیت همه نیروگاه ها
ایجاد  و  ساخت  جای  به  تدبیری  چه  »با 
انبارهای جدید برای نگهداری مازوت، از ریه های 
استفاده  مازوت  انبار  عنوان  به  شهروندان 
تهران  شهر  شورای  در  سوال  این  می شود؟« 
پرسیده شده بود. همان روزهای اوِل آلودگی. 
حاال تجریشی گفته براساس آمار روزانه ای که 
قرار  اختیار سازمان حفاظت محیط زیست  در 
صنایع  در  مازوت  از سوخت  تاکنون  می گیرد 
استفاده  تهران  بزرگ  و  مهم  نیروگاه های  و 
گسترده ای نشده، هرچند »ممکن است برخی 
از صنایع یا واحدهای کوچک در اطراف تهران از 
مازوت به صورت محدود استفاده کنند.« او یکی 
از صنایع دماوند را مثال زده که در هفته گذشته 
حدود روزانه دو میلیون لیتر از مازوت استفاده 
می کرده است اما صنایع مهم تهران را از مازوت 
دور دانسته. به گفته او در سایر شهرهای صنعتی 
و پرجمعیت کشور نیز نیروگاه ها و صنایعی که 
به مناطق مسکونی هستند به سمت  نزدیک 

مازوت سوزی نرفته اند، مثل اصفهان که »به طور 
دائم اطالعات مخازن مازوت آن چک می شود 
از میان  این مخازن پلمب شده اند.«  و حتی 
همه موارد نیروگاه شازند تنها موردی است که 
از  پرجمعیت   و  مناطق مسکونی  نزدیکی  در 
سوخت مازوت استفاده کرده است و آلودگی 
بسیار زیادی هم تولید می کند. »از این رو به 
آقای بیژن زنگنه - وزیر نفت - و هیات دولت 
تذکر داده ایم که باید هرچه زودتر مازوت سوزی 
نیروگاه شازند قطع شود.« با این همه بسیاری 
از صنایع و نیروگاه های ما در کشور نزدیک به 
مثل  گرفته اند،  قرار  مسکونی  نقاط  و  شهرها 
بسیاری از نیروگاه ها و صنایع استان اصفهان. 
 50 در  اصفهان  استان  صنایع  درصد   70«
کیلومتری شهر اصفهان و در مسیر باد غالب 
شهر مستقر شده اند و آلودگی را به سمت شهر 
هدایت می کنند. از سوی دیگر اصفهان از لحاظ 
مصرف انرژی در کشور رتبه دوم را دارد و 80 
درصد صنایع آالینده آن نیز در نزدیکی شهر قرار 
دارد.« این در حالی است که طبق گفته معاون 
نیروگاه ها و صنایع  اگر  انسانی،  محیط زیست 
نزدیک به مناطق مسکونی بخواهند از مازوت 
ابتدا مخازن را فک پلمب  باید  استفاده کنند 
پلمب  فک  با  محیط زیست  »سازمان  کنند. 
مخازن این نیروگاه ها و صنایع به شدت مخالفت 
کرده و اگر بدون مجوز دادستانی اقدام به فک 
داده اند  انجام  غیرقانونی  کاری  کنند،  پلمب 

بنابراین با آن ها برخورد می شود.«

 دودآلود ترین روز 
اصفهان و ادامه ماجرا

گذشته  روزهای  در  اصفهان  شهروندان 
نفس کشیدن در هوای ناسالم را هر روز و هر روز 
تجربه کردند. کیفیت هوای کالن شهر اصفهان در 
بر حسب شاخص  دائم،  پایش  ایستگاه های 
کیفیت هوا )AQI( برای دو روز متوالی وضعیت 
قرمز و ناسالم برای عموم را نشان داد و شاخص 
لحظه ای هوای اصفهان دو روز پیش روی عدد 
200 و بسیار ناسالم قرار گرفت. اصفهان با داشتن 
شهرک   74 از  بیش  صنعتی،  واحد  هزار   10
صنعتی، 650 معدن فعال، هزار واحد سنگ بری، 
600 واحد سنتی تولید آجر و 2 میلیون خودرو و 
موتورسیکلت، همیشه آالینده ساز بوده. از 10 هزار 
واحد صنعتی حدود 600 واحد آلوده کننده هوا 
بوده و از این تعداد حدود 480 واحد در محدوده 
شهری واقع شده است و دیروز بر اساس نمودار 
شاخص آلودگی های اداره محیط زیست استان، 
آلوده ترین روز سال خود را به ثبت رساند. عالوه 
بر تهران، اصفهان و اراک، در همدان و شیراز هم 
هوا آلوده شد. به طوری که  صبح دیروز غلظت 
آالینده های صنعتی در همدان هم افزایش پیدا 
کرد اما با ناپایداری هوا وضعیت رو به بهبود 
رفت. همچنین معاون نظارت و پایش اداره کل 
حفاظت محیط زیست فارس خبر داد که کیفیت 
با قرار گرفتن روی شاخص 119  هوای شیراز 
شده  ناسالم گزارش  حساس  برای گروه های 
است. این در حالی است که بر اساس اعالم 
اداره کل هواشناسی فارس تا روز جمعه به دلیل 
عدم وزش باد و همچنین پایداری هوا افزایش 

غلظت آالینده ها دور از انتظار نیست.

این ها سازمان هواشناسی پیش بینی  با همه 
کرده که تداوم و تشدید پایداری هوا تا یکشنبه 
هفته آینده )14 دی ماه( موجب افزایش غلظت 
شهرهای  در  هوا  و کاهش کیفیت  آالینده ها 
تبریز می شود  و  اراک   ، اصفهان  تهران، کرج، 
به  آالینده ها  افزایش غلظت  پتانسیل  البته  و 
سنی  گروه های  تمامی  برای  ناسالم  شرایط 
و در مناطق پرتردد و در اطراف صنایع آالینده 
درون شهری افزایش غلظت آالینده ها تا شرایط 

بسیار ناسالم هم وجود دارد.

سازمان حفاظت محیط زیست به دلیل استفاده از مازوت در نیروگاه شازند اراک به وزیر نفت و هیات دولت تذکر داد

تذکر برای مازوت سوزی
دیروز اصفهان آلوده ترین روز سال را تجربه کرد 

هوای تهران برای سومین روز ناسالم شد و آلودگی در اراک ادامه پیدا کرد

همه معادن شن و ماسه 
و سنگ الشه تهران 

تعطیل اند 
رد  با  تهران  شهر  محیط زیست  رئیس 
صحبت های عضو شورای شهر تهران از تعطیلی 
به گفته  داد.  خبر  کوهسار  معدن سنگ سبز 
فاطمه برنا، هم اکنون تمامی معادن شن و 
اگر  و  تعطیل اند  تهران  و الشه سنگ  ماسه 
فعالیتی صورت گیرد، غیرمجاز است. به گزارش 
کمیته  رئیس  میالنی؛  حسینی  آرش  برنا، 
ماه  دی  تهران 6  محیط زیست شورای شهر 
سال جاری طی تذکری در صحن علنی نسبت 
حریم  درون  سنگ  معادن  از  بهره برداری  به 
شهر تهران واکنش نشان داد و آن را مخرب 
دانست. او در این خصوص گفت: »علی رغم 
سنگ  معدن  توقف کار  اعالم  و  قبلی  تذکر 
محیط زیست  اداره کل  توسط  کوهسار  سبز 
تهران در سال گذشته، اخیرا کارگروه دیده بان 
انجمن کوهنوردان ایران گزارشی مبنی بر ادامه 
بهره برداری از این معدن را به شورای شهر ارسال 
کرده اند.« میالنی گفت: »مالکیت بهره برداری 
معدن سنگ کوهسار به عهده شهرداری تهران 
بوده و در ماه های اخیر به قیمت بسیار ناچیز 
و بدون هیچ توجیه محیط زیستی و اقتصادی 
به سایرین برای بهره برداری اجاره داده شده 
است.« فاطمه برنا، رئیس محیط زیست شهر 
تهران  اما این موضوع را رد کرد و گفت: »معدن 
سنگ سبز کوهسار فعال نیست و گزارش روز 
گذشته شورای شهر صحت ندارد. اگر چنین 
مقوله ای صحت داشت در پایش های انجام 
شده مشخص می شد.« به گفته او در تهران 
4 معدن شن و ماسه و 4 معدن سنگ الشه 
وجود دارد که همگی تعطیل هستند. شاید 
به صورت غیرقانونی فعالیت صورت گیرد اما 
مجوز نداشته و پروانه های بهره برداری آن ها 
نیز منقضی شده است. این مقام مسئول در 
سازمان حفاظت محیط زیست ، گفت: » ما 
فعالیت معادن را تایید نمی کنیم و اگر اقدامی 
این  است.  غیرقانونی  می گیرد کامال  صورت 
معادن در بازدیدهای ما غیرفعال بوده است. 
یگان حفاظت محیط زیست نیز همواره پایش 

را انجام می دهد.«

تخریب دو ویال در اراضی 
ملی اوشان 

آبخیزداری  و  منابع طبیعی  اداره  رئیس 
شهرستان شمیرانات از تخریب دو ویالی چند 
میلیاردی که در اراضی ملی این شهرستان و 
غیرمجاز ساخته شده بودند خبر داد. حسن 
شکری با اعالم این خبر گفت: »این ویالها 
که جمعًا 1100 مترمربع مساحت داشتند در 
اراضی ملی پالک اوشان بخش رودبار قصران 
شهرستان  لواسانات  بخش  هنزک  پالک  و 
راستای  در  بودند که  شده  واقع  شمیرانات 
اجرای احکام صادره از سوی مراجع قضائی 
و با حضور عوامل یگان حفاظت منابع طبیعی 
این شهرستان و مقامات قضائی از حوزه های 
قضائی رودبار قصران ولواسانات مورد تخریب 
قرار گرفتند و وضعیت این اراضی تصرفی به 
وضع سابق بازگردانده شد.« شکری با تأکید 
اولویت  اراضی ملی در  از  این که حفاظت  بر 
کاری مجموعه منابع طبیعی قرار دارد، اضافه 
به  متصرفان  و  متخلفان  با  »برخورد  کرد: 
عرصه های منابع طبیعی به طور جدی تداوم 
منابع طبیعی  مسئول  این  داشت.«  خواهد 
اقدامات  به  اشاره  با  شمیرانات  شهرستان 
پیشگیرانه حفاظتی از عرصه های ملی، گفت: 
ذره بین  زیر  شمیرانات  ملی  »عرصه های 
و  رصد  با  و  داشته  قرار  حفاظتی  نیروهای 
با  منابع طبیعی  عرصه های  مستمر  پایش 
سودجو  افراد  احتمالی  سو استفاده  هرگونه 

می شود.« قانونی  برخورد 

نجات سمندرهای 
غرق شده در گل  و الی 

سیالبی
سمندرهای غرق شده در گل والی سیالبی بر اثر 
بارش در یال کوه چاوونی در منابع آبی مجاور 
اداره  رئیس  شدند.  رهاسازی  اندیمشک  در 
محیط زیست اندیمشک در این رابطه به مهر 
گفت: »در پی رواناب های توام با گل والی ناشی 
از بارش های اخیر باران از یال کوه چاوونی باال 
در منطقه سرتپ دورق بخش الوار گرمسیری 
شهر اندیمشک، چند سمندر کوهستانی لرستان 
مستغرق در گل والی سیالبی رهاسازی شدند.« 
سعید عیدی گماری در تشریح روند نجات این 
پارسا  محیط زیستی  »فعال  سمندرها، گفت: 
محیط زیست  یگان  و  سمندربان  به  معروف 
شهر اندیمشک، پس از خارج کردن از گل والی 
اندام های حرکتی و  سیالبی و شست وشوی 
تنفسی سمندرها از مرگ حتمی نجات و در 

منابع آبی مجاور رهاسازی شدند.«

به گفته معاون محیط زیست 
انسانی ممکن است برخی از 

صنایع یا واحدهای کوچک در 
اطراف تهران از مازوت به صورت 

محدود استفاده کنند و این 
میان یکی از صنایع دماوند در 
هفته گذشته روزانه دو میلیون 

لیتر مازوت سوزانده است

| پیام ما| اصفهان آلوده ترین روزش را از سر گذراند، دود سیاه در آسمان تهران برای سومین روز ماندگار شد و اراک و کرج و تبریز هم 
نهمین روز زمستان را با آلودگی سپری کردند. چنان آلوده که سازمان هواشناسی توصیه کرد که همه گروه های سنی در این شهرها از 
تردد غیرضروری خودداری کنند. با شدت گرفتن این وضعیت و پیش بینی ادامه آن تا هفته بعد، »مازوت سوزی« و تاثیر آن بر آلودگی 
بار دیگر پررنگ شده، سازمان حفاظت محیط زیست به وزیر نفت و هیات دولت تذکر داده و مسئوالن هر کدام از ظن خود درباره اتهام 

این ماده نفتی سخن می گویند.

عصر دیروز سامانه پایش کیفی 
هوای کشور نقاط بسیاری 
را در تهران، البرز، مرکزی، 
خوزستان، اصفهان، زنجان 
و آذربایجان شرقی »بسیار 

آلوده« نشان می داد. شدت این 
وضعیت در تهران به دلیل تعدد 
ایستگاه هایی که به رنگ قرمز 

درآمده اند و در اصفهان به دلیل 
ثبت رکورد آلوده ترین روز بیش 
از دیگر نقاط کشور مورد توجه 

قرار گرفت
|  

ان
گار
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 خ
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 |

همین چند وقت پیش بود که دو پلنگ در 
تله های  در  هرمزگان  و  کرمان  استان های 
دامداران  و  شکارچیان  افتادند.  آهنین، گیر 
از متهمان اصلی این حوادث شناخته شدند 
و حاال  یک متخصص اکولوژی و مدیریت 
به موقع  جبران  اگر  می گوید،  حیات وحش 
وحش  حیات  صدمات  از  ناشی  خسارات 
مواردی  چنین  شاهد  دیگر  شود  تضمین 

بود. نخواهیم 
عبدهللا ساالری با اشاره به این که باید علت 
و ریشه تله گذاری در طبیعت مشخص شود، 
به ایسنا گفت: »در برخی موارد ممکن است 
به  شدن  وارد  صدمه  از  جلوگیری  آن  علت 
دامداران  دام های  و  کشاورزان  محصوالت 
به منظور  است  ممکن  مواردی  در  اما  باشد 
سایر  و  گوشت  پوست،  فروش  و  شکار 
اجزای بدن حیات وحش توسط سودجویان 
انجام شود. « به گفته این کارشناس حیات 
یا  دامداران  کشاورزان،  زمانی که  وحش، 
زنبورداران نسبت به جبران به موقع خسارات 
به  وحش  حیات  حمله  از  ناشی  شده  وارد 
باشند،  مطمئن  خود  دام های  و  محصوالت 
دام  به  گرگ  و  پلنگ  حمله  نگران  دیگر 
زمین های کشاورزی  به  حمله گراز  یا  خود 
قطع  به طور  رو  این  از  بود.  نخواهند  خود 
چراکه  نمی کنند  تله گذاری  به  اقدام  دیگر 
می توانند این موارد را گزارش دهند و پس 

رسمی،  کارشناسان  توسط  حادثه  اثبات  از 
اشاره  با  آنان جبران شود. ساالری  خسارت 
محیط زیست  حفاظت  سازمان  این که  به 
حمله  از  ناشی  خسارت های  گذشته  سال 
پلنگ ایرانی را بیمه و با یکی از شرکت های 
بود، گفت:  امضا کرده  را  تفاهم نامه ای  بیمه 
»براساس این تفاهم نامه اگر خسارتی ناشی 
از حمله پلنگ به دامداران یا سایر افراد وارد 
طریق  از  خسارت  هزینه  پرداخت  می شد 
آن شرکت بیمه انجام می شد اما متاسفانه 
این تفاهم نامه در سال جاری منقضی شده 
است و سازمان حفاظت محیط زیست آن را 

است.« نکرده  تمدید  به دالیلی 

او ادامه داد: »بیمه نبودن خسارت های ناشی 
ایرانی که گونه ای در معرض  از حمله پلنگ 
خطر انقراض است یکی از عواملی است که 
تلفات  از  بیشتری  موارد  شده  باعث  اکنون 
این گونه را شاهد شویم. درحالی که بسیاری 
از موارد دیگر تله گذاری و به دام افتادن پلنگ 
و سایر گونه های حیات وحش نه مشاهده و 

نه گزارش می شوند.«
که  شرایطی  در  که   است  معتقد  ساالری 
تله گذاری ها به منظور شکار و فروش اعضای 
است  الزم  شود،  انجام  حیات وحش  بدن 
متخلفان  با  شدیدی  بسیار  برخوردهای 

گیرد. صورت 

نبود بیمه خسارت  حمله پلنگ، عامل افزایش تله گذاری
زیستگاه

بسیاری از عزیزان ما از 
دست رفتند و همه گیری، 

همچنان با ایجاد امواج 
جدید بیماری و مرگ 

ادامه دارد. فقر، نابرابری و 
گرسنگی در حال افزایش 

است. مشاغل از بین 
می روند و بدهی ها در حال 
افزایش است و کودکان در 

حال تکاپو هستند و خشونت 
خانگی در حال افزایش و 

ناامنی در همه جا است

 دبیرکل سازمان ملل:

 غلبه بر تغییر اقلیم و همه گیری کرونا با همکاری کشورها ممکن می شود 
پیامی  در  متحد  ملل  سازمان  کل  دبیر 
به مناسبت سال نو میالدی 2021 گفت: 
»تغییرات اقلیمی و همه گیری کووید-19، 
صورت  به  تنها  که  هستند  بحران هایی 
با یکدیگر قابل حل هستند.«  و  جمعی 
ملل  سازمان  اطالعات  مرکز  گزارش  به 
آمده  گوترش  آنتونیو  پیام  در  متحد، 
است: »دوستان عزیز، 2020، سالی همراه 
با محنت، فاجعه و اشک بود. کووید-19 
زندگی ما را ازکارانداخت و جهان را در رنج 
ما  عزیزان  از  بسیاری  برد.  فرو  اندوه  و 
با  از دست رفتند و همه گیری، همچنان 
ایجاد امواج جدید بیماری و مرگ ادامه 
حال  در  و گرسنگی  نابرابری  فقر،  دارد. 
افزایش است.  مشاغل از بین می روند و 
بدهی ها در حال افزایش است و کودکان 
در حال تکاپو هستند. خشونت خانگی در 
حال افزایش و ناامنی در همه جا است.« 
است:  داده  ادامه  این طور  را  پیامش  او 
»اما سال نو در پیش است و با رسیدن 
آن، پرتوهایی از امید را می بینیم: افرادی 
که دست کمک به همسایگان و غریبه ها 
مبارزه  مقدم  خط  می کنند، کارکنان  دراز 
با کرونا که همه تالش خود را می کنند، 
دانشمندانی که در حداقل زمان ممکن در 
هستند، کشورهایی  واکسن  تولید  حال 
اقلیمی  فاجعه  از  جلوگیری  برای  که 

