
سخنگوی دولت:

در آینده نزدیک دولت آمریکا 
سیاست درست را تشخیص می دهد

علی ربیعی، سخنگوی دولت گفت: به کاخ سفید توصیه می کنیم بی قید و 
شرط به برجام بازگردند و بیش از این راه دیپلماسی را دشوار نکنند.

با رای اعضای شورای شهر تهران

 نام محیط زیستی  ها
در تهران ماندگار شد

 نام »مه لقا مالح« قرار است تا ابد روی تابلوی خیابانی در 
محدوده ولیعصر تهران بماند. زنی که از او به عنوان مادر 
محیط زیست ایران یاد می شود، قرار است روی تابلوهای 
ورودی و خروجی خیابان کامران بنشیند. آنطور که اعضای 
شورای شهر تهران تصویب کردند، نام »هنریک مجنونیان« 
ثبت می شود.  بر خیابان سیزدهم میرزای شیرازی  هم 
چهره های سرشناس محیط زیستی که حتی اگر نامشان 
روی خیابان ها و کوچه های این شهر هم نمی نشست بر 

ذهن دوستدارانشان ثبت دائمی شده بود.

انتقاد فعاالن گردشگری از 
سیاست های دوگانه دولت برای سفر

یک بام و چند هوای 
محدودیت های گردشگری

نمی گذراند.  را  خوبی  روزهای  خوزستان  استان 
قرمز  وضعیت  در  استان  این  شهرهای  از  بسیاری 
کرونایی هستند و چند روز پیش ورود و خروج از 
محدوده این استان ممنوع اعالم شد. اما اگر به چند 
را  به خوزستان  اخبار مربوط  و  بازگردیم  ماه پیش 
بودن  باز  خصوص  در  هشدارهایی  با  کنیم،  مرور 
مرزهای این استان -و به طور کلی مرزهای غربی...

 بزرگ ترین مطالعه
نیم قرن گذشته نشان داد:

سود اقتصادی 
زیستگاه های طبیعی 

بیشتر از کشاورزی است
طبیعی،  غنِی  مناطق  از  حفاظت  اقتصادِی  مزایای 
مثل تاالب ها و جنگل ها، بیش از منافعی است که 
برای  زمین ها  از  استفاده  طریق  از  است  ممکن 
استخراج منابع، حاصل شود. این نتیجه بزرگ ترین 
مطالعه ای است که تاکنون بر روی ارزش حفاظت از 

محیط زیست در مناطق خاص انجام شده است. جاده سازی روی گور رستم
  جالل زایی: دغدغه فعاالن میراث فرهنگی این است که طرح براساس برنامه باشد و ما هم در حال پیگیری هستیم تا سریع تر مجوزهای الزم صادر شود

بعد از توقف جاده سازی در حریم کوه خواجه، پرونده این موضوع به تهران ارسال شد

 عیسی کالنتری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست
در دادگاه بدوی، به اتهام توهین به امام خمینی)ره( محکوم شد 
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سرگئی الوروف وزیر امور خارجه روسیه روز سه شنبه در کنفرانس مشترک 
مطبوعاتی با همتای اماراتی خود اعالم کرد که از نظر مسکو، ایران و آمریکا 
می توانند گام های همزمان و هماهنگ در مسیر بازگشت به برجام و تعهدات 

برجامی بردارند.
 به گزارش  ایرنا به نقل از خبرگزاری تاس، الوروف که به امارات متحده 
با همتای  را در مصاحبه مطبوعاتی مشترک  این مطلب  عربی سفر کرده، 
اماراتی خود مطرح کرد. الوروف افزود: به منظور حل این چالش فوری، ما 
برداشتن گام های هماهنگ، همزمان و مرحله به مرحله را از سوی ایران و 

می دانیم. ممکن  آمریکا 
 او تاکید کرد: زیرا در حال حاضر، اگر به بحث در مورد اینکه چه کسی باید اولین بار به 
 تعهدات خود بازگردد، بچسبیم، این مذاکرات ممکن است برای همیشه ادامه یابد. 
برای  واشنگتن  قصد  از  مسکو  همچنین گفت که  روسیه  خارجه  امور  وزیر 
بازگشت به توافق هسته ای استقبال می کند. او افزود: این مساله هنوز عملی 
انجام  را  این مساله است که چطور آن  نشده، زیرا آمریکا در حال بررسی 
دهد. بعضی بلندتر و بلندتر می گویند که برجام باید در قالبی به روز شده و 