تعهدات جدیدی را قبول می کنند. اگر با 
همبستگی و اتحاد با یکدیگر کار کنیم، 
سراسر  به  می تواند  امید  پرتوهای  این 
جهان برسد.« گوترش این ها را درس های 
است:  و گفته  دانسته  دشوار  سال  این 
همه گیری  هم  و  اقلیمی  تغییرات  »هم 
تنها  که  هستند  بحران هایی  کووید-19، 
به صورت جمعی و با یکدیگر، به عنوان 
بخشی از گذار به آینده ای فراگیر و پایدار 
اصلی  بلندپروازی  هستند.  حل  قابل 
ایجاد   2021 برای  متحد  ملل  سازمان 
ائتالفی جهانی برای خنثی سازی کربن و 
به صفر رساندن انتشار آن تا 2050 است. 
فردی  و  شهر ی، کسب  و کار  دولتی،  هر 
این چشم انداز  به  دستیابی  در  می تواند 
آمده :  پیام  این  ادامه  در  باشد.«  سهیم 
و  خود  بین  یکدیگر،  با  دهید  »اجازه 
اقلیمی  بحران  با  برقرار،  صلح  طبیعت 
و  متوقف  را  کووید-19  انتشار  مقابله، 
بهبودی  برای  سالی  به  تبدیل  را   2021
کنیم؛ بهبودی از تاثیرات مهلک ویروس، 
شکسته.  جوامع  و  اقتصاد  بهبودی 
سیاره  بهبودی  آغاز  و  تفرقه  از  بهبودی 
زمین. این باید عزم ما برای سال 2021 
دبیر کل سازمان ملل متحد در  باشد.« 
پایان آرزو کرده است که سال نو، سرشار 

باشد. و صلح  شادی 
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دو طرف میدان قلعه پر است از حجره هایی که 
انواع و اقسام کیف، کفش و پوشاک می فروشند. 
درست وسط آن همه شلوغی مخروبه ای است 
به  باشید، حتی  نگشته  دنبالش  اگر  که شاید 
مهدی  حاج  کاروانسرای  نیاید.  هم  چشمتان 
دست راست میدان قلعه است. یک درش به 
کوچه سینما تابان باز می شود و در دیگرش به بازار 
میدان قلعه. سقف میدان قلعه چند وقت پیش 
مرمت شده اما انگار یادشان رفته که این کاروانسرا 
هم یادگاری از تاریخ کرمان است. پارچه آویزهای 
پوشانده،  را  ورودی کاروانسرا  منظر  مغازه داران 
حتی تابلوی ثبت اثر هم به زحمت پیدا است. 
این کاروانسرای قاجاری 25 اردیبهشت ماه 80 به 
ثبت ملی رسیده. روی تابلو واضح و خوانا نوشته 
شده که هرگونه دخل و تصرف در حریم کاروانسرا 
جرم محسوب شده و شامل پیگرد قانونی است. 
درهای چوبی حجره های کاروانسرا جایش را به 
حتی  مغازه ها  تمام  تقریبا  داده.  آهنی  درهای 
اقامتگاه های طبقه باال هم پالک دارند. حیاط پر 
شده از کارتن و پاکت سیگار چوب. همه اضافات 
و ضایعات بازاری ها اینجا است. انگار افرادی هم 
در این محل زندگی می کنند. این را می شود از 

مرغ و خروس های وسط  کاروانسرا فهمید.
وسط کاروانسرا  قدیمی  از حوض  خبری  دیگر 
با ضایعات  را  و جایش  نیست، پرش کرده اند 

پوشانده اند.

سیگار فروشی در کاروانسرا
بارهای پشم و  از  تا خرخره پر شده اند  طاق ها 
پالستیک. آن وسط دو نفر با هم جدل دارند. 
شب قبل در کاروانسرا باز بوده و بار پشم یکی از 
بازاری ها را برده اند. آن که بارش را دزدیده اند دائم 
به دیگران تشر می زند. کت و کاپشن ساده ای به 

تن کرده و لباس هایش خاکی است. می گوید 
یکی از تجار بازار است و صاحب بخشی از این 

حجره  ها.
از  اره کردن الشه یکی  نفری که مشغول  چند 
درختان اند می گویند که سال پیش مالک قصد 
مرمت داشته اما بازاری ها جلویش را گرفته اند. 
یکی از کارگران می گوید که »حجره ها محل دپوی 
اجناس مغازه داران است.« جنسشان چیست؟ 

»سیگار.«

و خرده خرده  اینجا جمع می کنند  را  سیگارها 
بازار می فروشند. کسی نمی خواهد جزئیات  در 
بیشتری بگوید. از الی درهای باز شده یکی از 
حجره ها می توان فهمید که اجناس دیگری هم 
هست. انگار بخشی از حجره های این کاروانسرا 

انبار بازاری های راسته بازار میدان قلعه است.

حجره ها در رهن 100 ساله
را  اینجا  بخواهد  هم  نظریان  آقای  اگر  »حتی 
این طور  بازاریان  نمی خواهیم.«  ما  مرمت کند 
و  شده  فروخته  حجره ها  از  بخشی  می گویند. 
بخشی دیگر در اجاره بهره برداران است. تاجری 
که بار پشمش را دزدیده اند می گوید حجره ها تا 

افراد است. این  سال 1430 در رهن 
هیچ کدام از حجره های پایین باز نیست. به جز 
یک حجره که نه تابلویی دارد و نه معلوم است 
که برای چه کاری است. فقط یک میز و چند 
صندلی داخلش گذاشته اند. صاحبش هم تمایلی 
به صحبت ندارد. سال پیش یکی از خبرنگاران 
برای بازدید از بنا آمده و گزارشش به مذاق بازاریان 

خوش نیامده.
صاحب تک حجره دار بازار از جانب جمع حرف 
می زند و می گوید آبشان با خبرنگار جماعت در 
یک جو نمی رود. پرس و جو درباره وضع کاروانسرا 

بی فایده است. صاحب تنها حجره آنجا چندان با 
کند و کاش افراد موافق نیست خصوصا آن ها که 
دوربین به دستشان باشد یا  درباره کاروانسرای 
قاجاری کنجکاوی کنند. چه مخاطب صحبت ها 
باشد و چه نباشد تکرار می کند که اطالعی از این 
بازار ندارد و بهتر است که هر کسی سرش در 
کار خودش باشد. جوری این جمله را می گوید 
که بقیه هم حساب کار دستشان بیاید. هنوز ظهر 
هم نشده اما می خواهند تا نیم ساعت دیگر در 
کاروانسرا را ببندند. آن طور که مشخص است 
در کاروانسرا در اغلب ساعات روز بسته است، 
مگر ساعتی که مالکان برای برداشتن اجناس 
به محل بیایند. طبقه دوم در مقایسه با حیاط 

کاروانسرا سوت و کور است. ضلع غربی کامال از 
بافت کاروانسرا جدا شده و از بافت قدیمی فقط 
دیوارهای خشت و گلی برایش باقی مانده. سه 
ضلع دیگر این کاروانسرای مربعی شکل وضعیت 
بهتری دارند. اگر چه در میان آن ها هم معدود 
اتاقی است که حالت اصیل خود را حفظ کرده 
باشد. نوگرایی به زشت ترین شکل ممکن اینجا 
درهای  با  قدیمی  اتاق  داده،  نشان  را  خودش 
آهنی. حجره هایی هم که از تیغ این تغییر جان 
سالم به در برده اند، انبار ضایعات شده اند. یکی از 
اتاق ها را پر کرده اند از حلب های کهنه، اتاق دیگر 
خرده پارچه و کارتن های کهنه. 80 سال قبل اینجا 
محل فروش پشم، کشک، روغن و قالی افشاری 

بود اما حاال جز ضایعات هیچ ندارد.

اعتباری برای مرمت کاروانسرا نداریم
میراث فرهنگی،  معاون  شفیعی،  مجتبی 
گردشگری و صنایع دستی استان کرمان مدعی 
است که تمامی دخل و تصرفات مربوط به قبل 
از سال 80 بوده است. هرچند این تصرفات در 
اثری تاریخی تا امروز ادامه پیدا کرده. شفیعی 
از  تصرفات  و  »دخل  می گوید:  »پیام ما«  به 
جمله تعویض درهای آهنی همه مربوط به قبل 
بازار  از زمانی است که ضوابط عرصه و حریم 
می دهد:  ادامه  او  برسد.«  تصویب  به  کرمان 
»هیچ دخل و تصرفی در بازار بدون مجوز انجام 
نمی شود یعنی اگر کسبه بازار می خواهند در 
مغازه ای را عوض کنند و تعمیراتی انجام دهند 
به میراث فرهنگی مراجعه می کنند. کارشناسان 
ما بازدید می کنند و براساس بررسی شان یک 
مجوز محدود مرمتی برایشان صادر می کنند 
تعمیرات  آن  در  می توانند  که  مواردی  و 
آخرین  از  می شود.«  مشخص  دهند،  انجام 
کاروانسرای  روی  شده  انجام  مرمت های 
معاون  می گذرد.  سال  چهار  مهدی  حاج 
»آخرین  می گوید:  کرمان  میراث فرهنگی 
باری که ما آنجا کار کردیم سال 95 بود. در 
آن سال بدنه کاروانسرا از سمتی که به معبر 
سینما تابان می خورد، مرمت شد. اوایل دهه 
و  شده  تجدید  بام ها  پشت  بار  یک  هم   90

شد.« بندکشی 
شفیعی نداشتن اعتبار را عامل مرمت  نکردن 
این راسته می داند: »با توجه به اینکه اعتباراتی 
و  بازارها  در  است  محدود  خیلی  داریم  ما  که 
کاروانسراهای این چنینی اولویت را با کارهای 
حفاظتی و اضطراری می گذاریم. مثال زمانی که 
پشت بام بنا نیاز به اندود دارد قاعدتا اولویت 
ما این کار است تا تعمیرات دیگر مثل  تعمیر 
شده  موجب  اعتبار  و کف سازی.« کمبود  نما 
که  بناهایی  مرمت  مسئولیت  میراث فرهنگی 
بردارد.  دوشش  از  را  نیست  مالکیتش  تحت 
آن طور که شفیعی می گوید میراث هیچ اعتبار یا 
برنامه ای هم برای مرمت این سازه های تاریخی 
ندارد: »معموال جایی که مالک خصوصی دارد و 
مالک از آن بهره بردای می کند، هزینه مرمتش را 

خودش باید تامین کند. ما فقط می توانیم طرح 
دهیم و نظارت داشته باشیم، خصوصا االن که 
اعتبارات دولتی کاهش قابل مالحظه ای داشته 

است.« 

فقط 200 میلیون تومان به بافت 
تاریخی اختصاص دادند

میراث فرهنگی  پایگاه  مدیر  سلیمانی،  پیمان 
بافت تاریخی کرمان هم با معاون میراث فرهنگی 
استان هم نظر است. او به »پیام ما« می گوید: 
»حرف از مرمت فقط در کالم راحت است اما پول 
نیست.« به گفته سلیمانی برای بافت تاریخی 
کرمان فقط 200 میلیون تومان اعتبار گذاشته اند: 
»آن قدر اعتبارات کم است که کفاف هیچ کاری را 
نمی دهد. من مسئول بافت تاریخی کرمان هستم  
اما 200 میلیون تومان به من داده اند. این اعتبار 
را  کجا و چگونه هزینه کنم که به کار بیاید؟ اصال 
با این اعتبار کدام پیمانکاری پای کار می آید؟«

تاریخی  بافت  میراث فرهنگی  پایگاه  مدیر 
کرمان درباره مذاکرات با مالکان بنا برای مرمت 
سال  »چند  می گوید:  مهدی  حاج  کاروانسرای 
را  بودند که کاروانسرا  مالکان قصد کرده  پیش 
به میان می آید  بفروشند. وقتی حرف فروش 
یعنی آن ها تمایلی به مرمت و حفظ بنا ندارند.«
وضعیت  زمانی که  تا  است  معتقد  سلیمانی 
درآمدی  و  است  شکل  این  به  گردشگری 
بی فایده  بنا  مرمت  از  صحبت  نیست،  کار  در 
بناهای  فروش  دنبال  به  بیشتر  »افراد  است: 
کار  پای  زمانی  خصوصی  بخش  تاریخی اند. 
می آید که برایش منفعتی داشته باشد. تا وقتی 
همین  به  وضعیت  باشد،  ضعیف  گردشگری 
شکل می ماند.« به گفته معاون میراث فرهنگی، 
در  کرمان  استان  صنایع دستی  و  گردشگری 
استان کرمان 700 بنای ثبت ملی وجود دارد اما 
بودجه ای که برای میراث در نظر گرفته شده و 
حتی کفاف یک درصد از هزینه های نگهداری و 
مرمت را نمی دهد و کاروانسرای حاج مهدی هم 

است. شده  همین کسادی  گرفتار 

اثر قاجاری و ثبت ملی کرمان، محل جمع آوری ضایعات بازار میدان قلعه شده است

دپوی زباله در کاروانسرای »حاج مهدی«
مدیر پایگاه میراث فرهنگی بافت تاریخی کرمان: حرف از مرمت تنها در کالم راحت است اما پول نیست

کشف ۶ سنگ نگاره هزاره دوم 
تا نهم قبل از میالد در محالت

و  گردشگری  میراث فرهنگی،  اداره  رئیس 
کشف  از  محالت  شهرستان  صنایع دستی 
یک مجموعه سنگ نگاره جدید در شهر نیم ور 
محالت خبر داد. با کشف این مجموعه شمار 
مورد   126 به  نیم ور  صخره ای  نقش نگاره های 
رسید. مهدی لعل بار درباره این خبر گفت: »به 
همت دوستداران تاریخ و فرهنگ شهر نیم ور 
تعداد دیگری سنگ نگاره در کوه های جنوب و 
جنوب غرب نیم ور یافت شده است. تعداد این 
نقاشی ها بیش از 6 مورد است و اندازه نقوش 
از دو تا 17 سانتی متر متفاوت است و به صورت 
پراکنده در یک مجموعه منسجم و یک محیط 
این  او  به گفته  دارند.«  قرار  فرهنگی-تاریخی 
مجموعه نویافته شامل تعدادی نقش کنده بر 
روی صخره هاست و به لحاظ باستان شناسی و 
تاریخی حائز اهمیت فراوان است. لعل بار با بیان 
این که کارشناسان قدمت این نگاره های صخره ای 
نویافته را متعلق به هزاره دوم تا نهم قبل از میالد 
در  مجموعه   این  »نقش های  می دانند، گفت: 
اطراف شهر نیم ور، نقوش حیوانی و اکثر آن ها 
نقوش بز کوهی است که از دیدگاه تاریخ هنر و 
باستان شناسی حاوی اطالعات ارزشمندی برای 

پژوهشگران این عرصه خواهد بود.«

پرونده ثبت 
کاروانسراهای اصفهان 

به یونسکو می رود
و  گردشگری  میراث فرهنگی،  مدیرکل 
صنایع دستی استان اصفهان از پیگیری برای 
ثبت چند کاروانسرای این استان در فهرست 
فریدون  داد.  خبر  یونسکو  میراث جهانی 
اللهیاری به ایسنا گفت: »یکی از موضوعاتی 
که در دستور کار وزارتخانه میراث فرهنگی قرار 
دارد، ثبت جهانی کاروانسراهای ایرانی است 
و در استان اصفهان نیز چندین اثر داریم که 
واجد ارزش ثبت در فهرست یونسکو هستند 
داد:  ادامه  او  می پیوندند.«  پرونده  این  به  و 
»کاروانسرای مهیار، جهادآباد، همچنین هتل 
بر روی یک کاروانسرای  عباسی اصفهان که 
است که  مواردی  جمله  از  شده،  بنا  صفوی 
حال  در  ما  همکاران  دست  به  آن ها  پرونده 
تکمیل شدن است.« سارا محمدی، کارشناس 
بافت های تاریخی و مسئول تهیه پرونده این 
آثار در اداره کل میراث فرهنگی اصفهان نیز به 
ایسنا گفت: »ثبت هر اثر در فهرست میراث 
جهانی منوط به داشتن 10 معیار است و ما 
این معیارها کاروانسراهای استان  بر اساس 
اصفهان را مورد بررسی قرار دادیم.« او ادامه 
داد: »برخی از کاروانسراهای استان به دلیل 
فقدان  و  کافی  تاریخی  اطالعات  نداشتن 
حریم آزاد، همچنین مداخله در بنا یا داشتن 
پالن های مشابه از این فهرست حذف شدند 
که برای بنده بسیار ناگوار بود.«محمدی با بیان 
این که تعداد کاروانسراهای دارای معیار ثبت 
جهانی در استان اصفهان، اکنون بین 9 و 10 
اثر در نوسان است، عنوان کرد: »کاروانسرای 
کاروانسرای  شهرضا،  در  امین آباد  و  مهیار 
و  اصفهان، کاروانسرای گز  در شرق  کوهپایه 
جهادآباد در شاهین شهر، کاروانسرای نیستانک 
در نائین، کاروانسرای مرنجاب در آران و بیدگل و 
کاروانسرای گبر آباد در کاشان از جمله بناهایی 
است که پرونده ثبتی آن ها تقریبًا تکمیل شده 
و این روزها نیز مشغول نقشه برداری از هتل 
عباسی اصفهان هستیم تا در صورت همکاری 
دست اندرکاران این هتل، مقدمات ثبت جهانی 
آن را هم در همین مجموعه فراهم کنیم.« به 
گفته او تا پایان دی ماه پرونده کاروانسراهای 

ایران برای یونسکو ارسال می شود.

پروازهای توریستی 
ترکیه از سر گرفته شد

آخرین  ترکیه،  کشوری  هواپیمایی  سازمان 
این کشور  به  را  مسافران  ورود  مقررات جدید 
هواپیمایی  اعالمیه،  این  پی  در  کرد.  اعالم 
جمهوری اسالمی ایران اعالم کرد که  مسافران 
دارای تابعیت ایرانی می توانند با مجوز اقامتی یا 

کنند. سفر  ترکیه  به  توریستی  صورت  به 
اسالمی  جمهوری  هواپیمایی  مهر،  به گزارش 
ایران اعالم کرد: »مسافران دارای تابعیت ایرانی 
می توانند با مجوز اقامتی یا به صورت توریستی به 
ترکیه سفر کنند. همچنین تمامی مسافران باالی 
دو سال در پروازهای ورودی به ترکیه می بایست 
قبل از پرواز اقدام به انجام آزمایش PCR نمایند 
و گواهی جواب منفی تست کرونا در محدوده 72 
ساعت مانده به پرواز را به زبان انگلیسی به همراه 

داشته باشند.«
قبل  مسافران  که  است  آمده  گزارش  این  در 
از پرواز باید فرم اظهارنامه پیوست را تکمیل و 
هنگام ورود به ترکیه به کارکنان فرودگاه ارائه کنند. 
بر اساس این اطالعیه، ورود هرگونه بار دستی به 
صورت چرخدار به داخل کابین پروازی مجاز نبوده 
و مسافران صرفًا می توانند فقط یک کوله پشتی 
و یا یک ساک دستی جهت بار همراه به داخل 
کابین استفاده کنند. استفاده از ماسک نیز  در 

طول پرواز و در فرودگاه ها الزامی است.

حجره هایی که از تیغ تغییر 
جان سالم به در برده اند، انبار 
ضایعات شده اند. یکی از 
اتاق های کاروانسرای حاج مهدی 
را پر کرده اند از حلب های 
کهنه، اتاق دیگر خرده پارچه 
و کارتن های کهنه. 80 سال 
قبل اینجا محل فروش پشم، 
کشک، روغن و قالی افشاری 
بود اما حاال جز ضایعات هیچ 
ندارد

نه خبری از رفت وآمد بازاریان است و نه بازدید کننده ای. کسی یادش نیست که از چه زمانی وضعیت کاروانسرای حاج مهدی به این شکل 
بوده. جایی که پیش از این پاتوق تجار بود حاال به دپوی زباله ها تبدیل شده است. زباله ها از گوشه گوشه بازار جمع می شوند و در حجره ها 

تفکیک می شوند. اینجا درست وسط بازار میدان قلعه است، مرکز تجاری شهر به زباله دان بازاری ها تبدیل شده است.

بعد از تخریب محوطه 
تاریخی جوبجی پرونده های 
متعدد حقوقی، قضایی 
و کیفری در دستور کار 
قرار گرفته است؛ در وهله 
اول علیه مجری طرح و 
سنگ شکن دار هم برای 
تخریب آثار تاریخی و هم 
ضرب و شتم و در وهله دوم 
علیه فرماندار

هزار  پنج  تاریخی  محوطه  گذشته  شب  لودرها 
ترانشه های  صاف کردند؛  خوزستان  در  را  ساله ای 
باز الیه های تاریخی »جوبجی« هشتم دی ماه در 
معرض هجوم جاده سازان قرار گرفت و دو ترانشه 
باستان شناسان  که  حالی  در  آن هم  شد.  تخریب 
پارتی  گورستان  یک  روی  فعالیت  حال  در  اینجا 
زودی  به  هم  عیالمی  دوره  الیه  بود  قرار  و  بودند 
حفاری شود. حاال مدیرکل میراث فرهنگی می گوید 
علیه  را  کیفری  و  قضایی  حقوقی،  پرونده هایی 
این  خاطر  به  رامهرمز  فرماندار  و  سنگ شکن دار 

است. کرده  تنظیم  تخریب ها 
کانال  طرح  اجرای  هنگام  که  بود   86 سال 
به  توجه  با  و  کشف  جوبجی  محوطه  آب رسانی، 
از  کمتر  در  عیالمیان،  دوره  از  ارزشمند  یافته های 
دو  ثبت شد؛  ملی کشور  آثار  فهرست  در  یک سال 
صدها  با  همراه  عیالمی  زن  دو  به  متعلق  تابوت 
جمله  از  ساله  هزار  سه  سفالی  و  مفرغ  شی طال، 
این  از  آمده  دست  به  اشیای  و  آثار  ارزشمندترین 
بارها در طی  امروز است. محوطه ای که  تا  محوطه 
مسئوالن  دست درازی  معرض  در  اخیر  ماه های 
با  گرفت  قرار  جاده  احداث  برای  رامهرمز  شهری 
با  معدن کاران  سنگین  ماشین های  که  بهانه  این 
جاده ای  رفت و آمد کنند؛  بیشتری  راحتی  و  سرعت 

محوطه  عرصه  و  یک  درجه  حریم  از  دقیقا  که 
می گذرد. جوبجی  تاریخی 

میراث فرهنگی،  مدیرکل  موسوی،  حکمت هللا 
تشریح  با  خوزستان  گردشگری  و  صنایع دستی 
پیشینه تخریبی که در محوطه باستانی جوبجی رخ 
داده به ایلنا گفت: »یک سری معادن و کارگاه های 
تولید شن و ماسه در این منطقه هستند که مسیر 
که  می گذشت  جوبجی  روستای  از  آن ها  عبوری 
این  احتمالی  خطرات  و  صوتی  آلودگی  دلیل  به 
آن ها  عبور  به  روستا  مردم  سنگین،  ماشین آالت 
ماشین های  این  کردند.  اعتراض  روستا  داخل  از 
آن ها  بخش  یک  بودند؛  سری  دو  سنگ شکن 
از  بخشی  و  بود  جوبجی  محوطه  از  مسیرشان 
مسیر  یک  از  نبودند که  راضی  همه  و  دیگر  محلی 
عبور و مرور کنند. در گذشته فشارهای زیادی بود که 
عبور  جوبجی  تاریخی  محوطه  مسیر  از  جاده  این 
محسوب  معادن  به  مسیر  نزدیک ترین  چون  کند 
این  میراث فرهنگی  جدی  ممانعت  با  که  می شد. 

نداد.« رخ  اتفاق 
شورای  شنیدیم  این که  »تا  داد:  ادامه  موسوی 
عبور  که  کرده  مصوب  رامهرمز  شهرستان  تامین 
بگیرد.  صورت  باستانی  محوطه  داخل  از  مرور  و 
به  از این شورا  البته تا همین حاال هیچ مصوبه ای 

وقتی   « همچنین گفت:  او  است.«  نشده  ابالغ  ما 
از  سواستفاده  قصد  جاده،  مجری  شدیم  متوجه 
را  مشخص شده  مسیرهای  از  عبور  برای  ما  مجوز 
ابطال کردیم و روز شنبه ششم  را  دارند، کل مجوز 
دی به نهادهای مربوطه ابالغ کردیم چون بیم این 
می رفت که فشاری وارد آورده شود کما این که خود 
اعالم کرد  اصرار  با  و  شد  حاضر  محل  در  فرماندار 
هر  حاال  می کنم.  احداث  را  مسیر  این  »من  که 
کسی، هر کاری می خواهد بکند.« پیرو این قضیه، 
یکشنبه  شب  نیمه های  از  شد.  وارد  فشارها  این 
با  بودند که  وارد شده  به محوطه  این ها  هفتم دی 
ماشین آالت  میراث فرهنگی،  حفاظت  یگان  دخالت 

شد. خارج 
و  آوردند  را  لودرها  دی  هشتم  دوشنبه  صبح  اما   
درگیری  و  ورود کرد  میراث فرهنگی  حفاظت  یگان 
یگان  نیروهای  از  یکی  متاسفانه  و  گرفت  شکل 
حفاظت را به شدت مورد ضرب و شتم قرار دادند.« 
انتظامی  نیروی  با  موسوی تصریح کرد: »بالفاصله 
اعالم کردند چون شورای  ما  به  اما  تماس گرفتیم 
تامین این مساله را مصوب کرده دخالت نمی کنند. 
در  تعلل،  از یک ساعت  اصرار ما پس  با  سرانجام 
سنگین  ماشین آالت  و  لودر  اما  شد.  حاضر  محل 
و  پر کردند  را  باستان شناسی  تراشه  این مدت،  در 

باوجود همه فشارها و تماس ها مدتی طول کشید 
آقای  خوزستان،  استاندار  کنند.  متوقف  را  کار  تا 
دادستان  نماینده  و  میراث فرهنگی  معاون  طالبیان 
متوقف  را  کارشان  توانستیم  تا  کردند  دخالت 

کنیم.«
تخریب جوبجی و مسئوالن  فرماندار  علیه  شکایت 

از  بعد  خوزستان  میراث فرهنگی  کل  مدیر  به گفته 
و  قضایی  حقوقی،  متعدد  پرونده های  اتفاق  این 
وهله  در  است؛  گرفته  قرار  کار  دستور  در  کیفری 
برای  هم  سنگ شکن دار  و  طرح  مجری  علیه  اول 
وهله  در  و  هم ضرب و شتم  و  تاریخی  آثار  تخریب 

فرماندار. علیه  دوم 
این که هنوز پیش بینی و  بیان  با  پایان  موسوی در 
نشده  ترانشه ها  تخریب  میزان  از  دقیقی  ارزیابی 
ترانشه ها  این  این که  به  توجه  »با  گفت:  است، 
اتفاق  آنجا  هم  یک سری کاوش  و  بودند  شده  باز 
سنگ شکن دار  این  که  محل  همین  در  و  افتاده 
تابوت های  مانند  ارزشمندی  منقول  آثار  کرده،  پر 
بودیم که در مرحله مطالعات  پیدا کرده  را  تاریخی 
است  جایی  در  تخریب ها  دقیقا  هستند.  مرمت  و 
بررسی  هنوز  می دادیم.  انجام  را  کاوش ها  ما  که 
به  و  نشده  تخریب ها  روی  باستان شناسی  دقیق 

می شود.« انجام  این کار  زودی 

محوطه پنج هزارساله قربانی جاده سازی

لودرها »جوبجی« را زیر گرفتند

مدیر پایگاه میراث فرهنگی بافت 
تاریخی کرمان می گوید آنقدر 

اعتبارات کم است که کفاف 
هیچ کاری را نمی دهد. برای 

مرمت بافت تاریخی کرمان فقط 
200 میلیون تومان اعتبار داده اند 
و او می پرسد با این اعتبار کدام 

پیمانکاری پای کار می آید؟
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و  واگذاری  ماجرای  که  است  سالی  چند 
کشت  شرکت  کارگری  اعتراضات  همچنین 
از  یکی  به  تبدیل  نیشکر هفت تپه  و صنعت 
خبرسازترین موضوعات حوزه اقتصادی شده 
 1394 ماه  بهمن  از  هفت تپه  ماجرای  است. 
گرفت  تصمیم  دولت  که  زمانی  شد.  آغاز 
مجموعه کشت و صنعت نیشکر هفت تپه را که 
یکی از بزرگترین کارخانه های صنعتی استان 
به  بود،  ورشکستگی  آستانه  در  و  خوزستان 
انتشار  از  پس  کند.  واگذار  بخش خصوصی 
مزایده واگذاری، مهرداد رستمی چگنی و امید 
اسدبیگی با شرکت در مزایده، توانستند شرکت 
اعتراضات  زود  خیلی  اما  خریداری کنند.  را 
و  گرفت  شکل  مجموعه  این  در  کارگری 

دارد. ادامه  همچنان 

به  را  دژپسند  که  موضوعی  اما  گذشته  روز 
بهارستان کشاند نه موضوع حق و حقوق کارگران 
که ماجرای واگذاری هفت تپه بود. سوال احمد 
نادری و تعدادی از نمایندگان از وزیر اقتصاد 
درباره علت استنکاف او درباره خلع ید از مالک 
فاقد اهلیت شرکت هفت تپه خوزستان، بیست 
آبان در صحن مجلس اعالم وصول  و پنجم 
شد. و روز گذشته فرهاد دژپسند پشت تریبون 
ایستاد تا پاسخ نمایندگان را بدهد. او در این 
چالش  یک  با  ایران  »اقتصاد  جلسه گفت: 
اساسی و ساختاری مواجه است که آن بزرگ 
بودن دولت در اقتصاد است. این بزرگی اندازه 
دولت باعث شده منابع به درستی تخصیص 
اقتصاد کشور  روی  موضوع  این  نکند،  پیدا 
اثر گذاشته است. تا زمانی که دولت وظایف 
اصلی خود را انجام ندهد و روی وظایف واقعی 
خود متمرکز نشود در اقتصاد مشکل خواهیم 
داشت. باید به سمت خصوصی سازی حرکت 
کنیم. خصوصی سازی برای تامین منابع مالی 
است  جدی  رویکرد  یک  بلکه  نیست  دولت 
و می تواند برای اصالح رابطه دولت و بازار در 

اقتصاد موثر باشد.«

خصوصی سازی  موضوع  از  دفاع  در  دژپسند 

که نمایندگان و رئیس مجلس نیز در سخنان 
گفت:  کردند،  تاکید  آن  با  موافقت  بر  خود 
به  و اگذاری ها  شود که  ایجاد  زمینه ای  »باید 
یک روند مستمر تبدیل شوند هر چند هدف 
اما  نیست  درآمدزایی  خصوصی سازی  از  ما 
نفت  از  بودجه  وابستگی  قطع  دنبال  به  اگر 
خصوصی سازی ها  سمت  به  باید  هستیم، 
این  از  آ ینده  سال  بودجه  در  کنیم.  حرکت 
نظر  در  درآمد  تومان  میلیارد  هزار   95 محل 
اطمینان  و  امنیت  ایجاد  با  که  شده  گرفته 
این  به  می توان  سرمایه گذاران  به  بخشی 
تاکید  با  این جلسه  در  قالیباف  عدد رسید« 
با خصوصی سازی گفت:  موافقت مجلس  بر 
واگذاری و خصوصی سازی که  با  » ما حتمًا 
جزو سیاست های قطعی است، موافق هستیم 
می کنیم.  دفاع  بخش خصوصی  حقوق  از  و 
حساسیت مجلس آن است که نمی توان در 
قانون  خالف  کارهای  خصوصی سازی،  سایه 
انجام داد« نادری هم در  و مقررات و فساد 
سخنان خود خطاب به وزیر اقتصاد گفت: »ما 
مخالف خصوصی سازی نیستیم اگر به روالش 
خصوصی سازی  با  مشکلی  ما  برود.  پیش 
نداریم اما هدف از خصوصی سازی این است 
چنین  مورد  این  در  مگر  برود  باال  تولید  که 
اتفاقی افتاده است؟ ما با فساد و رانت مخالف 
هستیم که باعث می شود یک ابر شرکت را به 
و  کند  واگذار  و کارآمدی  اهلیت  فاقد  جوانی 

می شود« ایجاد  ملی  امنیت  برای  مسائلی 

درباره  روز گذشته خود  نطق  در  نادری  احمد 
»هفت تپه  گفت:  هفت تپه  مالکان  پرونده 
نظام  آشیل  پاشنه  به  شد که  چه  چیست؟ 
جمهوری اسالمی ایران تبدیل شد؟ ماجرا این 
ارزی 1.5 میلیارد دالر  ابرمتهم  است که یک 
پول می گیرد که برود خارج و کاالی اساسی 
مورد نیاز مردم را تامین کند و به ایران بیاورد. 
او پول را در این اتاق می گیرد و در اتاق بغل 
آن را به ریال تبدیل می کند بدون این که یک 
سنت یا یک ریال از آن را خارج و کاالیی وارد 

در  چرخش کثیف  به  شروع  پول  این  کند. 
کشور می کند و این چیزی است که در دادگاه 
در حال رسیدگی است و مراجع امنیتی هم آن 
را تصدیق می کنند. این فرد 6 میلیارد تومان که 
بخشی اندکی از این پول است را برای خرید 
را  آن  وقتی  و  می دهد  اختصاص  هفت تپه 
می خرد شروع به یک سری اقدامات می کند که 
در امنیت استان و زندگی و معیشت کارگران 
اهلیت  عدم  مورد  در  می کند.  ایجاد  اختالل 
همین بس که این فرد آن قدر ناکارآمد بود که 
میزان تولید شکر که 60 هزار تن شکر سفید 

بوده به زیر 20 هزار تن شکر زرد رسید«

دستگاه  »سه  کرد:  اعالم  همچنین  نادری 
و  محاسبات  دیوان  بازرسی،  سازمان  نظارتی 
این  داده اند  خصوصی سازی گزارش  سازمان 
فرد اهلیت و صالحیت ندارد و باید عزل شود 
ولی گویی این مساله برای تمام دولت ناموسی 
شده و محکم پشت این ابرمتهم ایستاده اند«

نادری در ادامه سخنانش خطاب به وزیر اقتصاد 

گفت: »شما صالحیت وزارت اقتصاد را ندارید. 
وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی سازی باید بر 
روند خصوصی سازی نظارت داشته باشند، در 
حالی که شما می گویید قوه قضاییه باید این 
موضوع را بررسی کند شما طبق قانون موظف 

به نظارت هستید«

این  وضعیت کارگران  به  هم  اشاره ای  نادری 
مجموعه کرد و گفت: »کارگر حقوق ساده خود 
را می خواهد، چرا از متعرضان حقوق کارگر دفاع 
می کنید؟ چرا خون به دل کارگران کردید و به 
آن ها ظلم کردید؟ ما تابستان امسال چند بار 
به وزیر وقت دادیم که این مشکل را حل کنیم 
اما حل نشد. چه کسانی سینه چاک اسدبیگی 

هستند؟«

وزیر اقتصاد در جلسه روز گذشته و در پاسخ 
به سواالت نمایندگان درباره موضوع واگذاری 
برگشت  غیرقابل  »هفت تپه  گفت:  هفت تپه 
است و نباید به این خط برویم گفته می شود 
که حقوق به موقع پرداخت نمی شود اما باید 

هم  واگذاری  از  قبل  باشیم که  داشته  توجه 
هفت ماه حقوق معوقه وجود داشت. در زمان 
واگذاری، من وزیر اقتصاد نبودم اما می دانم 
با  افراد  سایر  و  پورمحمدی  طیب نیا،  آقای 
به  تا  بودند.  واگذاری  این  بر  ناظر  دلسوزی 
امروز هیچ حکمی مبنی بر خالف قانون بودن 
این واگذاری به ما ابالغ نشده است و تمام 
موارد قانونی کامال رعایت شده و تا زمانی که 
الزام قانونی دیگری نداشته باشیم باید مجری 
این قانون باشیم« دژپسند در حالی از قانونی 
بودن واگذاری هفت تپه دفاع می کند که روز 
هفتم دی ماه حسن درویشیان رئیس سازمان 
بازرسی کل کشور اعالم کرده بود: »در خصوص 
بررسی های  هفت تپه،  شرکت  واگذاری 
کارشناسی این سازمان نشان می دهد هم در 
واگذاری این شرکت به بخش خصوصی و هم 
پس از واگذاری -وفق ماده 8 قرارداد منعقده- 
تخلفاتی رخ داده که واگذاری انجام شده را به 
فسخ کرده  مشمول  قرارداد،   11 ماده  موجب 

است«

سازمان  اظهارات  درباره  درویشیان 
پذیرش  عدم  بر  مبنی  خصوصی سازی 
این  فسخ  بر  مبنی  سازمان  این  دادخواست 
»ما  گفت:  داوری  هیئت  توسط  واگذاری 
هنوز گزارش رسمی در این خصوص دریافت 
داوری  هیئت  مرحله،  این  در  لکن  نکرده ایم 
و  است  موضوع  این  به  رسیدگی  مسئول 
رای  ابالغ  صورت  در  سازمان خصوصی سازی 
هیئت داوری مبنی بر عدم پذیرش درخواست 
فسخ، می تواند به این رای اعتراض کند و در 
این صورت پرونده در شعبه ویژه در دادگستری 

می شود.« رسیدگی  تهران 

سازمان  عالیی سرپرست  گذشته حسن  روز 
موضوع  خصوص  در  نیز  خصوصی سازی 
»پرونده  اعالم کرد:  واگذاری هفت تپه  فسخ 
است.  داروی  هیات  در  هفت تپه  شرکت 
خریدار این شرکت، پرونده دیگری در مفاسد 
اقتصادی دارد که آن پرونده ارتباطی با سازمان 
دو  این  از  کدام  هر  ندارد.  خصوصی سازی 
پرونده زودتر به انجام برسد برابر با حکم آن 
اگر  می شود.  اقدام  هفت تپه  شرکت  درباره 
هیات داروی رای به فسخ واگذاری هفت تپه 
بدهد این حکم به اجرا می رسد یا اگر دادگاه 
مبارزه با مفاسد اقتصادی که خریدار هفت تپه 
پرونده دیگری در این دادگاه دارد، رای  دهد 
باطل  واگذاری  شود،  رد  فرد  این  اهلیت  که 
می شود.« عالیی با بیان این که اگر واگذاری 
فسخ شود، شرکت هفت تپه دوباره در لیست 
واگذاری ها قرار می گیرد، گفت: »در حال حاضر 
مرجع تصمیم گیری درباره سرنوشت هفت تپه 
هیات داروی و دادگاه مفاسد اقتصادی است و 
ما هم منتظر حکم این دو مرجع درباره فسخ 

یا عدم فسخ واگذاری هفت تپه هستیم« 

عالوه بر اهمیت موضوع واگذاری این مجموعه 
به بخش خصوصی و تبعاتی که برای اقتصاد 
کشور داشته و دارد، کارگران این مجموعه در 
تمام این سال ها مجبور به تحمل هزینه های 
باالی تخلفاتی شده اند که در رده های مدیریتی 
این مجموعه شکل گرفته و اثرات آن متوجه 
بوده است. کارگرانی  معیشت و زندگی آن ها 
که دستگیر و زندانی شدند و حتی اقدام به 
خودکشی کردند، اما گویا هنوز مسئوالن از حل 
به گریبان  آن دست  با  مشکلی که هفت تپه 

است، عاجزند.