مدرن احیا شود. 
همانطور که می دانید، آنها به لزوم مذاکره در مورد برنامه موشکی ایران، سیاست 
منطقه شمال  و  خاورمیانه  در  و  بر کشورهای همسایه اش  ایران  منطقه ای 
آفریقا در کل اشاره دارند. الوروف تاکید کرد: روسیه اطمینان دارد که نیازی 
 نیست بار زیادی بر هدف احیای برجام با برخی موضوعات دیگر، تحمیل کرد.

به گفته این دیپلمات ارشد روس، کنفرانس امنیتی پیشنهادی روسیه در 
منطقه خلیج فارس می تواند امکان مذاکره در مورد احیای توافق هسته ای 
را فراهم کند. او افزود: اطمینان داریم که اگر کنفرانس امنیتی پیشنهادی 
ما در منطقه خلیج فارس براساس اصول احترام به منافع دو طرفه و مبتنی 
بر برابری و لزوم دستیابی به توافق قابل قبول دو طرفه برگزار شود، در آن 
این کنفرانس در مورد هر موضوعی و هرگونه  صورت می توانیم در جریان 

نگرانی ای که طرف ها نسبت به هم دارند، بحث و تبادل نظر کنیم.

 الوروف: 

ایران و آمریکا گام  همزمان در مسیر برجام بردارند
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سالروز مبعث حضرت رسول اکرم)ص( را تبریک می گوییم

شرکت توسعه و نگهداري اماکن ورزشي کشور
مدیر امور پیمانها و رسیدگی فنی

فراخوان مناقصه عمومي
 همزمان با ارزیابي کیفي )فشرده( دو مرحله اي تهیه، حمل، نصب

و راه اندازی اسکوربرد جهت  پیست دوچرخه سواری رشت

1- شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور در نظر دارد مناقصه عمومی همزمان با 
ارزیابی كیفی )فشرده( دو مرحله ای تهیه، حمل، نصب و راه اندازی اسکوربرد جهت پیست 
دوچرخه سواری رشت به شماره 2099001091000069 را  از طریق سامانه تداركات الكترونیكی 

دولت برگزار نماید.كلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد 
مناقصه گران و بازگشایی پاكتها از طریق درگاه سامانه تداركات الكترونیكی دولت )ستاد( به 
آدرس  www.setadiran.ir   انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم 

عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذكور و دریافت گواهی امضای الكترونیكی را جهت 
شركت در مناقصه محقق سازند . تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 1399/12/20 می باشد .
2-نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع كار : مبلغ تضمین شركت در فرآیند ارجاع كار 274/000/000 

ریال )دویست و هفتاد و چهار میلیون ریال( و مطابق مفاد مندرج در سامانه تداركات الكترونیكی 
دولت ) ستاد ( به آدرس www.setadiran.ir   و اسناد مناقصه می باشد.

3-برآورد هزینه اجرای كار : 5/479/704/571 ریال می باشد. 
4-مدت و محل اجرا:  دو ماه شمسی ، استان گیالن  – شهرستان رشت

5-مهلت زمانی دریافت اسنادمناقصه از سایت : در ساعت اداری ) از ساعت 8:00 الی 19:00( 
تاریخ 1399/12/20  لغایت 1399/12/28

6-مهلت زمانی ارسال پیشنهاد : ساعت 19:00 روز چهارشنبه  مورخ 1400/01/18 می باشد.
7-زمان و محل بازگشایی پاكتها : ساعت 09:00 صبح روز یکشنبه مورخ 1400/01/22 دركمیسیون مناقصه 

در مجموعه ورزشی انقالب )تاالر نصرت( پاكات ارزیابی كیفی و )الف و ب و ج ( از طریق درگاه سامانه 
تداركات الكترونیكی دولت ) ستاد ( به آدرس www.setadiran.ir   باز و خوانده می شود.