 مجلس از پاسخ های وزیر اقتصاد درباره واگذاری هفت تپه قانع نشد 

 پرونده ناتمام هفت تپه
سازمان بازرسی کل کشور می گوید واگذاری هفت تپه غیرقانونی بوده

 اما فرهاد دژپسند، وزیراقتصاد دیروز در مجلس از این واگذاری دفاع کرد

بررسی های کارشناسی این 
سازمان نشان می دهد هم 

در واگذاری شرکت کشت و 
صنعت نیشکر هفت تپه به 

بخش خصوصی و هم پس از 
واگذاری تخلفاتی رخ داده که 

واگذاری انجام شده را به موجب 
ماده 11 قرارداد، مشمول فسخ 

کرده است

|پیام ما| مجلسی ها روز گذشته سواالت خود را از دژپسند در خصوص علت استنکاف او از خلع ید مالک هفت تپه مطرح کردند. احمد 
نادری و سید نظام الدین موسوی خواهان طرح این سوال از وزیر اقتصاد بودند. نادری در رابطه با واگذاری هفت تپه گفت: »هفت تپه به 
یک ابرمتهم ارزی و سلطان رشوه واگذار شده است. ما مخالف خصوصی سازی نیستیم، بلکه با فساد و رانت مخالفیم« علیرضا سلیمی 
عضو هیئت رئیسه مجلس نیز در جلسه سوال از دژپسند گفت: »واگذاری هفت تپه در چارچوب قانون اساسی نبوده و رئیس جمهور باید 
به این موضوع ورود کند.« وزیر اقتصاد در پاسخ به سواالت در خصوص موضوع واگذاری هفت تپه گفت: » تا به امروز هیچ حکمی مبنی 
بر خالف قانون بودن این واگذاری به ما ابالغ نشده است و تمام موارد قانونی کامال رعایت شده و تا زمانی که الزام قانونی دیگری نداشته 
باشیم باید مجری این قانون باشیم« این در حالی است که چند روز پیش رئیس سازمان بازرسی کل کشور اعالم کرده بود: »تخلف در 
فرایند واگذاری شرکت هفت تپه محرز است« در نهایت روز گذشته نمایندگان از توضیحات دژپسند قانع نشده و به او کارت زرد دادند. 

تا به امروز هیچ حکمی مبنی بر 
خالف قانون بودن این واگذاری 
به ما ابالغ نشده است و تمام 

موارد قانونی کامال رعایت شده و 
تا زمانی که الزام قانونی دیگری 
نداشته باشیم باید مجری این 

قانون باشیم

  | فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد |

  | حسن درویشیان |

|  
ت

مل
ه 

خان
  |

کرونا، مصرف گوشت 
قرمز را 40 درصد 

کاهش داد
حال  در  این که  به  اشاره  با  پوریان  منصور 
سبک  دام  قیمت  میانگین کشوری  حاضر 
زنده )گوسفند( 45 هزار تومان است، گفت: 
قیمت الشه باید بین 90 تا 95 هزار تومان و 
قیمت نهایی برای مصرف کننده با احتساب 
10 درصد سود و هزینه قصابی یا بسته بندی 
به  باشد.  تومان  هزار   115 تا   110 حدود  در 
گزارش مهر رئیس مجمع ملی صادرکنندگان 
الشه گوساله  قیمت  اضافه کرد:  زنده  دام 
باید حدود 70  به قیمت دام زنده  با توجه 
هزار تومان و با احتساب 10 درصد سود برای 
مصرف کننده نهایی باید بین 95 تا 100 هزار 

باشد. تومان 
پوریان گفت: شیوع کرونا در کشور مصرف 
گوشت قرمز را حدود 40 درصد کاهش داده 
پیدا  کاهش  نیز  مردم  خرید  قدرت  است؛ 
10 کیلوگرم گوشت  قباًل کسی  اگر  و  کرده 
می خرید، االن به یک کیلوگرم خرید اکتفا 
در سال جاری هیچ  این که  می کند، ضمن 
محل  از  کشور  نیاز  و  نشده  انجام  وارداتی 
در  دام  مازاد  با  و  شد  تامین  داخل  تولید 
کشور مواجه هستیم. پوریان درباره مباحث 
کشور  از  دام  قاچاق  بر  مبنی  شده  مطرح 
گفت: در حال حاضر قاچاق دام به صورتی 
نیست که بتوان درباره آن صحبت کرد چرا 
که مرزها بسته و کنترل ها نیز شدید شده 
است.  پوریان تصریح کرد: دلیل قاچاق دام، 
فشاری است که بر تولیدکنندگان وارد شده و 
تعلل مسئوالن در تصمیم گیری موجب این 
حمایت  تولیدکنندگان  از  اگر  می شود.  امر 
ایجاد  بازار  داخل  در  آن ها  برای محصول  و 

شود، آن ها نیز اقدام به قاچاق نمی کنند.

 اداره های دولتی باالترین 
اتالف انرژی  را دارند

مدیرعامل شرکت گاز استان تهران اعالم کرد 
که اداره های دولتی باالترین مقدار اتالف انرژی 
را میان دیگر مشترکان دارند. به گزارش ایلنا 
سعید توکلی با بیان اینکه بازرسی از اداره ها 
رساندن  حداقل  به  برای  دولتی  اماکن  و 
مصرف گاز طبیعی همچنان ادامه دارد، گفت: 
هر سال با آغاز فصل سرد، مدیریت مصرف 
به منظور ایجاد توازن در خطوط و پرهیز از افت 
فشار یا قطع گاز در دستور کار شرکت های گاز 
این موضوع  با  استانی قرار می گیرد، همسو 
شرکت گاز استان تهران نیز طبق ابالغیه های 
مدیریت توزیع و دیسپچینگ اقدام به اعمال 
به ویژه  صنایع،  حوزه  در  محدودیت ها  برخی 
کارخانه های سیمان و نیروگاه ها کرده است. 
باالترین  از  یکی  ما  آمارها، کشور  اساس  بر 
دنیاست. طبق  در  انرژی گاز  مصرف کنندگان 
بررسی گزارش های آماری، مصرف گاز امسال 
 98 سال  به  نسبت  معناداری  جهش  هم 
به  نکردن  توجه  از  ناشی  می تواند  یافت که 
شاخصه های الگوی مصرف و نبود حساسیت 
مشترکان به هدررفت انرژی باشد. مدیرعامل 
شرکت گاز استان تهران تصریح کرد: شرکت 
گاز استان تهران پس از دریافت ابالغ مراجع 
مصرف های  بیشتر  کاهش  برای  باالدستی 
خطوط،  فشار  پایداری  حفظ  و  غیرضرور 
کنترل  و  بازدید  گذشته  سال های  همچون 
مصارف اداره های دولتی و آموزشی را در دستور 
کار خود قرار داد و از تاریخ چهارم آذرماه 99 این 
دسته از مشترکان در ساعت های غیر اداری 
با  توکلی  شدند.  بازدید  رسمی  تعطیالت  و 
بیان اینکه با بررسی های انجام شده، اداره های 
دولتی باالترین مقدار اتالف انرژی را میان دیگر 
اثربخش  به  با توجه  مشترکان دارند، گفت: 
مصرف،  الگوی  رعایت  در  اقدام  این  بودن 
فرآیند بازدید تا ثبات وضعیت و رسیدن به 
شرایط عادی در دستور کار شرکت گاز استان 
تهران است. بی شک هرگونه تغییر در شرایط 
می تواند به تصمیم های بعدی در نحوه پایش 
و کنترل مصرف مشترکانی منجر شود که به 

فراخور زمان، عملیاتی خواهد شد.

آغاز به کار اتاق اصناف کشاورزی از سال 1400
دبیر هیات عالی نظارت بر اصناف کشاورزی از آغاز 
خبر   1400 سال  در  اصناف کشاورزی  اتاق  به کار 
تشکیل  روند  به  اشاره  با  عدل طلب  مسعود  داد. 
تشکیل  گفت:  کشور  در  کشاورزی  صنفی  نظام 
نظام صنفی کشاورزی یک پروسه 10 ساله بود که 
از سال 88 تا سال 99 به طول انجامید و اکنون 
این نظام صنفی یک میلیون و 200 هزار عضو دارد. 
نظام صنفی کشاورزی تا امروز 950 هزار فقره پروانه 
فعالیت در 350 عنوان شغلی بر اساس کدگذاری و 
طبقه بندی بین المللی صادر کرده است. دبیر هیات 
عالی نظارت بر اصناف کشاورزی درباره آغاز به کار 
برنامه  اصناف کشاورزی در سال 1400 گفت:  اتاق 
این است که در سال 1400 اتاق اصناف کشاورزی 
وارد فاز عملیاتی شود. عدل طلب در توضیح ساختار 
اتاق اصناف کشاورزی اظهار کرد:  ساختار اتاق اصناف 
کشاورزی به این شکل است که افراد و واحدهای 

صنفی بخش کشاورزی در هر رشته در شهرستان ها 
اتحادیه صنفی تشکیل می دهند پس از آن ا تاق 
اصناف کشاورزی در هر شهرستان تشکیل می شود. 
دارد که  قرار  اصناف کشاورزی  اتاق  باالتر  رده  در 
نمایندگان اتاق های اصناف شهرستان ها در آن حضور 
دارند. به گفته او اتاق در اصناف کشاورزی به عنوان 
باالترین مرجع عالوه بر 32 عضو نماینده اتاق های 
شهرستانی نمایندگانی نیز از وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی حضور 
دارند. عدل طلب گفت:  هیات عالی نظارت بر اصناف 
کشاورزی نیز موظف است بر نحوه عملکرد این اتاق 
نظارت در سطح های مختلف شهرستان و کشور بر 
اتاق  باشد.   داشته  نظارت  اتاق  این  عملکرد  نحوه 
بازرگانی نخواهد داشت  اصناف کشاورزی فعالیت 
تنها مدافع حقوق و منافع بخش کشاورزی در  و 

سطوح تصمیم گیری و تصمیم سازی خواهد بود.

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ۱۳ آیین نامه تعیین تکلیف 
وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

ــت اســناد  ــور مســتقر در اداره ثب ــون مذک ــاف قان ــات حــل اخت آرای صــادره هی
و امــاک شهرســتان دورود بــه شــرح ذیــل رســیدگی و تأییــد و انشــاء 
ــی  ــت اراض ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــاده ۳ قان ــرای م ــب در اج ــد. مرات گردی
ــت اطــاع  ــه ۱۵ روز جه ــه فاصل ــت ب ــد ســند رســمی دو نوب و ســاختمانهای فاق
مالکیــن و ســایر صاحبــان حقــوق در روزنامــه کثیراالنتشــار و محلــی آگهی انتشــار 
و عــاوه بــر آن در روســتاها الصــاق تــا چنانچــه اشــخاص نســبت بــه مــورد تقاضــا 
اعتــراض دارنــد از تاریــخ نشــر اولیــن آگهــی و در روســتاها از تاریــخ الصــاق بــه 
مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را کتبــا بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک شهرســتان 
دورود تســلیم دارنــد و برابــر مقــررات معتــرض مکلــف اســت ظــرف مــدت یــک 
ــع  ــه مراج ــت ب ــم دادخواس ــه تقدی ــادرت ب ــراض مب ــلیم اعت ــخ تس ــاه از تاری م
ــناد  ــت اس ــل ثب ــت تحوی ــم دادخواس ــی تقدی ــدام و گواه ــاح اق ــی ذیص قضای
نمایــد و ادامــه عملیــات ثبتــی موکــول بــه ارائــه حکــم نهایــی مــی باشــد در غیــر 
اینصــورت متقاضــی بــا ارائــه گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت و پــس از انقضــای 
مــدت مذکــور و یــا عــدم وصــول اعتــراض ســند مالکیــت مــورد تقاضــا براســاس 
مدلــول رای وفــق مقــررات صــادر خواهــد شــد در هــر حــال ســند مالکیــت مانــع 

مراجعــه متضــرر بــه مراجــع قضایــی نخواهــد بــود.
شــماره  رای  و   ۱۳۹۹۱۱۴۴۲۵۰۰۵۰۰۰۰۲۲۸ کاســه  پرونــده 
۱۳۹۹۶۰۳۲۵۰۰۵۶۵۰۰۱۵۶۴ مورخــه ۹۹/۰۷/۲۳ بــه تقاضــای آقــای امرالــه لشــنی 
فرزنــد ســیف الــه ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی آبــی زار بــه مســاحت 
۶۳۲۰۵ متــر مربــع مفــروز و مجــزا شــده از پــاک ۹۰ فرعــی از ۱۰۳ اصلــی واقــع 

دورود. شهرســتان   ۴ بخــش  در 
خروجی از مالکیت: امراله لشنی فرزند سیف اله

انتشار نوبت دوم: ۹۹/۱۰/۱۰ انتشار نوبت اول: ۹۹/۰۹/۲۴ 
مصطفی امان اله بهاروندی  - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک دورود          8274

م الف ۲۶۳۸

آگهی مزایده اموال غیر منقول ) اسناد ذمه (
آگهی مزایده اموال غیر منقول ) اسناد ذمه ( پرونده کالسه 9802057 :

بــه موجــب پرونــده اجرائــی کاســه 9802057 آقــای رســول جمالــکاره بــه اســتناد ســند ازدواج شــماره 45635 بــه خانــم ســهیا طهماســبی و نیــز صنــدوق دولــت بدهــکار اســت و در قبــال طلــب ســهم االرث مدیــون ) رســول 
جمالــکاره ( از مــا تــرک مــادرش خانــم اقــدس کریمــی و پــدرش غامعلــی جمالــکاره از محــل ســه دانــگ مشــاع پــاک ثبتــی 545 فرعــی ) پانصــد و چهــل و پنــج فرعــی ( از 125 اصلــی ) یکصــد و بیســت و پنــج اصلــی ( 
بخــش 97 ) نــود و هفــت ( بــه میــزان 8570 ده هــزارم دانــگ از ســه دانــگ مشــاع بازداشــت گردیــد . پــاک ثبتــی 545 فرعــی ) پانصــد و چهــل و پنــج فرعــی ( از 125 اصلــی ) یکصــد و بیســت و پنــج اصلــی ( بخــش 97 
) نــود و هفــت ( بــه مالکیــت پروانــه جمالــکاره فرزنــد غامعلــی شــماره شناســنامه 2776 بــا جــز ســهم 3 از کل ســهم 6 بــه عنــوان ســه دانــگ مشــاع از شــش دانــگ عرصــه و اعیــان موضــوع ســند مالکیــت اصلــی بــه شــماره 
چاپــی 242993 ســری ســال کــه در صفحــه 584 دفتــر امــاک جلــد 46 ذیــل شــماره 14546 ثبــت گردیــده اســت . حــدود : شــماال : بــه طــول هفــت متــر و شــصت ســانتیمتر محــدود اســت بــه کوچــه پنــج متــری شــرقا : بــه 
طــول بیســت و شــش متــر محــدود اســت بــه قطعــه زمیــن تفکیــک شــده پــاک باقیمانــده 392 فرعــی از 125 اصلــی جنوبــا : بــه طــول هفــت متــر و شــصت ســانتیمتر محــدود اســت بــه خیابــان ده متــری غربــا : بــه طــول 
بیســت و شــش متــر محــدود اســت بــه دیــوار خانــه پــاک 391 فرعــی فاصــل جهــات دیــوار اختصاصــی مــورد ثبــت اســت . مشــخصات مالکیــت : مالکیــت اقــدس کریمــی فرزنــد خانگــی شــماره شناســنامه 25903 بــا جــز ســهم 
3 از کل ســهم 6 بــه عنــوان مالــک ســه دانــگ مشــاع از شــش دانــگ عرصــه و اعیــان موضــوع ســند مالکیــت اصلــی بــه شــماره چاپــی 853146 ســری ســال کــه در صفحــه 571 دفتــر امــاک جلــد 50 ذیــل شــماره 16332 ثبــت 
گردیــده اســت . طبــق نظــر کارشــناس رســمی : ملــک مذکــور واقــع در خیابــان منــزه کوچــه شــهید یارمحمــدی ) 10 متــری ( پــاک 3 بــا کــد پســتی 6718768771 بــه صــورت ســاختمان 2 طبقــه بــه همــراه زیرزمیــن مــی باشــد 
ســاختمان مذکــور دو بــر بــوده و از ســمت شــمال و جــوب بــه کوچــه هــای 5 متــری و 10 متــری متصــل اســت ســازه ســاختمان بــا مصالــح بنایــی و ســقف ان طــاق ضربــی میباشــد قدمــت ملــک بیــش از ســی ســال اســت 
نمــای ســاختمان ســنگ بــوده و کــف حیــاط و اتــاق هــا موزاییــک مــی باشــد . طبقــه دوم از طریــق راه پلــه فلــزی از حیــاط دسترســی دارد و پشــت بــام از طریــق راه پلــه داخــل ســاختمان طبقــه دوم دسترســی دارد متــراژ عرصــه 
197/6 متــر مربــع و اعیانــی شــامل طبقــات و زیــر زمیــن و انبــاری واقــع در پشــت بــام جمعــا بــه متــراژ 296 متــر مربــع مــی باشــد سیســتم گرمایــش بخــاری گازی و سیســتم ســرمایش کولــر آبــی بــوده و دیــوار آشــپزخانه تــا 
یــک و نیــم متــر کاشــی مــی باشــد ملــک مذکــور دارای امتیــاز آب و بــرق گاز و تلفــن مــی باشــد ســه دانــگ از ملــک مذکــور بــه نــام مرحــوم خانــم اقــدس کریمــی و ســه دانــگ دیگــر در مالکیــت خانــم پروانــه جمالــکاره قــرار 
دارد . بــا توجــه بــه مطالــب فــوق و بــر اســاس موقعیــت – متــراژ – کاربــری – قدمــت و ســایر عوامــل دخیــل قیمــت شــش دانــگ ملــک مذکــور 21/736/000/000 ریــال بــراورد میگــردد کــه ســه دانــگ مربــوط بــه خانــم اقــدس 
کریمــی مبلــغ 10/868/000/000 ریــال معــادل یــک میلیــارد و هشــتاد و شــش میلیــون و هشــتصد هــزار تومــان بــراورد و اعــام میگــردد . ضمنــا ســهم متعهــد آقــای رســول جمالــکاره 8570 ده هــزارم دانــگ از ســه دانــگ پــاک 
فــوق بــه مبلــغ 3/105/142/857 ریــال معــادل ســیصد و ده میلیــون و پانصــد و چهــارده هــزار و دویســت و هشــتاد و پنــج تومــان مــی باشــد . برابــر گــزارش مامــور اجــرا ملــک مزبــور در حــال حاضــر تخلیــه و در تصــرف شــخص 
خاصــی نمــی باشــد . مزایــده 8570 ده هــزارم دانــگ از ســه دانــگ مشــاع پــاک فــوق از ســاعت 9 الــی 12 روز ســه شــنبه مــورخ 1399/10/30 در اداره اجــرای اســناد رســمی کرمانشــاه فرهنگیــان فــاز یــک بلــوار شــهید مطاعــی 
اداره اجــرای اســناد رســمی کرمانشــاه از طریــق مزایــده بــه فــروش مــی رســد . مزایــده از مبلــغ 3/105/142/857 ریــال معــادل ســیصد و ده میلیــون و پانصــد و چهــارده هــزار و دویســت و هشــتاد و پنــج تومــان شــروع و بــه 
باالتریــن قیمــت پیشــنهادی نقــدا فروختــه مــی شــود . الزم بــه ذکــر اســت پرداخــت بدهــی هــای مربــوط بــه اب و بــرق و گاز اعــم از حــق انشــعاب و یــا حــق اشــتراک و مصــرف در صورتــی کــه مــورد مزایــده دارای آنهــا باشــد و 
نیــز بدهــی هــای مالیاتــی و عــوارض شــهرداری و غیــره تــا تاریــخ مزایــده اعــم از اینکــه رقــم قطعــی آن معلــوم شــده یــا نشــده باشــد بــه عهــده برنــده مزایــده اســت و نیــز در صــورت وجــود مــازاد وجــوه پرداختــی بابــت هزینــه 
هــای فــوق از محــل مــازاد بــه برنــده مزایــده مســترد خواهــد شــد و نیــم عشــر و حــق مزایــده نقــدا وصــول مــی گــردد و شــرکت در مزایــده منــوط بــه پرداخــت ده درصــد از مبلــغ پایــه کارشناســی بــه حســاب ســپرده ثبــت و 
حضــور خریــدار یــا نماینــده قانونــی او در جلســه مزایــده اســت . برنــده مزایــده مکلــف اســت مــا بــه التفــاوت مبلــغ فــروش را ظــرف مــدت پنــج روز از تاریــخ مزایــده بــه حســاب صنــدوق ثبــت تودیــع نمایــد و در صورتــی کــه 
ظــرف مهلــت مقــرر مانــده فــروش را بــه حســاب ســپرده ثبــت واریــز نکنــد . مبلــغ مذکــور قابــل اســترداد نبــوده و بــه حســاب خزانــه واریــز خواهــد شــد . در ایــن صــورت عملیــات فــروش از درجــه اعتبــار ســاقط و مزایــده تجدیــد 
مــی گــردد ضمنــا چنانچــه روز مزایــده تعطیــل رســمی اعــام گــردد مزایــده روز اداری بعــد از تعطیلــی در همــان ســاعت و مــکان مقــرر برگــزار خواهــد شــد . ضمنــا بــا توجــه بــه اعــام بســتانکار ملــک بیمــه نمــی باشــد . 8580         
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افقی
 1 - اثری از اقبال الهوری - وسیله 
 - آسمان2  پارك،  در  ها  بچه  بازی 
 - مدرن  و  پیشرفته  تازه،  جدید، 
مشت  ابراهیم،  شهر   - تركی  دروغ 
حضرت  تولد  محل  دهنی،  تو  و 
فرستادن،  فرو   - )ع(3  ابراهیم 
پایین آوردن، پایین آمدن - مفتول، 
نقره - كشور، سرزمین، مملكت4 - 
استانها5   - ماالریا  میكروب  كاشف 

ماهی كنسروی  بدن،  كیلو،  هزار   -
می  به سربازها  روزانه،  - مستمری 
آذری،  گوشت   - بیعانه   - دهند 
مترادف آشغال، اسب ترك6 - قرار 
و  چمن  معنای  به  ای  - کلمه  داد 
دگرگون  تغيیر،   -  7 مرغان   ، سبزه 
شدن - ریه، عدد نفس کش - گاز 
تنفسی8 - رشوه دادن - واحد طول 
پنجاه  تا  چهل  معادل  غیررسمی 
میزنند  چنین   - میرا9   - سانتیمتر 
سودای   - رسند  مقصد  به  زودتر  تا 

بر  سوز  پر  دل  از  بلند،  نفس  ناله، 
آید - سلسله ای از امپراتوران چین 
10 - سخنان بیمار گونه - از اعضاء 
تیم ملی كاراته ایران11 - سخن بی 
چاقو   - واله  عشق،  آشفته   - پرده 
باشگاه های  از  - رودی در فرانسه، 
فرانسوی12 - چشم انداز - از سوره 
های قران13 - نوعی عدسی - مال 
و  رهیدن  رستگی،   - المنفعه  عام 
آزاد شدن14 - نام دخترانه - ضربه 
با پا، تیپا - سمت چپ15 - از آثار 
دوره  خوشنویس  بانوی   - تورگنیف 

قاجاریه

عمودی
محله   - فوتبال  اصطالحات  از   -  1
 - كشورفالسفه   - تهران2  در  ای 
محلی   - خشخاش  شیره  افیون، 
درآمد  پیش   - خدا3  درخانه 
عقرب،  شهر   - اروپایی  استاندارد 
اصفهان - چماق کلفت4  در  شهری 
اشک   - اصفهان  دیدنی  آثار  از   -
کشوری  آسیایی،  کشور   - چشم5 
در قاره کهن - کشیش مسیحی که 
محمد  حضرت  نوجوانی  دوران  در 
بینی  پیش  را  او  نبوت  مقام  )ص( 
کرد6 - چیز - دیوار کوتاه - شهری 
واحد  مربع،  متر  صد   - آلمان  در 
اگر7  مخفف  فاعلی,  پسوند  سطح، 
از   - پا، کله  چار  شمارش  واحد   -
آوازه8  بلند  مشهور،   - ژاپن  جزایر 
برای  دستگاهی   - سیاه  زاج   -

خشک کردن موی سر - دیرینه تر، 
پادشاهی  حكمرانی،   - تر9  قدیمی 
كوهی  فیروز  شاعر  سلطنت،  و 
چند   - مرتجع10  فلز   - یهودی   -
چاكران  - كسان،  درها   - خودمانی 

كومه  محقر،  خانه   - آبگیر11   -
 - آزمایشی12  جنگی  عملیات   -
تركی  كلمه  چینی،  پادشاهان  لقب 
ورن13  ژول  از  اثری   - شاه  یعنی 
 - وسطی   - برق  کنتور  مخترع   -

فضانوردی  سازمان  فضایی،  سازمان 
كتاب   - ها  لهجه  از   - آمریکا14 
مانی - جنین15 - توانگر، ثروتمند 

نیرو تمام   - نیاز  بی  توانگر،  و 

جدول شماره 1914

پیشرفت ۸5 درصدی طرح 
زیرگذر شهید کشوری ایالم 

طالب صادقیان شهردار ایالم در بازدید بازرس کل 
ایالم   زیرگذر شهید کشوری شهر  پروژه  از  استان 
گفت: این  پروژه با 85 درصد پیشرفت فیزیکی 

حداکثر تا پایان امسال به بهره برداری می رسد.
ایالم  زیرگذر شهید کشوری شهر  او طرح  به گفته 
منظور  به  تومان  میلیارد   16 بر  بالغ  اعتباری  با 
پیشرفت 85 درصدی طرح زیرگذر شهید کشوری 
روان  و  شهری  زیرساخت های  توسعه  ایالم 
شدن ترافیک شهر ایالم ایالم در حال اجراست. 
صادقیان ادامه داد: عملیات اجرایی طرح زیرگذر 
هدف  با  گذشته  سال  ماه  آبان  کشوری  شهید 
روان سازی  و  شهری  زیرساخت های  توسعه 
طول  متر  پانصد  طرح  این  شد.  آغاز  ترافیک 
دارد و اعتبار هزینه شده برای آن شانزده میلیارد 

است. تومان 

دستگیری شکارچیان 
غیرمجاز در سیرجان 

استان  محیط زیست  حفاظت  یگان  مأموران 
شکار  متخلفان  دستگیری  به  موفق  کرمان 
باقرقره  قطعه  یک  و  کبک وحشی  قطعه  هفت 
گزارش  به  بنا  شدند.  سیرجان  شهرستان  در 
محیط زیست  حفاظت  یگان  فرمانده  نادر سیدی 
حفاظت  یگان  مأموران  کرمان:  استان 
در  و کنترل  در حین گشت  استان  محیط زیست 
سیرجان  شهرستان  آزاد  زیستگاه های  از  یکی 
و  شکار  متخلف  یک گروه  دستگیری  به  موفق 
صید شدند. سیدی گفت: از این متخلفان، الشه 
و  باقرقره کشف  قطعه  یک  و  قطعه کبک  هفت 
قاضی  دستور  با  متخلفان  افزود:  او  شد.  ضبط 
منتقل  دادسرا  به  سیرجان  شهرستان  کشیک 
تخلف  این  به  رسیدگی  برای  قضایی  پرونده  و 
تشکیل شد. فرمانده یگان حفاظت محیط زیست 
دستگاه  حمایت های  از  پیامی  در  استان کرمان 
با متخلفان و همکاری قاضی  قضایی در برخورد 

کرد. قدردانی  سیرجان  شهرستان  کشیک 
 

آذربایجان شرقی

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی 
بر لزوم اتمام طرح شبکه آبیاری پایاب سد خداآفرین 
در محدوده قلی بیگلو تا انتهای سال جاری تاکید کرد. 
از  بهره برداری  بررسی مشکالت  در جلسه  فتحی  اکبر 
شبکه آبیاری پایاب ایستگاه پمپاژ قلی بیگلو شهرستان 
خداآفرین، گفت: اتمام این طرح باید سریع اتفاق بیفتد 
و با مشخص شدن بهره برداران، به بهره برداری برسد. او 
افزود: طبق مصوبات آخرین نشست بررسی این طرح 
باید فرمانداری شهرستان خداآفرین در جریان اتمام طرح 
و تعیین بهره برداران و معرفی آن ها به بانک جهت دریافت 
جهادکشاورزی  سازمان  رئیس  بگیرد.  قرار  تسهیالت، 
آذربایجان شرقی تاکید کرد: با توجه به این که مالکیت 
این طرح با بانک زمین است، در صورتی که بهره برداران به 
ادامه فرآیند تمکین نکنند، مالک زمین می تواند مالکیت 
و مدیریت طرح را در اختیار بگیرد، چون که سرمایه گذاری 
انجام شده تا مرحله بهره برداری، سرمایه دولتی بوده و 
به  بگیرد. فتحی  افراد حقیقی قرار  نباید مورد تعرض 

مشکل دوم این طرح اشاره کرد و گفت: باید قیمت تمام 
شده این طرح به صورت شفاف مشخص شود و کشاورز، 
انجام  هزینه های  دیگری  مرتبط  حوزه  هر  و  بهره بردار 
شده در طرح را به شکل صورتحساب در اختیار داشته 
باشند. او افزود: این هزینه ها شامل قیمت زمین، مصالح 
استفاده شده، هزینه های اجرایی و ترمیم است که باید 
بعد از بررسی کارشناسی و در کارگروه مربوطه اعالم شود. 
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی درباره 
وضعیت طرح پایاب بعد از بهره برداری  نیز اظهار کرد: 
اداره کل امور عشایری و تعاونی های روستایی مکلفند 
برای خدمت رسانی به این اقشار، از فرصت های موجود، 
برای مجاب کردن بهره برداران اعم از  روستایی و عشایر، 
استفاده کنند. فتحی در ارتباط با فهرست بهره برداران از 
پایاب سد خداآفرین در محدوده قلی بیگلو نیز گفت: 
تغییرات مورد نیاز در تعیین بهره برداران باید انجام شده و 
بعد از اصالح به نهادهای مرتبط برای ادامه فرآیند ارسال 

شود.

بررسی طرح شبکه آبیاری پایاب سد خداآفرین
مدیر ملی طرح حفاظت از تاالب های ایران از 
پروژه حفاظت مشارکتی گونه های غاز  اجرای 
و اردک  در معرض خطر در تاالب  قره قشالق 
با  ارومیه  اقماری جنوب دریاچه  از تاالب های 
محلی  گروه های  از  شبکه ای  تقویت  و  ایجاد 

داد. خبر 
حفاظت  سازمان  از  ایرنا  گزارش  به 
پروژه  این  ارواحی گفت:  علی  محیط زیست، 
در راستای پشتیبانی از اجرای برنامه مدیریت 
جامع دریاچه ارومیه و تاالب های اقماری آن و 
عملیاتی شدن اقدامات اولویت دار با حمایت 
کل  اداره  ایران،  تاالب های  از  حفاظت  طرح 
محیط زیست آذربایجان شرقی و سازمان مردم 
محیط زیست  از  حفاظت  برای  ماموریت  نهاد 
در   1398 آذرماه  از  بناب  روستایی  و  شهری 
تاالب قره قشالق در شهرستان بناب آذربایجان 

شد. اجرایی  شرقی 
مشارکت،  پروژه  این  اجرای  در  داد:  ادامه  او 

ظرفیت سازی و توان افزایی مردم محلی حاشیه 
تاالب از اولویت ویژه ای برخوردار بوده و در همه 
نمایندگان  پروژه  اجرای  و  برنامه ریزی  مراحل 
جوامع محلی مشارکت فعال داشته اند و تاکنون 
قره قشالق،  روستاهای  در  محلی  گروه  سه 
ساماندهی  و  تشکیل  فسندوز  و  آغداش 
شده اند. ارواحی اظهار داشت: یکی از مهم ترین 
اقدام  برنامه  تدوین  پروژه  این  دستاوردهای 
در  اردک  و  غاز  گونه های  مشارکتی  حفاظت 
برای  بوده که  تاالب قره قشالق  معرض خطر 
و  جمعی  نشست  از 15  بیش  برنامه  تدوین 
بازدید میدانی تاالب با مشارکت دست اندرکاران 
کلیدی دولتی و غیر دولتی و تعداد 50 نفر از 
عالقمندان جوامع محلی جوامع محلی صورت 
حفاظت  اهمیت  و  لزوم  به  او  است.  گرفته 
اقدامات  از  یکی  عنوان  به  زیستی  تنوع  از 
اولویت دار برنامه مدیریت زیست بومی دریاچه 
ابراز  و  اشاره  آن  اقماری  تاالب های  و  ارومیه 

حفاظت  برنامه های  تدوین  با  کرد  امیدواری 
تاالب های  سایر  شاخص  مشارکتی گونه های 
برای مدیریت مشارکتی و پر  کشور، فرصتی 
رنگ شدن نقش جوامع محلی در بهره برداری 
خردمندانه از تاالب ها فراهم آید و  این امر مورد 
توجه جدی دست اندرکاران کلیدی در مدیریت 
بناب  قره قشالق  تاالب  گیرد.  قرار  تاالب ها 
در ساحل  هزار هکتار وسعت،  از 22  بیش  با 
جنوب دریاچه ارومیه، در حومه شهرستان بناب 
تاالب  این  طبیعی  زیبایی  به  دلیل  دارد.  قرار 
با  آن  از  جانوری  و  متنوع گیاهی  پوشش  و 
یاد  غرب کشور  تاالب های شمال   عروس  نام 
می شود. با توجه به سهل الوصول بودن تاالب، 
قرارگیری آن بین دو استان آذربایجان  شرقی 
در  پرندگان  وجود گونه های مختلف  غربی،  و 
فصول بهار و تابستان و خوش آب و هوا بودن آن 
در ایام گرم سال، گردشگران زیادی برای لذت 

بردن از طبیعت به این منطقه می آیند.

حفاظت مشارکتی از غاز و اردک های در معرض خطر تاالب قره قشالق

در  غنی  ذخایر  همدان گفت:  استان  دادگستری  رئیس کل  قضایی  معاون 
برداشت  گونه  هر  و  می شود  محسوب  ملی  منابع  و  انفال  از  استان  معادن 
غیرمجاز موجب تضییع این انفال خواهد بود بنابراین متجاوزان به معادن مورد 
پیگرد قضایی قرار می گیرند. عباس نجفی بیان کرد: ذخایر غنی در معادن 
استان از انفال و منابع ملی محسوب می شود و صیانت، حفاظت و جلوگیری 
او  است.  متولی  دستگاه های  قانونی  تکلیف  معادن  از  غیرمجاز  برداشت  از 
ادامه داد: برداشت های غیراصولی و برخالف استانداردهای تعریف شده در 
قانون معاون و نیز برداشت غیرمجاز موجب تضییع انفال خواهد بود بنابراین 
متجاوزان به معادن و انفال عمومی مورد پیگرد واقع می شوند. معاون اجتماعی 
و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان اظهار کرد: براساس 
ماده 6 فعالیت های معدنی و ضوابط زیست محیطی مصوب 03/04/1384در 
راستای صیانت از اراضی ملی و محیط زیست بهره برداران مجاز نیز مکلف به 
اطالع رسانی  واحد  به گزارش  هستند.  اکتشافات  محدود  ترمیم  و  بازسازی 
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همدان، نجفی 
در پایان خواستار توجه و نظارت کافی دستگاه قضایی بر صیانت و حفاظت از 

ذخایر معدنی و انفال شد.