8- مدارك مورد نیاز جهت شركت در فرآیند ارجاع كار : تولیدكننده یا داشتن نمایندگی یا 
لیسانس از شركتهای تولیدكننده، سابقه انجام کار، داشتن مصالح، امكانات، ماشین آالت و 

نیروهای متخصص مورد نیاز مجرب و همچنین داشتن بیمه و یا گارانتی محصول به مدت 18 
ماه، ارائه خدمات پس از فروش به مدت 10 سال 

9- اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار :  شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی 
کشور به آدرس: تهران ـ خیابان ولیعصر )عج( – ابتدای اتوبان آیت اله هاشمی 

رفسنجانی ) نیایش ( – مجموعه ورزشی انقالب – ساختمان شركت توسعه و 
نگهداری  اماكن ورزشی كشور

10-اطالعات تماس مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد 
مناقصه: مهندسین مشاور فرآیند معماری  تلفن : 6-22887851-   شماره تماس 

معاونت فنی و مهندسی : 4-22903592 ، شماره تماس ذیحسابی طرح های 
عمرانی: 23079155

11-زمان و محل ارائه پاكت الف: اصل ضمانتنامه معتبر شركت در فرآیند ارجاع كار تا 
ساعت 13:00 بعد از ظهر روز شنبه مورخ 1400/01/21 به دستگاه مناقصه گزار به آدرس 
تهران ـ خیابان ولیعصر )عج( – ابتدای اتوبان آیت اله هاشمی رفسنجانی )نیایش(– 

مجموعه ورزشی انقالب – ساختمان شركت توسعه و نگهداری  اماكن ورزشی 
دبیرخانه تسلیم نموده و رسید آن را دریافت نمائید.

12-اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مركز 
تماس: 021-41934                  

13- دفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768
*بازگشایی پاكتهای مناقصه با حداقل دو شرکت کننده و یا بیشتر انجام خواهد شد.           

*هزینه آگهی بر عهده برنده مناقصه است
*درج این آگهی هیچگونه تعهدی برای دستگاه مناقصه گزار ایجاد نمی نماید. 

   http://iets.mporg.ir  پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات *
     www.tanavar.irشركت توسعه ونگهداری و اماكن ورزشی كشور *
www.setadiran.ir       )سامانه تداركاتی الكترونیكی دولت )ستاد *

شناسه آگهی: 1109791

روز هاى پایان سال مثل یه بازار شلوغه، همه کلى کار داریم که باید تا قبل سال نو انجام بشه و حواسمون هست 
که این میون چیزى رو گم یا فراموش نکنیم. درست مثل پدر و مادرى که تو یه بازار شلوغ محکم دست بچه شون 
رو مى گیرن مبادا که گم بشن، محک هم بیش از20 هزار کودك داره که دغدغه نجات زندگیشون نباید تو روزهاى 
پر هیاهوى پایان سال گم بشه. درسته که این روزها باید از هم دور باشیم تا سالمت بمونیم ولى بیایین با مشارکت 

در تأمین هزینه درمانى و حمایتى، دست فرزندان محک رو محکم تر بگیریم.   

تو هیاهوى پایان سال، دست بچه هاى محک رو محکم تر بگیریم

بحران کم آبی را جدی بگیریم
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تحلیل  و  تجزیه  و  بررسی  با  دانشمندان 
اطالعات 24 منطقه در شش قاره دریافتند 
ذخیره  مثل  اکوسیستم«،  »خدمات  که 
کربنی و جلوگیری از سیالب که به واسطه 
محافظت از محیط زیست حاصل می شود، 
بیشتر از سرمایه های ساخت دست انسان 
است که از طریق استفاده از زمین ها برای 
و  کشاورزی  یا  جنگل داری  فعالیت های 
کشت غالت، نی شکر، چای یا کاکائو حاصل 
می شود. »خدمات اکوسیستم« یعنی همه 
مزایای متنوع و متعددی که از طریق محیط 
طبیعی و اکوسیستم های سالم برای انسان 

فراهم می شود.
به گزارش گاردین، این مطالعه که از توسط 
انجمن  و  کمبریج  دانشگاه  دانشگاهیان 
شده،  انجام  پرندگان  از  حمایت  سلطنتی 
نشان می دهد که دستکاری و تغییر بیشتر 
طبیعت برای استفاده های انسانی، می تواند 
برای  به منافع آن  بیشتری نسبت  هزینه 
هزینه های  این  اما  باشد؛  داشته  اجتماع 
سوی  از  اغلب  طبیعی«  »سرمایه های 
نادیده  تصمیم گیرنده ها  و  سیاست گذاران 

می شود. گرفته 
یافته های  با  مطابق  مطالعه،  این  نتایج 
گذشته  ماه  که  است  مهم  بررسی  یک 
داسگوپتا«،  پارتا  »ِسر  پروفسور  توسط 
اقتصاددان دانشگاه کمبریج منتشر شد و 
هشدار می داد که عدم توجه اقتصاد به تهی 
کردن منابع دنیای طبیعی، سیاره زمین را 
در معرض »خطر شدید« قرار داده است. 

حاال در مطالعه اخیر، دانشمندان طی 50 
مکان های  ساالنه  خالص  ارزش  سال، 
بررسی کرده اند؛  حالت  دو  در  را  منتخب 
حالت اول این که این مناطق »متمرکز بر 
دوم،  حالت  و  می ماندند  باقی  طبیعت« 
آن ها  طبیعی«.  »غیر  جایگزیِن  حالت 
ارزش هر ُتن کربن را برای جامعه جهانی، 
31 دالر محاسبه کردند؛ محاسبه ای که به 

باشد. محافظه کارانه  کامال  می رسد  نظر 
اساس  بر  بود:  جالب  شده  حاصل  نتایج 
این مقاله که در مجله طبیعت پایدار منتشر 
شده، بیش از 70 درصد مناطق غنِی طبیعی 
همان  به  اگر  جنگلی  مناطق  درصد   100 و 
شکل زیستگاه های طبیعی باقی می ماندند، 
سود اقتصادی بیشتری از آن ها برای مردم 
آن مناطق حاصل می شد، ارزش اقتصادی 
جایگزیِن  حالت  به  نسبت  بیشتری 
حتی  اگر  یعنی  این  داشتند.  غیرطبیعی 
مردم این مناطق فقط به فکر پول و منافع 
زیست-  محیط  حفظ  نه  و   – اقتصادی 
این  از  نگهداری  و  حفاظت  هم  باز  بودند، 
اقتصادی  لحاظ  به  طبیعی  زیستگاه های 

بود. سودمندتر  برایشان 
هکتار  هر  ارزش  که  دریافتند  محققان   
نمک زاری به نام »هسکت اوت مارش« در 
شهر »لنکاشایر« در انگلستان، فقط به لحاظ 
کاهش انتشار کربن، 2 هزار دالر بود که با 
درنظر گرفتن همین عدد و بدون محاسبه 
آن،  طبیعی  و  اقتصادی  ارزش های  سایر 
بسیار بیشتر از پولی بود که ممکن بود با 

کشاورزی و پرورش حیوانات از آن حاصل 
محققان  که  است  حالی  در  این  شود. 
می گویند، بسیاری از خدمات اکوسیستمی، 
اقتصادی  لحاظ  به  دیگری که  مزایای  یا 
حاصل  انسان ها  برای  محیطی  زیست  یا 
می شود، به راحتی قابل محاسبه نیست و 
به این معنا، نتایج حاصل شده از محاسبه 
و  محافظه کارانه  بسیار  اقتصادی،  منافع 

دست پایین در نظر گرفته شده است.
»ریچارد  دکتر  مقاله،  این  ارشد  نویسنده 
برادبری«، رئیس تحقیقات زیست محیطی 
و  پرندگان  از  انجمن سلطنتی حمایت  در 
عضو افتخاری در دانشگاه کمبریج می گوید: 
»به عنوان یک محقق در زمینه حفاظت از 
محیط زیست، باید کامال از پیش داوری های 
احتمالی خود، آگاه و در تجزیه و تحلیل 
داده  ها تا حد امکان بی طرف باشید. با این 
حال من هنوز از نتایجی که تا این اندازه به 
نفع حفاظت و احیای محیط زیست حاصل 