نیروگاه رامین اهواز در 9 ماهه سال جاری توانست 6 میلیون و 967 هزار و 875 
مگاوات ساعت انرژی برق تولید کند. به گزارش روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز: 
خلیل محمدی مدیرعامل نیروگاه رامین اظهار داشت: افت دمای هوا در نیمه دوم 
سال نقش مهمی در کاهش مصرف انرژی برق و متعاقبا کاهش نیاز شبکه سراسری 
برق کشور دارد و این موضوع فرصتی مناسب جهت رفع محدودیت های تولیدی و 
چالش های فنی نیروگاه است تا بتوانیم با آمادگی بهتری به استقبال تابستان آتی 
برویم. مدیر عامل نیروگاه رامین میزان تولید برق این نیروگاه در آذرماه سال جاری 
را 714 هزار و 24 مگاوات ساعت عنوان کرد که با این میزان ، مجموع تولید برق 
نیروگاه در 9 ماهه سال جاری به 6 میلیون و 967 هزار و 875 مگاوات ساعت رسید. 
او متوسط تولید لحظه ای در آذرماه را 254 مگاوات ساعت و در 9 ماهه سال را 232 
مگاوات ساعت عنوان کرد.  محمدی همچنین ساعت کارکرد واحدهای تولیدی در 
آذرماه را 2810 ساعت و در 9 ماهه سال را 30 هزار و 45 ساعت اعالم کرد. محمدی 
اظهار امیدواری کرد تا با رفع چالش های فنی و تولید پایدار انرژی برق خدمت رسان 
شایسته ای برای مردم باشیم. نیروگاه رامین اهواز با 6 واحد تولیدی بزرگترین نیروگاه 
بخاری کشور است و نقش مهمی در تامین آسایش مردم و پشتیبانی از برق شبکه 

کشور ایفا می کند.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در دومین روز سفر خود به 
شهرستان  در  خله کوه  تاریخ  از  پیش  و  باستانی  محوطه  از  قزوین  استان 
بازدید  این  در  مونسان  اصغر  علی  ایرنا،  به گزارش  بازدید کرد.  تاکستان 
قرار  مکان  این  در  شده  انجام  باستان شناسی  کاوش های  جریان  در 
این محوطه، کاوش های  به ساخت و ساز در حریم  گرفت. مسائل مربوط 
گرفت.  قرار  بحث  مورد  بازدید  این  در  موزه  ایجاد سایت  و  باستان شناسی 
قدمت یافته های باستان شناسی در این مکان مربوط به هزاره پنجم پیش 
به  تاکستان  شهرستان  در  واقع  خله کوه  باستانی  تپه  است.  بوده  میالد  از 
شماره 2275 مورخ 1377/12/8 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده 
پایان بخش سفر 2 روزه  بنای تاریخی بقعه پیر تاکستان  از  بازدید  است. 
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به استان قزوین بود. بازدید 
در  حضور  صالحیه،  مدرسه  مسجد  و  حسین )ع(  امامزاده  مرمت  پروژه  از 
آیین بازگشایی تله سی یژ و پیست اسکی منطقه نمونه گردشگری زرشک 
و کامان و دیدار با فعاالن میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از جمله 

بود. قزوین  به  روزه مونسان   2 برنامه های سفر 

 معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان همدان:
متجاوزان به معادن همدان مورد 

پیگرد قضایی قرار می گیرند

تولید حدود 7 میلیون مگاوات ساعت برق 
در نیروگاع رامین اهواز طی 9 ماه ابتدایی 

سال جاری

بازدید وزیر میراث فرهنگی از محوطه 
پیش از تاریخ خله کوه تاکستان

| همدان | | خوزستان | | قزوین |

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی-اگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره 139960319005000294 مورخ 1399/06/10 
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهداد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی سیمین جعفری زاده خبیصی 
فرزند حسین بشماره شناسنامه 5 صادره از شهداد در ششدانگ یکبابخانه به مساحت 635 مترمربع 
پالک 1596 فرعی مفروز و مجزی از 663فرعی از 47- اصلی واقع در بخش 26 کرمان به آدرس سیرچ_ 
جاده اصلی شهداد کرمان روبرو پاسگاه خریداری از مالک رسمی آقای علی نجفی محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م/الف 1249
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/10/10- تاریخ انتشار نوبت دوم:  99/10/24

ابراهیم سیدی-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 ماده3 قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
واراضی و ساختمانهای فاقدسند رسمی برابررای شماره139960319014004369-99/09/17هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک جیرفت  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم مریم هادی زاده  فرزند احمد 
بشماره شناسنامه 148صادره ازجیرفت در ششدانگ قسمتی ازیک باب خانه  به مساحت 125متر 
مربع پالک -فرعی از574- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 58فرعی از 574-اصلی قطعه 
دوواقع دراراضی جیرفت  بخش 45کرمان خریداری ازمحل  مالکیت بنیاد مستضعفان محرزگردیده 
است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15روزآگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی 
به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای 

مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا ت سند مالکیت صادر خواهدشد . 
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/10/10 – تاریخ انتشارنوبت دوم :99/10/24

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 ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 139960319014003849_15/8/99هیات  اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک جیرفت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی  آقای محمد بهره مند  فرزند ابوالقاسم  بشماره 
شناسنامه 604 صادره از جیرفت  در سه دانگ  مشاع از ششدانگ یک باب خانه و باغ  به مساحت 
ششدانگ 1580 متر مربع  پالک فرعی از 97 _ اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 33 فرعی از 97_ 
اصلی قطعه  یک   واقع در اراضی بنکوه میجان جبالبارز  جیرفت بخش 34 کرمان خریداری از مالک 
رسمی آقای  ابوالقاسم بهره مند  محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 

شدم.الف.435-تاريخ انتشار نوبت اول : 99/10/10- تاریخ انتشار نوبت دوم:99/10/24
جواد فاریابی_رییس ثبت اسناد و امالک جیرفت

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 ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی-برابر رای شماره139960319014003735_99/8/11 هیات  دوم  
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک جیرفت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم کبری قاسم علی آبادی  فرزند بختیار   
بشماره شناسنامه 419صادره از جیرفت  در ششدانگ   یک  قطعه باغ مشتمل بر خانه به مساحت 
4500 متر مربع  پالک فرعی از 327_ اصلی مفروز و مجزی شده از پالک فرعی از 327_ اصلی قطعه 
دو   واقع در اراضی کهور کالغ علی آباد جیرفت بخش 45کرمان خریداری از مالک رسمی آقای درویش 
میر شجاع   محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می 
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است 
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م.الف 

426-تاريخ انتشار نوبت اول : 99/10/10- تاریخ انتشار نوبت دوم :99/10/24
جواد فاریابی_رییس ثبت اسناد و امالک جیرفت

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 ماده3 قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
و ساختمانهای فاقدسند رسمی برابررای شماره139960319014000422-99/02/27هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک جیرفت  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم گلثوم بهزادی فرزند حسن بشماره شناسنامه 
77صادره ازفاریاب در ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 1199/98متر مربع پالک -فرعی از361- 
اصلی مفروز و مجزی شده از پالک -فرعی از 361-اصلی قطعه دوواقع دراراضی حسن اباد جیرفت  
بخش 45کرمان خریداری از مالک رسمی آقای مرید صادق امیری محرزگردیده است.لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15روزآگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض 

طبق مقررا ت سند مالکیت صادر خواهدشد .م الف :432
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/10/10 – تاریخ انتشارنوبت دوم :99/10/24

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 ماده3 قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
واراضی و ساختمانهای فاقدسند رسمی برابررای شماره139960319014004496-99/09/24هیات دوم 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک جیرفت  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم مریم نادری کلرود فرزند رضا 
بشماره شناسنامه 3475صادره ازجیرفت  در ششدانگ یک باب خانه نیمه سازبه مساحت 1230متر 
مربع پالک -فرعی از549- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 37فرعی از 549-اصلی قطعه دوواقع 
دراراضی کلرودجیرفت  بخش 45کرمان خریداری از سهام مجهول پالک فوق الذکر محرزگردیده 
است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15روزآگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی 
به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای 

مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا ت سند مالکیت صادر خواهدشد .م الف :427
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/10/10 – تاریخ انتشارنوبت دوم :99/10/24

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 ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی-برابر رای شماره 139960319014003848_15/8/99هیات  اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک جیرفت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی  آقای شمس الملوک بهره مند فرزند علی اصغر  بشماره 
شناسنامه 2صادره از عنبرآباد در سه دانگ  مشاع از ششدانگ یک باب خانه و باغ  به مساحت ششدانگ 
1580 متر مربع  پالک فرعی از 97 _ اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 33 فرعی از 97_ اصلی قطعه  
یک   واقع در اراضی بنکوه میجان جبالبارز  جیرفت بخش 34 کرمان خریداری از مالک رسمی آقای  
ابوالقاسم بهره مند  محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 
است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

تاريخ انتشار نوبت اول : 99/10/10-تاریخ انتشار نوبت دوم :99/10/24
جواد فاریابی_رییس ثبت اسناد و امالک جیرفت

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 ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی-برابر رای شماره139960319014004366_99/9/17هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای کریم قاسمی نراب  فرزند اکبر  
بشماره شناسنامه 5 صادره از جیرفت  در ششدانگ   یک باب خانه به مساحت 283متر مربع پالک 
فرعی از 967_ اصلی مفروز و مجزی شده از پالک فرعی از 967_ اصلی قطعه 6  واقع در اراضی سرگدار 
دلفارد جیرفت بخش 34 کرمان خریداری از  سهام مجهول پالک فوق الذکر  محرز گردیده است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسليم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول : 99/10/10- تاریخ انتشار نوبت دوم : 99/10/24

جواد فاریابی_رییس ثبت اسناد و امالک جیرفت

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

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

اگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره 139960319062000524 
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گلباف تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای عباس فندقاعی فرزند مهراب بشماره شناسنامه 8 صادره از گلباف 
در یک باب خانه مشتمل بر باغ به مساحت 1536مترمربع پالک 152 فرعی از 
93- اصلی  مفروز و مجزی شده از پالک 93 اصلی واقع در گلباف روستای فندقاع 
خریداری از مالک رسمی آقای عطاءاله کالنتری  محرز گردیده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م/الف 1158
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/9/25
 تاریخ انتشار نوبت دوم:  99/10/10

محمد مقصودی - رئیس ثبت اسناد و امالک گلباف

آگهی ابطال اسناد اوراق مشارکت   
احتراما با توجه به اینکه آقای سید حسین معین زاده میر حسيني 
زاده  آقای سید وهاب معین  به وکالت  زاده  نازنین خیاط  و خانم 
 4829703253 ملی  شماره  با  خان  اله  فتح  فرزند  میرحسینی 
دادخواستی به طرفیت بانک صادرات ایران  شعبه 24 آذر- شرکت آب منطقه ای 
تهران- وزارت امور اقتصاد و دارایی به خواسته ابطال اوراق مشارکت شماره 1011835 
الی 11837 الی  1187 طرح انتقال آب شرکت آب منطقه ای تهران با ارزش هشتاد 
میلیون ریال مطرح و مدعی است اوراق مذکور مفقود  گردیده لذا از تاریخ انتشار 
این اعالن تا سه سال دارنده سند مجهول مذکور ابراز ننمايند و حقانتيت خود را 
اثبات ننمایند حکم ابطال اسناد اوراق مشارکت صدرالذکر صادر خواهد شد. شایسته 
است طی سه مرتبه به فاصله یک ماه)سی روز( در یکی از روزنامه های رسمی و 

کثیراالنتشار منتشر و مراتب در هر بار چاپ گزارش گردد.
سید حسین صباغ جعفری- رئیس سوم حقوقی کرمان -1۶۶

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 15 روزآگهی می شود در صورتیکه اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 

بمدت دو ماه اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
امالک واقع در بخش 13 کرمان شهرستان زرند

آقای هوشنگ گرامی تاج آبادی فرزند محمدحسن بشماره شناسنامه 75 صادره 
از کرمان در یک باب باغ پسته به مساحت 78396 مترمربع از پالک 2305 اصلی 

واقع در زرند روستای تقی آباد خریداری از مالک رسمی آقای ایرج گرامی.
آقای هوشنگ گرامی تاج آبادی فرزند محمدحسن بشماره شناسنامه 75 صادره از 
کرمان در یک باب باغ پسته به مساحت 97951 مترمربع از پالک 2305 اصلی واقع 

در زرند روستای تقی آباد خریداری از مالک رسمی آقای ایرج گرامی تاج آبادی.
آقای هوشنگ گرامی تاج آبادی فرزند محمدحسن بشماره شناسنامه 75 صادره 
از کرمان در یک باب باغ پسته به مساحت 93097 مترمربع از پالک 9054 اصلی 
واقع در زرند روستای نصرت آباد خریداری از مالک رسمی آقای محمدحسن گرامی 

تاج آبادی.م الف 162
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/10/10- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/10/24

حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

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

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

اگهی موضوع ماده 3 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره 139960319008001839 
هیات دوم  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زرند تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی خانم فاطمه رهجو گیتری فرزند عباس به شماره شناسنامه 1 صادره از 
کوهبنان در یک باب خانه به مساحت 387.90 مترمربع از پالک 2286 اصلی واقع 
در زرند شهرک امام سجاد )ع( خریداری از مالک رسمی آقای احد ابراهیمی محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 

شد. م/الف 160
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/10/10

 تاریخ انتشار نوبت دوم:  1399/10/24
حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند



پیامک شما را دربـاره 
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در  می گویند  نقشه ها  »پیام ما«،  به گزارش 
از  اثری  اما  امروز  بوده.  باغ  اینجا  گذشته 
اولین  نیست.  هم  تک درخت  حتی  و  باغ 
خط تراموای تهران که آن روزها همان واگن 
اسبی بوده، از اینجا کشیده شده بود. اینجا 
خانه  است.  داشته  هم  دیگر  اولین های 
اینجا  در  هم  پایتخت  پلیس  رئیس  اولین 
بوده است. از الله زار حرف می زنیم، جایی که 
و  بوده  اهالی فرهنگ و هنر  پاتوق  روزگاری 
مملو از سالن های سینما و تئاتر بود. بعدها 
شده بود پاتوق مجموعه لوسترداران و صنایع 
جز  نمانده  چیزی  دیگر  الله زار  از  روشنایی. 
مشتی و انبوهی خاطره. یکی از 16 سینمای 
گرفته  قرار  تخریب  معرض  در  حاال  الله زار 
است، تخریبی که به زعم اعضای شورای شهر 
تهران اگر رخ دهد مثل ویروس به جان سایر 
سینماها هم می افتد. مدیریت شهری نگران 
در صحن شورای  خود  تذکرات  و  نطق ها  در 
تخریب  تا جلوی  تهران تالش می کند  شهر 
سریالی سینماها را بگیرد، نگرانی که به نظر 
می رسد خیلی دیر و تنها در سال آخر شورا 
است. شده  شهری  پارلمان  اعضای  متوجه 

تخریب سریالی سینماها
شورای  صحن  علنی  جریان  در  گذشته  روز 
شورای  سخنگوی  اعطا  علی  تهران،  شهر 
ایران  سینما  تخریب  به  نسبت  تهران  شهر 
تخریب  این  اگر  و گفت  داد  نشان  واکنش 
تخریب های  سریال  با  احتماال  بیفتد  اتفاق 
این  محدوده  در  دیگر  سینمای   18 حدود 

از  پیش  نطق  در  او  مواجه می شویم.  بافت 
دستور خود گفت: » این روزها اخبار تالش 
برای احیاء الله زار خبر احتمال صدور پروانه 
قدیمی  سینمای  این  ایران،  سینما  تخریب 
و  هنر  و  فرهنگ  دوستداران  الله زار  خیابان 
میراث را نگران کرده است. رای اخیر دیوان 
عدالت اداری مبنی بر الزام شهرداری به صدور 
پروانه ساختمانی تخریب و نوسازی سینما 
ایران و انتشار خبر آن در رسانه ها و شبکه های 
اجتماعی منشا و مبدا این نگرانی هاست که 
اساس  بر  ایران  اگر سینما  اگر چنین شود، 
این  من  به گمان  شود،  تخریب  دیوان  رای 
نقطه آغاز تخریب سریالی سینماهای الله زار 

بود.« خواهد 
است  واضحات  »توضیح  داد:  ادامه  او 
هویتی  عناصر  از  مهمی  بخش  بگویم  اگر 
و  هستند  آن  سینماهای  الله زار،  خیابان 
اگر بگویم نخستین  توضیح واضحات است 
سینماهای تهران در خیابان الله زار و حوالی 
آن ساخته شد و سینما فاروس یا خورشید 
نو که در مقابل تئاتر نصر قرار دارد و در سال 
حاضر  حال  در  است،  شده  احداث   1316
سینما  و  ندارد  ماندن  برای  چشم اندازی 
شده،  ایجاد   1324 سال  در  که  کریستال 
ساخت  و  تخریب  مسیر  مالکان،  توسط 
مجتمع تجاری را دنبال می کند. سینما البرز، 
نخستین  دهه های  در  که  دیگری  سینمای 
است،  شده  احداث  الله زار  خیابان  در  قرن، 
سینمای دیگری است که وضعیت بهتری از 

فاروس و کریستال ندارد و به گمانم، تخریب 
سینما ایران، آغاز دومینوی مرگ سینماهای 
قرار گرفته در داالن سینماهای محتضر تهران 
قوانین سازمان  به  اشاره  با  او  بود.«  خواهد 
نیست  »تردیدی  تاکید کرد:  میراث فرهنگی 
آثار  و  ملی  فهرست های  در  آثار  ثبت  که  
از خطر  آثار  این  ارزشمند، کمک می کند که 
تخریب و نابودی رهایی یابد. به دلیل این که 
این بناها پس از دوره زندیه ساخته شده و 
اداری  عدالت  دیوان  دارند،  مالک خصوصی 
و  آثار ملی  از فهرست  آن ها  به خروج   رای 
یک  ماده  در  می دهد.  ذی ربط  فهرست های 
»قانون راجع به حفظ آثار ملی« مصوب سال 
است:  آمده  ملی  شورای  مجلس   1309
»ابنیه و اماکنی که تا اختتام دوره زندیه در 
مملکت ایران احداث شده اعم از منقول با 
رعایت ماده 3 این قانون می توان جزو آثار 
ملی محسوب داشت و در تحت حفاظت و 

دانست.« دولت  نظارت 
اعطا با بیان این که دعواهای میان مالکان 
ادامه  سینما  این  سر  بر  میراث فرهنگی  و 
مسئولیت  میراث فرهنگی  چند  هر  داد: 
و  ملی  شئون  دارای  و  تاریخی  آثار  ثبت 
اما  را برعهده دارد؛  ارزشمند  ساختمان های 
در بسیاری موارد این مجموعه چنان که باید 
و شاید و مطابق آنچه در قانون پیش بینی 
از  زمینه های حمایت  است  نتوانسته  شده 
مالکان و متصرفان بناهای تاریخی را فراهم 
و گاه  اقتصادی  انتفاع  نبود  بنابراین  کند. 

بناها،  این  از  هزینه های سرسام آور نگهداری 
مالکان را ناگزیر به تالش برای خروج بناها 
از فهرست های میراث سوق می دهد که حوزه 
اختیار عمل آن ها را در مورد ملک شان بسیار 

است.« داده  قرار  تحت الشعاع 
الله زار  بافت  احیای  برای  هم  پیشنهادی  او 
محل  به  مکان  این  تبدیل  هم  آن  و  دارد 
زعم  به  بود،  جشنواره  فیلم های  برگزاری 
و  پیاده روها  کردن  عریض  با  می توان  او 
جریان  ایجاد  فکر  به  جداره ها  بازپیرایی 
زندگی در این بافت افتاد: »الله زار با مرمت 
و  جداره ها  بازپیرایی  و  تاریخی  بنای  چهار 
جریان  پذیرای  پیاده روها،  کردن  عریض 

امروز  هنر  و  فرهنگ  با  متناسب  زندگی 
نمی شود. فردا و پس فردا سینماهای دیگری 
و ما  آمد  به سراغ ما خواهند  رای دیوان  با 
دانشگاهی  پروژه  یک  همچون  همچنان 
و  الله زار  پیاده روهای  عریض کردن  مشغول 
عملی  ابتکار  و  هستیم  جداره ها  بازپیرایی 
تخریب  پروانه  صدور  به  الزام  آراء  برابر  در 
نداریم. اگر شهرداری ابتکار عمل را به دست 
بگیرد و اوال با مذاکره و پیگیری چند جانبه 
از یک سو با مالکان سینماها و از دیگر سو 
مهیای  را  الله زار  فرهنگ،  حوزه  مسئوالن  با 
برگزاری جشنواره های سینمایی کنند، زندگی 
خواهد  جریان  به  الله زار  هنری  و  فرهنگی 

افتاد.« 

الله زار را با دست خودمان
 تخریب می کنیم

حق شناس،  محمد جواد  نطق،  این  از  پس 
عضو دیگر شورای شهر تهران نیز در تذکری 
ایران  بر تخریب سینما  رای دیوان مبنی  به 
اعتراض کرد و گفت: در حالی که کشورهای 
نیست  الله زار  عمر  از  نیمی  عمرشان  منطقه 
فرهنگی  نماد  خودشان  برای  تالشند  در 
ما  شرایطی  چنین  در  تعریف کنند  آنچنانی 
می کنیم  تخریب  را  فرهنگیمان  داشته های 
کرد:  تاکید  او  برویم.  می خواهیم  کجا  به 
تاریخ سینما،  نماد  100 سال  از  بیش  الله زار 
است.  جامعه  هنری  ارزش های  و  فرهنگ 
و  در سال 1305 ساخته شده  سینمایی که 
در سال 1319 بازسازی شده را داریم با دست 
خودمان تخریب می کنیم. او از رویکرد وزارت 
ارشاد به انحالل این سینما نیز شکایت کرد: 
وزارت  می دهد،  انحالل  مجوز  ارشاد  وزارت 
میراث فرهنگی دفاع نمی کند و دیوان عدالت 
این  امیدواریم  می دهد،  تخریب  دستور  هم 
سخن ناصحانه باشد تا به گونه ای دیگر رفتار 

نکنیم.