شده، بسیار متعجبم.«
دارند که  را  این فرض  تحلیل ها  و  تجزیه 
میزان کاهش کربن را به درستی محاسبه 
کرده اند، اما حتی بدون در نظر گرفتن مقدار 
همین  اگر  طبیعی  مکان های  این  کربن، 
حاال هم به حال خود رها شوند، 42 درصد 
اگر به  ارزش خود را نسبت به حالتی که 
حال خود رها می شدند، دارند. دکتر »کلوین 
از  یکی  و  ساوث همپتون  دانشگاه  از  په« 
می گوید:  مقاله  این  نگارش  در  همکاران 
منافع  آوردن  بدست  برای  عمدتا  »مردم 

این  با  استفاده می کنند.  از طبیعت  مالی 
وجود، تقریبا نیمی از مواردی که ما مطالعه 
کردیم نشان داد که بهره برداری های ناشی از 
فعالیت های انسانی، به جای آن که ارزش 
اقتصادی را افزایش دهند، باعث کاهش آن 

شده اند.«
زمین های  به  طبیعی  زمین های  تبدیل 
کشاورزی گاهی با کمک یارانه های دولتی 
محصوالتی  تولید  که  می گیرد  صورت 
هم  را  خود  هزینه  که  می کند  ترغیب  را 
دلیل  همین  به  حدودی  تا  درنمی آورند. 
انگلیس  کشاورزی  سیاست  که  است 
پس از برگزیت، به سمت سیستم جدیِد 
در  زمین«  زیست  محیطی  »مدیریت 
به کشاورزان  سیستمی که  است؛  حرکت 
بابت خدمات زیست  محیطی زمین هایشان 

می کند. پرداخت  یارانه 
پژوهش  این  محققان  و  نویسندگان 
برای  آن ها  مطالعه  از  نباید  می گویند که 
تحت  زمین های  گسترده  گذاشتن  کنار 
سلطه انسان ها استفاده شود اما می گویند 
در  که  می دهد  نشان  مطالعه  این  که 
ما  طبیعی،  سرمایه های  با  برخورد  نحوه 
برادبری  دکتر  بیاموزیم.  درس هایی  باید 
می گوید: »ما خدمات اکوسیستمی را که 
در بازار سرمایه توجهی به آن ها نمی شود، 
اما دوست دارم که  به راحتی رد می کنیم 
مردم، تصمیمات اقتصادی شان را بر اساس 
اطالعاتی نظیر همین تحقیقات بگیرند، ]نه 

می کند[.« طلب  آن ها  از  بازار  آنچه که 
محققان برای محاسبه ارزش پولی زمین 
بسته به این که کدام خدمات اکوسیستمی 
 TESSA را ارائه داده، از سیستمی به نام
استفاده کردند. این کلمه مخفف »ارزیابی 
اکوسیستم«  خدمات  بر  مبتنی  سایت 
است. برخی از سایت ها به اندازه 10 هکتار 
بیشتر  بودند.  و برخی دیگر هزاران هکتار 
سایت های مورد مطالعه، جنگل ها و تاالب ها 
و  علفزارها  مانند  زیستگاه هایی  اما  بودند 
تپه های شنی هم مورد مطالعه قرار گرفتند.
بوم شناس  لیس«،  »الکساندر  دکتر 
گرمسیری در دانشگاه متروپولیتن منچستر 
که در این مطالعه حضور داشت می گوید 
که »تحلیل جهانی و قدرتمند« این مقاله، 
یادآوری ارزش فضاهای بکر و دست نخورده 
این سیاره است. او می گوید: »پیامدهای 
این سیاست روشن است: مالکیت زمین 
به  زیادی  مسئولیت  که  است  امتیازی 
بر  مبتنی  مدیریت  باید  ما  دارد.  همراه 
پرداخت خدمات  یا  یارانه ها  با  را  طبیعت 
اکوسیستمی تشویق کنیم و در عین حال، 
صورت  به  را  زمین هایشان  که  را  کسانی 
و  مالیات  با  می کنند،  مدیریت  غیرپایدار 
اِعمال محدودیت ها، جریمه کنیم.پروفسور 
»ِبن گروم«، یک اقتصاددان تنوع زیستی 
انتخاب  که  می گوید  اکستر  دانشگاه  در 
تصادفی  کامال  مطالعه،  مورد  سایت های 
بوده و ممکن است که نتایج حاصل شده، 
از  محافظت  اقتصادی  مزایای  نمایانگر 
او  نباشد.  سایت های طبیعی به طور کلی 
برای  فراخوانی  من  »سخن  است:  گفته 
تجزیه و تحلیل بیشتر اینگونه فعالیت های 
مداخله گرانه در طبیعت است، نه انتقاد از 
این مطالعه که در سخت ترین مناطق، که 
داده های زیادی وجود ندارد، بهترین نتایج 
است:  اضافه کرده  است.« گروم  را گرفته 
»این مقاله روشن می کند که پرداختن به 
این موضوعاتی که از نظرها پنهان مانده، به 
لحاظ خدمات اکوسیستم محلی و جهانی، 

باارزش است. اندازه مهم و  تا چه 

بزرگترین مطالعه نیم قرن گذشته نشان داد:

 سود اقتصادی زیستگاه های طبیعی
بیشتر از کشاورزی است
تغییر بیشتر طبیعت برای استفاده های انسانی، می تواند هزینه بیشتری نسبت به منافع آن برای اجتماع داشته باشد

رئیس قوه قضاییه:
باید حساسیت ها نسبت 

به تخلفات در حوزه اراضی 
و حریم راه ها بیشتر شود

در  قوه قضائیه  رئیس  حضور  جریان  در 
عالی  شورای  جلسه  دماوند،  شهرستان 
ابراهیم  با حضور  بیت المال  حفظ حقوق 
رئیسی رئیس قوه قضائیه برگزار شد. به 
نشست  این  در  رئیسی  ایسنا،  گزارش 
شده  اندیشیده  تمهیدات  به  اشاره  با 
ملی  اراضی  به  تعدی  با  مقابله  برای 
در  شعبه   300 گفت:  طبیعی،  منابع  و 
به  دادگاه ها  در  شعبه   700 و  دادسراها 
با  مرتبط  پرونده های  به  رسیدگی  امر 
و  ملی  اراضی  به  تجاوز  و  زمین خواری 
است.  یافته  اختصاص  طبیعی  منابع 
وجود  به  اشاره  با  قوه قضائیه  رئیس 
اشکاالت  و  ساختاری  اشکاالت  برخی 
حوزه  در  فعل ها  ترک  ویژه  به  رفتاری 
مدیریت اراضی و آب و خاک، گفت: آب 
و خاک دو سرمایه ارزشمند کشور است 
که باید در حفظ و حراست از آن تالش 
داشته باشیم؛ گفته شد که هزاران هکتار 
خاک در کشور در حال فرسایش است؛ 
اقداماتی  و  تدابیر  اتخاذ  با  می توان 
را  این فرسایش خاک  از  جلوی بخشی 

گرفت.
رئیسی با تاکید بر این که حتما محدوده 
شهرها در اختیار سارمان ثبت قرار گیرد، 
گفت: وزیر راه و شهرسازی دستور دهند 
تا به منظور تسریع در کاداستر، محدوده 
اسناد  ثبت  سازمان  اختیار  در  شهرها 
قرار گیرد و این اقدام می تواند در جهت 

باشد. تاثیرگذار  تسریع کاداستر 
سه  زمان  این که  به  اشاره  با  رئیسی 
ماهه ای برای تعیین تکلیف این موضوع 
از سوی وزارت کشور در نظر گرفته شود، 
باعث  موضوع  نبودن  مشخص  گفت: 
منفعت  و  سودجو  افراد  سوءاستفاده 
به  تهران  استان  در  و  می شود  طلب 
و  شهرداری  است  الزم  خاص  صورت 
استانداری تهران یک کار مشترک انجام 

کنند. مشخص  را  مساله  این  و  دهند 
لزوم  بر  اشاره  با  قوه قضائیه  رئیس 
تشکیل یک کمیته کاری در وزارت کشور 
در رابطه با حریم شهرها، بیان کرد: باید 
حریم  و  وضع  شده  موجب  منافذی که 
و  گیرد  قرار  هجوم  مورد  تهران  شهر 
شود.  بسته  ایجاد کند،  جدی  مشکالت 
باید  تعاونی ها  این که  بیان  با  رئیسی 
دادگستری ها  در  گفت:  شوند  کنترل 
صدها پرونده در مورد تخلفات تعاونی ها 
تاکید  قوه قضائیه  رئیس  دارد.  وجود 
کرد: همان طور که نظارت هایی بر اقتصاد 
شده،  تعریف  هم  دولتی  و  خصوصی 
و  گسترش  حوزه  در  تعاونی  بر  نظارت 
باید صورت گیرد.  ساخت و ساز مسکن 
رئیس قوه قضائیه بیان داشت: از همان 
از همان زمانی که آجر روی آجر  و  اول 
گذاشته می شود و در ابتدای شکل گیری 
رئیسی  برخورد شود.  آن  با  باید  تخلف، 
تاکید کرد: اعالم شد که بیشترین تخلف 
با  رابطه  در  و  شهرها  روستاها،  حوزه  در 
می گیرد که  صورت  راه ها  حریم  و  حوزه 
موضوع حساسیت  این  با  رابطه  در  باید 