اگر رای بیاید، شهرداری تخریب می کند
منطقه  شهردار  البته  شورا  اعضای  از  پیش 
دست  بود که  ادعا کرده  توییتی  در  نیز   12
این تخریب خالی  با  مقابله  برای  شهرداری 
»این  بود:  سعادتی گفته  علی محمد  است. 
همه  نقل  ایران  سینمای  ماجرای  روزها 
از  انتظارتان  که  پرسید  باید  است،  محافل 
شهرداری تهران چیست؟ مادامی که معاونت 
سینما  انحالل  با  ارشاد  وزارت  سینمایی 
موافقت می نماید و میراث فرهنگی در محکمه 
قضایی طبق روال مغلوب می گردد، شهرداری 
چگونه  قضایی  دستور  مقابل  در  باید  تهران 
بر  مبنی  دیوان  رای  هنوز  کند؟«  مقاومت 
تخریب سینما ایران اما به شهرداری منطقه 
بر  شواهد  از  آنچنان که  است،  نشده  ابالغ 
می آید، اگر رای ابالغ شود، شهرداری سینما 
را تخریب می کند. تخریبی که می تواند نقطه 

باشد. الله زار  بافت  زدن  بهم  بر  آغازی 

تحلیل اعضای شورای شهر تهران از تخریب سینما ایران

تخریب سینماهای الله زار ادامه می یابد؟
رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران: کشورهای منطقه در تالشند برای خود نماد فرهنگی ایجاد 

کنند، ما با دست خودمان نماد فرهنگی را تخریب می کنیم

محمد جواد حق شناس، عضو 
دیگر شورای شهر تهران نیز در 
تذکری به رای دیوان مبنی بر 
تخریب سینما ایران اعتراض 

کرد و گفت: در حالی که 
کشورهای منطقه عمرشان 

نیمی از عمر الله زار نیست در 
تالشند برای خودشان نماد 

فرهنگی آنچنانی تعریف 
کنند در چنین شرایطی ما 
داشته های فرهنگی مان را 
تخریب می کنیم به کجا 

می خواهیم برویم

|پیام ما| قرار است سینمایی که برای اولین توفان در شهر ما را پخش کرد، مجوز تخریب و نوسازی بگیرد. خبری که هفته پیش منتشر شد 
و توفانی در میان مسئوالن شهری و عالقه مندان میراث فرهنگی به پا کرد. سینما ایران که در سال 37 فیلم ساموئل خاچیکیان را برای 
اولین نمایش داد قرار است تخریب شود و به جای آن برج بلندی بنشیند. آن هم درست در روزهایی که خبرها حکایت از آغاز احیای 

بافت فرهنگی الله زار دارد.

اعطا با بیان این که دعواهای 
میان مالکان و میراث فرهنگی 

بر سر این سینما ادامه داد: هر 
چند میراث فرهنگی مسئولیت 

ثبت آثار تاریخی و دارای شئون 
ملی و ساختمان های ارزشمند 
را برعهده دارد؛ اما در بسیاری 
موارد این مجموعه چنان که 

باید و شاید و مطابق آنچه در 
قانون پیش بینی شده نتوانسته 

است زمینه های حمایت از 
مالکان و متصرفان بناهای 

تاریخی را فراهم کند

|  
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  |

سرنوشت قنات مسدود 
شده در گود هتل هجرت

سوگل دانائی: تهران 485 گود دارد که حدود 
20 درصد آن ها پرخطر محسوب می شوند. این 
حبیب زاده،  افشین  که  است  آماری  آخرین 
ترافیک  عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل 
شورای شهر تهران چندی پیش درباره تعداد 
گودهای پایتخت اعالم کرد. حفره هایی با ابعاد 
چند ده متری یکی از معضالت این روزهای 
شهرند که حضور بالتکلیفشان در پایتخت گاه 
موجب نشست زمین و آسیب به جداره های 
بالتکلیف  گودهای  می شود.  ساختمان ها 
باید پر شوند. شورای شهر تهران آخرین  اما 
اولتیماتوم ها را چند ماه پیش به صاحبان گودها 
و شهرداران مناطق داده بود. یکی از این گودها، 
گود موسوم به هتل بین المللی تهران در خیابان 
جنگ  زمان  در  هتلی که  است.  سیدخندان 
تحمیلی ایران پناهگاه شماری از جنگ زدگان 
بود. بعد از جنگ ساختمان هتل به محل تجمع 
معتادان متجاهر مبدل شد، زمینش به دست 
یکی از هولدینگ های شرکت مخابرات افتاد و 
مقرر شد تا به جای آن ساختمان بلند مرتبه ای 
بنشیند. ساختمانی که اکنون بعد از گذشت 
از آن نیست. گودی  از 10 سال خبری  بیش 
که حین حفر شدن یک مشکل محیط زیستی 

بزرگی در منطقه 7 ایجاد کرده بود.
محمد ساالری، رئیس کمیسیون معماری و 
شهرسازی شورای شهر تهران درباره گود هتل 
بین المللی که به هتل هجرت هم شهره است، 
یکی  »این گود  »پیام ما« گفت:  روزنامه  به 
خیابان  تقاطع  در  پرخطر  نسبتا  گودهای  از 
شریعتی و سیدخندان است که در مکان پرتردد 
مردم و اتومبیل ها قرار گرفته و از دوره گذشته 
مدیریت شهری بالتکلیف است.« او تاکید کرد: 
دوره شهری  چهارم  دوره  در  بار  اولین  »برای 
متوجه گودبرداری در این محل شدم بعد از 
بررسی ها مشخص شد اساسا برای این پروژه 
علی رغم این که رای کمیسیون ماده 5 مبنی بر 
25 طبقه به صورت ساختمان بلند مرتبه اخذ 
شده اما پروانه ساختمانی در منطقه صادر نشده 
است و با یک دستور یا پیش پروانه مالک 
وزارت  هولدینگ های  از  یکی  ظاهرا  آنجا که 
ارتباطات هم است نسبت به گودبرداری اقدام 

است.« کرده 
 7 منطقه  گود  نیست،  ماجرا  تمام  اما  این 
محیط زیستی  مشکل  یک  تهران  شهرداری 
هم داشته و آن برخورد آن با یک قنات پر آب 
بوده است، عضو شورای شهر تهران در این باره 
گفت: »گزارش هایی که به ما واصل شد مبنی 
بر این بود که در زیر این گود قناتی پر آب عبور 
می کند، به حدی که اگر یک اتومبیل در قنات 
قرار بگیرد، می تواند آن را با خودش حمل کند و 
ببرد. مشخص شده بود که بدون توجه به این 
موضوع سرمایه گذار ملک عملیات گودبرداری 
انجام داده و قنات به بی راهه رفته و در اصل 

مسدود می شود.«
ما  میدانی  پیگیری های  »با  داد:  ادامه  او 
شهرداری  و  شد  متوقف  عملیات گودبرداری 
به  را ملزم کرد که نسبت  منطقه، مالک گود 
ساماندهی قنات زیرسطحی اقدام کند و نسبت 
به انتقال مسیر قنات به نحوی هیچ گونه آسیب 
اقدام کند.«  نکند،  وارد  ورودی  آب  دبی  به 
از  خود  بازدید  تازه ترین  به  اشاره  با  ساالری 
منطقه درباره آخرین وضعیت این قنات گفت: 
که  بود  این  گویای  منطقه  شهردار  »گزارش 
مبتنی بر اصول فنی و تحت نظر اداره مسیل ها 
این اتفاق صورت گرفته گرچه قرار شد که ما 
خودمان شخصا بازدیدی از فضای زیرسطحی 

باشیم.« داشته 
سرنوشت گود هتل تهران اما چه می شود، این 
پرسش دیگری است که ساالری در توضیح آن 
می گوید: »باتوجه به این که پروانه ساختمانی 
برای پروژه گرفته نشده و اساسا االن هم ضابطه 
بلندمرتبه سازی لغو شده به رغم این که آن ها 
اما  را دارند  سابقه کمیسیون مصوبه ماده 5 
چون پروانه ساختمانی هنوز نگرفتند بایستی 
پروانه ساحتمانتی که صادر می شود مبتنی بر 
مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری 
مرتبه  بلند  مصوبه  دیگر  االن  باشد که  ایران 
نمی دهند ما از شهرداری منطقه خواستیم تا در 
خصوص صدور مجوز به آن توجه داشته باشند 
حاضر  حال  عمل  مالک  ضوابط  براساس  و 

پروانه صادر شود.«
او در پاسخ به این پرسش که چرا مالک تاکنون 
تالشی برای اخذ پروانه نکرده است نیز گفت: 
»به نظر می رسد که مشکالت مالی در این میان 
وجود دارد شهرداری هم می گوید درست است 
و  ندارید  پروانه  اما  پرداخت کرده اید  عوارض 
برای گرفتن پروانه سامانه بر اساس نرخ امروز 
محاسبه می شود و ما به تفاوتی دارد که آن ها 
نمی خواهند پرداخت کنند، اما به نظر باید همین 
را به فال نیک گرفت که باعث می شود ما شاهد 

یک ساختمان بلند مرتبه نباشیم.«
ظرف یکی دو ماه آینده سرنوشت خوبی در 
کمیسیون  رئیس  نیست،  گود  این  انتظار 
می گوید:  و شهرسازی شورای شهر  معماری 
»شهرداری منطقه قرار شد به صورت قانونی 
پیگیری کند که اگر این ها ظرف یکی دوماه 
آینده نسبت به ادامه عملیات ساختمانی مبتنی 
بر ضوابط اقدام نکردند، نسبت به پر کردن گود 

اقدام کند.«

آگهی دعوت به افراز   
نظر به اینکه خانم طیبه شریفی راینی فرزند یوسف   برابر درخواست وارده بشماره 13463  
مورخ 1399/10/7تقاضای افراز قسمتی از پالک  186 فرعی از 574_ اصلی بخش 45  کرمان 
واقع درجیرفت خیابان ولیعصر شرقی مجاور چاپ خانه هلیل را نموده بعلت معلوم نبودن 
اقامتگاه سایر شرکاء را از طریق صدور آگهی  اقدام کردید لذا بدین وسیله به استناد ماده 6 آیین  نامه قانون 
افراز و فروش امالک مشاع به سایر مالکین و همچنین به اشخاصی که در پالک مزبورذینفع هستند اعالم 
میدارد که افراز سهمی خواهان در مورخه 99/11/1 روز چهارشنبه  ساعت 8 صبح در محل وقوع ملک مزبور 
بعمل خواهد آمد لذا کلیه افراد ذینفع میتوانند درتاریخ ذکر شده در محل حضور بهم رسانند عدم حضور آنان 
مانع از انجام عملیات افراز نخواهد بود این در آگهی مطابق ماده 17 آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی الزم 

االجرا به کلیه افراد ذينقع ابالغ و فقط در یک نوبت آگهی وانتشار می یابد .م.الف 438
تاریخ انتشار :99/10/10

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک  شهرستان جیرفت جواد فاریابی

آگهی موضوع ماده  3  قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 
فاقدسندرسمی   

چون دراجرای قانون فوق الذکربه موجب ارای  شماره  139960318011011213- 1399/9/4  
و 139960318011011211- 1399/9/4  هیات اختالف مستقردرثبت اسنادصومعه سراتصرف 
مالکانه  عباس محمدی فرزند سهراب و اعظم  لطفیان  فرزند رسول از پالک 6 از 13 اصلی  واقع  در 
قریه  مرجقل بخش 22 گیالن از نسق احمد ابراهیمی بعنوان  سه دانگ  مشاع از ششدانگ  یک قطعه  
زمین  مشتمل بر  ساختمان  ) خانه(  و محوطه  بمساحت 153/88 متر مربع  مشاعا  بالسویه  از 
طرف  هئیت مذکور احراز  گردیده و پالک 1224 برای  آن منظور شده لذا  بر اساس  مفاد  ماده 1 قانون  
فوق  در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشودچنانچه کسی نسبت به صدورسندمالکیت متقاضی بشرح 
اداره تسلیم  این  اعتراض خودرابه  ماه  بمدت  2  انتشارآگهی  اولین  باشدازتاریخ  داشته  مذکوراعتراض 
اقدام  به صدورمالکیت  نسبت  مذکوربرابرمقررات  مدت  ازانقضای  ورسیداخذنمایددرغیراین صورت پس 

میگرددوصدورسندمالکیت جدیدمانع مراجعه متضرربه دادگاه نخواهدشد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/10/10

تاریخ انتشارنوبت دوم: 99/10/24
910/74۶-رییس ثبت اسنادوامالک شهرستان صومعه سرا –علی کاظمی پاکدل

اراضی  صادره هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی رفسنجان 
لذا  است  گردیده  متقاضیان محرز  بالمعارض  و  مالکانه  تصرفات  و 
مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را 
کتبًا به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی 
است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت به نام متقاضی صادر خواهد شد.
1-منصور شهسواری گوغری فرزند محمود شش دانگ خانه مساحت 
215 متر مربع قسمتی از پالک 1817 اصلی واقع در اراضی قطب آباد 
رفسنجان بخش 9 کرمان خیابان معراج شمالی کوچه 25.2 و حسب 

استشهاد محلی از مالکیت مالک رسمی علی معاون.
2-محمد حسن صادقی خلیل آبادی فرزند عباسعلی ششدانگ مغازه 
مساحت 35.30مترمربع قسمتی از پالک 213 فرعی از 1818 اصلی 
واقع در اراضی کمال آباد رفسنجان بخش 9 کرمان بلوار هجرت و حسب 

استشهاد محلی از مالک رسمی سید احمد رضوی.
3-افسانه باقری حسین آبادی فرزند علی ششدانگ خانه مساحت 
252.5 مترمربع قسمتی از پالک 2227فرعی و 976 فرعی از  1818 
اصلی واقع در اراضی کمال آباد رفسنجان بخش 9 کرمان خیابان بعثت 
نبش کوچه 8 و حسب استشهاد محلی از محل مالکیت مالک رسمی 

علی هدایت و محمد حبیبی.
4-محمدرضا حاج محمدی فرزند محمدعلی ششدانگ مغازه مساحت 
72.41 مترمربع قسمتی از پالک 242 فرعی از 1819 اصلی واقع در 
اراضی علی آباد اربابی رفسنجان بخش 9 کرمان خیابان عباسیه و 
خریداری شده از محل مالکیت مالک رسمی حیدر خیرمند پاریزی.

5-علویه رضائی همت آبادی فرزند حسین ششدانگ خانه و مغازه 
مساحت86.75 مترمربع قسمتی از پالک 333 فرعی از 1819 اصلی 
واقع در اراضی علی آباد اربابی رفسنجان بخش 9 کرمان خیابان امیرکبیر 

شرقی و خریداری شده با واسطه از مالک رسمی قاسم تجدد.
6-مجیب عامری کرمانی فرزند محمدرضا ششدانگ خانه مساحت 
554.60  مترمربع قسمتی از پالک 576 فرعی از 1822 اصلی واقع در 
اراضی رستم آباد رفسنجان بخش 9 کرمان خیابان 15 خرداد شمالی و 

حسب استشهاد محلی از مالکیت مالک رسمی رویا علوی.
مساحت88629.5  باغ  ششدانگ  محمد  فرزند  آگاه  شیرین   -7
مترمربع قسمتی از پالک 56 فرعی از 1834 اصلی واقع در اراضی 
همت آباد رفسنجان بخش 9کرمان و خریداری شده از محل مالکیت 

مالک رسمی مجید آگاه.
 445.74 مساحت  خانه  ششدانگ  محمد  فرزند  8-عباس کرمی 
آباد  اراضی مومن  از پالک 1868  اصلی واقع در  مترمربع قسمتی 
رفسنجان بخش 9 کرمان خیابان مصطفی خمینی کوچه 6 و خریداری 

شده از محل مالکیت مارک رسمی حسین کرمی.
9-حسین محمودی شاهرخ آبادی فرزند غالمعلی ششدانگ خانه 
مساحت267.5 مترمربع قسمتی از پالک 79 فرعی از 1883 اصلی 
واقع در اراضی عباس آباد خان رفسنجان بخش 9 کرمان خیابان شهید 
از مالک رسمی عباسعلی  بافنده کوچه 3 و حسب استشهادمحلی 

ابراهیمی.
10-حسین جعفری کورگه فرزند نعمت ا... ششدانگ خانه مساحت 
از 1883  از پالک 42 و 43 و 44 فرعی  356 متر مربع قسمتی 
اصلی واقع در اراضی عباس آباد خان رفسنجان بخش 9 کرمان خیابان 
بسیج نبش کوچه 2 و حسب استشهاد محلی از مالک رسمی عباسعلی 

ابراهیمی.
مساحت  خانه   ششدانگ  غالمعباس  فرزند  امیری  11-معصومه 
368.20 متر مربع قسمتی از پالک 32 فرعی از 1883 اصلی واقع در 
اراضی عباس آباد خان رفسنجان بخش 9 کرمان بلوار امام حسن )ع(
کوچه 4 و حسب استشهاد محلی از مالکیت مالک رسمی عباسعلی 

ابراهیمی.
12-پونه اطمینان فرزند علی اکبر ششدانگ خانه مساحت 250 متر 
مربع  قسمتی از پالک 1892 اصلی واقع در اراضی تقی آباد رفسنجان 
بخش9  کرمان خیابان نشاط کوچه 9 و حسب استشهاد  محلی از 

مالک رسمی حسین  یوسفیان.
 13-حسین حاج حسینی دره دری فرزند محمد شش دانگ خانه  
مساحت 328.3 مترمربع قسمتی از پالک 1892 اصلی واقع در اراضی 
تقی آباد رفسنجان بخش 9 کرمان خیابان شهریار و حسب استشهاد 

محلی از مالک رسمی حسین یوسفیان.
خانه  ششدانگ  حسین  فرزند  حمیدآبادی  پورمیرزایی  14-امید   
مساحت 298.05 متر مربع قسمتی از پالک 1892 اصلی واقع  در 
اراضی تقی آباد رفسنجان بخش 9  کرمان خیابان کارگر شمالی کوچه 

22 و حسب استشهاد محلی از مالک رسمی حسین یوسفیان.
15-مجتبی یوسف پور فتح آبادی فرزند محمدعلی ششدانگ خانه 
مساحت 201.48 مترمربع قسمتی از پالک  1895 اصلی واقع در اراضی 
قاسم آباد بائر رفسنجان بخش 9 کرمان خیابان سردار جنگل کوچه 10 و 

حسب استشهاد محلی از مالک رسمی غالمحسین صرافی.
 268.4 مساحت  خانه  ششدانگ  محمد  فرزند  پاکار  حسین   -16
مترمربع قسمتی از پالک  15 فرعی از 1895 اصلی واقع در اراضی 
قاسم آباد بائر رفسنجان بخش 9 کرمان خیابان بسیج کوچه 6 و حسب 

استشهاد محلی از مالک رسمی محمدرضا حاجی زاده.
 17-رمضان فاتحی مرج فرزند حاجی ششدانگ خانه مساحت652.4  
مترمربع قسمتی از پالک یک  فرعی مجزا از 1910 اصلی واقع در اراضی 
دهشیخ رفسنجان بخش 9 کرمان خیابان ارسالن و حسب استشهاد 

محلی از مالک رسمی سید جواد هجری.
18-حمید زین الدینی شمس آبادی فرزند محمد ششدانگ خانه 
مساحت 422.7 مترمربع قسمتی از پالک یک فرعی از 1910 اصلی 
واقع در اراضی دهشیخ رفسنجان بخش 9 کرمان خیابان ارسالن کوچه 

10 و خریداری شده با واسطه از مالک رسمی سید جواد هجری.
19-محمد رضا قصاب خراسانی فرزند محمود ششدانگ خانه مساحت 
332.2  متر مربع قسمتی از پالک یک  فرعی از 1910 اصلی واقع 
در اراضی ده شیخ رفسنجان بخش9  کرمان خیابان ارسالن کوچه 11 
و حسب  استشهاد محلی از محل مالکیت مالک رسمی سید جواد 

هجری.
20- احمد عبدی فرزند رمضان ششدانگ  خانه مساحت 294.05 متر 
مربع قسمتی از پالک یک فرعی از 1910 اصلی واقع در اراضی ده شیخ 
رفسنجان بخش 9  کرمان خیابان شهید حیدر پور کوچه 8 و حسب 

استشهاد محلی از مالک رسمی سید جواد هجری.
 21-امیرعباس فاتحی مرج فرزند رمضان ششدانگ خانه مساحت 
442.9 متر مربع قسمتی از پالک یک فرعی از 1910 اصلی واقع در 
اراضی ده شیخ رفسنجان بخش 9 کرمان خیابان ارسالن و حسب 

استشهاد محلی از مالکیت مالک رسمی سید جواد هجری.
 22-محمد صادق عسکر نژاد داوران فرزند علی و صابر عسکر نژاد داوران 
فرزند علی بالمناصفه ششدانگ کارگاه تعمیر ماشین مساحت شش 
دانگ 444.75 مترمربع قسمتی از پالک یک فرعی از 1910 اصلی 
واقع در اراضی دهشیخ رفسنجان بخش 9 کرمان بلوار شهید مطهری 
و حسب استشهاد محلی از مالکیت مالک رسمی  سید جواد هجری.
23-عین ا... مال رضایی علیائی فرزند سیف ا... شش دانگ باغ پسته 
مساحت 4931متر مربع قسمتی از پالک 11 فرعی از 1913 اصلی واقع 
در راضی اسد آباد رفسنجان بخش 9 کرمان و حسب استشهاد محلی از 

مالکیت مالک رسمی فریدون سروشیان.
24-زهرا رواقی پاریزی فرزند خیر ا... ششدانگ خانه مساحت 181 
مترمربع قسمتی از پالک 51 فرعی از 1915 اصلی واقع اراضی حسین 
بلوار امام علی کوچه 43  و حسب  آباد رفسنجان بخش 9 کرمان 

استشهاد محلی از مالک رسمی شایسته علوی.
25-مهدی مرشد نصرت آبادی فرزند حسین ششدانگ خانه مساحت 
163.7 مترمربع قسمتی از پالک 149 فرعی از 1916 اصلی واقع در 
اراضی فیض آباد رفسنجان بخش 9 کرمان بلوار امام رضا و حسب 

استشهاد محلی از مالکیت مالک رسمی اطهره علوی.
26- علیپور میرزائی علیائی فرزند حسین ششدانگ زیر زمین مغازه 
مساحت 317.8 مترمربع قسمتی از پالک 60 فرعی از1916  اصلی واقع  
اراضی فیض آباد رفسنجان بخش 9  کرمان بلوار امام رضا)ع( و حسب 

استشهاد محلی از مالکیت مالک رسمی احمد هاشمیان.

27- عباس مغوئی  نژاد فرزند غالمرضا شش دانگ خانه مساحت 
310.9 متر مربع قسمتی از پالک 62 فرعی از 1917 اصلی واقع در اراضی 
علی آباد خان رفسنجان بخش 9 کرمان و حسب استشهاد محلی از 

مالک رسمی محمد شفیعی پور کرمانی.
28-نجمه بافتی ظهیرآبادی فرزند حسین ششدانگ  خانه مساحت 
230 متر مربع قسمتی از پالک 38 فرعی از 1919  اصلی واقع در 
اراضی سعادت آباد رفسنجان بخش 9 کرمان خیابان شهید عباس 
قربانی کوچه 1 وحسب استشهاد محلی از مالکیت مالک رسمی علی 

اصغر گرامی.
مخروبه  خانه  ششدانگ  حسین  فرزند  زاده  ابوالهادی  29-ابراهیم 
اراضی  از پالک 8  اصلی واقع در  مساحت 862 مترمربع قسمتی 
عباس آباد امین کشکوئیه بخش یازده کرمان و حسب استشهاد محلی 

از مالک رسمی محسن آگاه.
 تاریخ انتشار نوبت اول:99.10.10

 تاریخ انتشار نوبت دوم:99.10.25
آگهی اصالحی

 از آنجا که آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی نسبت 
به پالک های ذیل قباًل منتشر شده لیکن به دلیل وقوع اشتباه موثر 

در متن آگهی می بایست تجدید گردد به شرح ذیل منتشر میگردد:
مریم بلوچی مرج  فرزند رضا شش دانگ باغ مساحت 684  متر مربع 
قسمتی از پالک 79 فرعی از 1883 اصلی واقع در اراضی عباس آباد 
خان رفسنجان بخش 9کرمان و حسب استشهاد محلی از مالک رسمی 
علی اکبر شفیع پور کرمانی.)مساحت ملک قبال در  هفته نامه رفسنجان 
اشتباها 648 متر مربع قید و آگهی شده بود که صحیح آن 684 متر 

مربع می باشد و مراتب اصالح می شود(
طاهره یزدان پناه شاه آبادی فرزند جمال شش دانگ خانه مساحت 
97.10 متر مربع قسمتی از پالک 1892 اصلی واقع اراضی تقی آباد 
رفسنجان بخش 9 کرمان خیابان تختی کوچه 2 و  دارای بنچاق از مالک 
رسمی فاطمه آبخو.) با توجه به صدور رای اصالحی نوع ملک که قبال 
به اشتباه ششدانگ مغازه قید و آگهی شده بود به شش دانگ خانه 

تغییر و اصالح می یابد(
یا  شخصی  چنانچه  می شود  منتشر  نوبت  یک  در  اصالحی  آگهی 
اشخاصی نسبت به صدور سند مالکیت به نام متقاضی فوق اعتراضی 
داشته باشند باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ انتشار این آگهی اعتراض 
خود را کتبًا به این اداره ثبت اسناد و امالک رفسنجان تسلیم نمایند و 
عالوه بر آن ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض می بایست 
دادخواست الزم در این خصوص را به مرجع قضایی تقدیم و گواهی آن 
را به این اداره ارسال نمایند در غیر این صورت سند مالکیت طبق مقررات 

به نام متقاضی صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار آگهی اصالحی:سه شنبه 99.10.10

 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان رفسنجان
 ابوالفضل تیموری

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی برابر آراء    
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نظرات نویسندگان دیدگاه شخصی آنان بوده

و لزوما دیدگاه روزنامه نیست. 

بومی  هم  سخنگو  پرنده  این 
صورت  با  و  است  جنوبی  آمریکای 
کاماًل زردرنگ با نقاط آبی در نزدیکی 
می شود.  شناخته  نوک  و  چشم ها 
و  شمالی  آمریکای  در  پرنده  این 
است  محبوبی  خانگی  حیوان  اروپا 
خیلی  انسان  صدای  تقلید  برای  و 
آمازون  می بیند.  آموزش  خوب 
باهوش ترین  از  یکی  آبی  پیشانی 
که  است  سخنگویی  پرنده های 

سبزیجات،  میوه،  خوردن  عاشق 
حبوبات پخته شده یا خیس خورده 
است.  باکیفیت  دانه های  مخلوط  و 
این پرنده معمواًل با یک فرد رابطه 
خوبی برقرار می کند و برای این که 
برای  باید  شود،  صحبت  به  موفق 
جدا  طوطی  این  زمان گذاشت.  او 
از توانایی صحبت کردن، آواز بسیار 

دارد. آهنگینی 

آمازون پیشانی آبی
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|ایسنا| پیکره جالل الدین محمد بلخی معروف به موالنا، مولوی و رومی ساخته "هادی ضیاالدینی" در باغ عرفان دانشگاه کردستان قرار گرفت.

| گوردخمه فقره قا |
|کجارو| در 15 کیلومتری شمال مهاباد و در جنوب 
روستای اگریقاش اثر تاریخی دخمه مادی فخریگاه 
جای دارد. دخمه سنگی فقره قا با ارتفاع 1331 متر 
از سطح دریاها در دل صخره ای كنده شده است. 
فخریگاه دیرینگی ای بسیار کهن دارد، بسیاری از 
مورخان ساخت فقره قا )فخریگاه( را به فرآتیس 
نسبت  ماد  پادشاه  اولین  دیاکو  پدر  )فرورتیش( 
داده اند. این دخمه از لحاظ استراتژیکی و مذهبی 
در میان کوه ساخته شده و نام او به معنای جایگاه 
شکوه و فره است. همچنین از آنجایی که این دخمه 
در روستای اگریقاش به معنی آتش همیشه فروزان 
قرار گرفته است، احتمال می رود که آن زمان یکی 
از آتشکده های بزرگ در آن پایدار بوده باشد. مادها 
بر این باور بودند که خداوند برای نخستین بار به 
چهره ای از کوه بر بشر ظاهر شده است و برکاتش را 
بر بشر پایین فرستاد، رودها را روان کرد و کشاورزی 
و دامپروری را ممکن ساخت و دوباره به دل کوه رفت 
و به همین دلیل مادها شاهان خود را برای بازگشت 
به سوی خداوند در دل کوه به خاک می سپردند. 
آنان برای اینکه شاه در آرامگاه خویش از فروغ و 

خداوند  پدیداری  نمادهای  از  یکی  که  روشنایی 
بود، بهره مند شود دخمه را رو به نیم روز و آفتاب 
می ساختند، همچنین این کوه بیشتر به رودخانه ای 
مشرف بود تا نمادهای دینی بیشتر جلوه گر شوند. 
این همسانی را می توان در سایر دخمه های دوران 
ماد به روشنی دید. این دخمه دارای 3 قبر است 
که طبق روایات تاریخی باید مربوط به فرورتیش 
و فرماندهان بزرگ وی باشد. فقره قا امروز باید به 
احتمال زیاد اقتباس نام گذشته باستانی اش فرهگه 
)محل بزرگ جایگاه، جایگاه بزرگان( باشد. شاه آرام 

گرفته از داخل فقره قا در حال نظاره بر دشت های 
سرسبز و حاصلخیز شهر مهاباد در آذربایجان غربی 
است؛ و روستای اگریقاش )آتش فروزان( همواره 
نگهدارنده این یادگار بزرگ برای ایرانیان بوده است. 
پدر  به  این گور  می گویند  باستان شناسان  برخی 
هوخشتره می رسد که در جنگ با آشوری ها کشته 
شد و پسرش او را در این مکان که احتمال می رود 
به  بوده،  با دشت حاصلخیز  بزرگی  زمانی شهری 
 خاک سپرده است و سپس راه پدر را ادامه داد.  

ادامه دارد ...

|ایسنا| مهلت ارسال اثر به ششمین جشنواره بین المللی عکس سالمت 
روان که در سه بخش با موضوع آزاد، سالمت روان و کووید 19 )کرونا(، 

برگزار می شود تا 16 دی تمدید شد.

سال گذشته در چنین روزی روزنامه »پیام ما« موضوع اجرا نشدن قانون 
هوای پاک علیرغم ابالغ توسط رئیس جمهور به سازمان محیط زیست 

را بررسی کرد.

پسماندهای غذایی و زباله های حیاط در حال حاضر بیش از 28 درصد از 
چیزی که ما دور می ریزیم را تشکیل می دهند و باید به جای دورریزی، آنها 
را بازیافت کرد. تهیه پوسال باعث می شود این مواد در محل دفن زباله ها 
ریخته نشوند چون عالوه بر اینکه فضای آنجا را اشغال می کنند باعث 

انتشار گاز متان نیز می شوند که یک گاز گلخانه ای قوی است. 
eafworld.com

صنایع  و  دستبافت  فرش  اختصاصی  نمایشگاه  اولین  |ایرنا| 
با حضور سرکنسول جمهوری اسالمی  ایران روز سه شنبه  دستی 
مرکز  نانجینگ  فرهنگی  و  تاریخی  شهر  در  شانگهای،  در  ایران 

شد. افتتاح  چین  جیانگسو  استان 

و  هنرمندان  حضور  فرهنگی،  همکاری های  توسعه  راستای  در  |ایرنا| 
برجسته  نمایشگاه های  در  شرکت  و  کشور  هنری  شاخص  چهره های 
 )2021 ART FAIR( 2021 بین المللی در ژاپن، نمایشگاه جهانی هنر توکیو

می شود. برگزار  ژاپن  در  ایران  فرهنگی  رایزنی  شرکت  با 

|ایرنا| »لین چی« بنیانگذار و مدیر اجرایی شرکت ساخت بازی های کامپیوتری 
یوزو )Yoozoo( که سریال بازی تاج وتخت از جمله تولیدات مشهور این شرکت 

بود به دلیل مسمومیت درگذشت.

کهن ترین و گرانمایه ترین سنتهای خردمندانه به ما یادآور می 
شوند که تنها یک زبان برای حرف زدن با ماتریکس وجود دارد، 
زبانی که نیاز به هیچ کالم و حرکتی ندارد. زبانی آنقدر ساده که 
همگی می توانیم به راحتی با آن » حرف بزنیم « . زبانی که 
هر روز در زندگی خود به کار می بریم؛ زبان احساسات بشری. 
دانش امروزی دریافته که هر بار احساسی را تجربه می کنیم، 
تغییراتی شیمیایی از جمله در PH و هورمونهایمان ایجاد می 
شود که بازتاب احساسات ماست. در طی تجربه های »مثبت« 
مانند عشق، همدردی و بخشش واحساسات »منفی« مانند 
نفرت، قضاوت کردن و حسادت، ما در هر لحظه از قدرت تثبیت 
و یا انکار هستی خود برخوردار می شویم. آن احساسی که 
چنین قدرتی را در بدن اعمال می کند قادر است نیروی خود 
را تا دنیای کوانتوم در فراسوی جسم نیز گسترش دهد. اگر 
در نظر بگیریم ماتریکس الهی مانند یک پتوی عظیم است که 
آغاز و پایانش در قلمرو ناشناخته هاست و همه چیز را می 
پوشاند، شاید به درک آن کمک کند. این پوشش الیه هایی در 
عمق های مختلف داشته و همیشه در همه جا هست. مترجم 

: فاطمه اعلمی، نشر: نامک.

|ایسنا| گروهی از پژوهشگران انگلیسی سعی دارند با کمک 
داده های "آژانس فضایی اروپا" به پیش بینی شیوع وبا از فضا 
بپردازند. به گزارش ایسنا، وبا یکی از بیماری های ناشی از آب 
است که با خوردن و هضم آب و غذای آلوده به باکتری "ویبریو 
در  باکتری،  این  می شود.  ایجاد   )Vibrio cholerae("کلرا
نواحی ساحلی جهان به خصوص نواحی پرجمعیت گرمسیری 
وجود دارد. این عامل بیماری زا معموال در دمای گرم و شوری و 
گل آلودگی متوسط زندگی می کند و می تواند توسط پالنکتون ها 
افزایش  و  جهانی  گرمای  شود.  مهار  کوچک  موجودات  و 
رخدادهای شدید آب و هوایی موجب شیوع وبا می شوند. این 
بیماری ساالنه 3/1 تا چهار میلیون نفر را در سرتاسر جهان 
تحت تاثیر قرار می دهد و تا 143 هزار مورد مرگ و میر را 
پدید می آورد. یک پژوهش جدید نشان می دهد که شیوع 
وبا در نواحی ساحلی هند را به واسطه بررسی شوری آب دریا 
می توان با 89 درصد موفقیت پیش بینی کرد. رابطه میان عوامل 
محیطی ابتال به وبا پیچیده و فصلی هستند و اثرات متفاوتی 
دارند. الگوریتم های یادگیری ماشینی می توانند با یاد گرفتن 
تشخیص الگوهایی که در پایگاه داده ها وجود دارند، بر این 
مشکالت غلبه کنند و پیش بینی های قابل بررسی ارائه دهند. 
"امی کمپبل")Amy Campbell( و همکارانش در "آزمایشگاه 
دریایی پلیموث")PML( انگلستان، از یک الگوریتم یادگیری 
ماشینی استفاده کردند که کاربرد متداولی در علوم محیطی دارد 
و می تواند الگوهای موجود در سراسر پایگاه داده ها را تشخیص 

دهد و پیش بینی های قابل بررسی ارائه کند.

 | باباطاهر |
بتا تا زار چون تو دلبرستم

بتن عود و بسینه مجمرستم

اگر جز مهر تو اندر دلم بی
به هفتاد و دو ملت کافرستم

اگر روزی دو صد بارت بوینم
همی مشتاق بار دیگرستم

فراق الله رویان سوته دیلم
وز ایشان در رگ جان نشترستم

منم آن شاخه بر نخل محبت
که حسرت سایه و محنت برستم

نه کار آخرت کردم نه دنیا
یکی بی سایه نخل بی برستم

نه خور نه خواب بیتو گویی
به پیکر هر سر مو خنجرستم

جدا از تو به حور و خلد و طوبی
اگر خورسند گردم کافرستم

چو شمعم گر سراندازند صدبار
فروزنده تر و روشن ترستم

مرا از آتش دوزخ چه غم بی
که دوزخ جزوی از خاکسترستم

سمندر وش میان آتش هجر
پریشان مرغ بی بال و پرستم

درین دیرم چنان مظلوم و مغموم
چو طفل بی پدر بی مادرستم

نمی گیرد کسم هرگز به چیزی
درین عالم ز هر کس کمترستم

| عکس | | صنایع دستی | | فرهنگ | | فیلم |

| ماتریکس الهی |
| ِگِرگ برادن |

| پیش بینی شیوع وبا از فضا |