داشت. بیشتری 
این که  بیان  با  قوه قضائیه  رئیس 
و  مسایل  از  یکی  غیرمجاز  چاه های 
مشکالت جدی کشور است، گفت: شاید 
غیر  چاه  کشور،  در  مجاز  چاه  میزان  به 
نباشد  بیشتر  اگر  و  دارد  وجود  مجاز  
به  هم  مسئله  این  که  نیست؛  کمتر 
زیرزمینی ضربه می زند و هم  بسترهای 
مشکالت جدی ایجاد می کند لذا این را 

داد. قرار  پیگیری  مورد  باید 
تشکیل  ضرورت  به  ادامه  در  رئیسی 
و  قوا  نمایندگان  حضور  با  جلسه ای 
اندیشی  چاره  جهت  مختلف  نهادهای 
و  آب  منایع  از  حراست  و  حفظ  برای 
جلسه ای  باید  و گفت:  اشاره کرد  خاک 
و  قوه  سه  هر  اجتماعی  بدنه  حضور  با 
نهادهای  و  دستگاه ها  عضویت  همچنین 
مربوطه اعم از نیروهای مسلح و سازمان 
مزبور  جلسه  در  و  شود  تشکیل  اوقاف 
برای حفظ و حراست از ذخایر ارزشمندی 
تدوین  نظیر آب و خاک ضوابط مدونی 
در  مختلف  بخش های  اطالعات  و  شود 
مبادله  اعضا  میان  خاک  و  آب  حوزه 
اخبار  انتشار  قوه قضائیه  رئیس  شود. 
و  ساخت  قمع  و  قلع  و  تصرف  رفع 
سازهای غیرمجاز در رسانه ها را از یکسو 
مثبت و از سوی دیگر سوال برانگیز برای 
قرار  زمان  چه  تا  و گفت:  دانست  مردم 
کنند  مشاهده  رسانه ها  در  مردم  است 
افراد  غیرمجاز  ساخت و سازهای  که 
یا  بیشتر  یا  ماه  شش  از  بعد  متجری 
کمتر تخریب شود؟ در این مواقع مردم 
از  را مطرح می کنند که چرا  این سئوال 
همان ابتدا جلوی این ساخت و سازهای 

است. نشده  گرفته  غیرمجاز 

 پیام رهبر انقالب به کنگره ملی
هفده هزار زن شهید

بی شک زنان شهید و جانباز و 
آزاده در قّله  افتخاراتند

حضرت آیت هللا خامنه ای در پیامی به کنگره ملی »لشکر 
فرشتگان تاریخ ساز« ویژه تجلیل از زنان شهید، جانباز و 
آزاده، این زنان مجاهد، شجاع و فداکار را از برترین قله های 
افتخارات انقالب اسالمی خواندند. به گزارش ایسنا، متن پیام 
رهبر انقالب اسالمی که صبح دیروز حجت االسالم والمسلمین 
شکری نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران آن را 

در محل همایش قرائت کرد، به این شرح است:
بسم هللا الّرحمن الّرحیم

شهیدان و جانبازان و آزادگان زن، نمایشگراِن یکی از برترین 
انقالب اسالمی و جمهوری اسالمی اند.  قّله های افتخارات 
قدرت ایمان، راه مجاهدتهای بزرگ را به روی زنان ایرانی 
حضور  از  و کم نظیری  شگفت انگیز  صحنه های  و  گشود 
شجاعانه و فداکارانه و مبتکرانه آنان در میدان های دشوار 
دوران  تا  انقالب  روزهای  تظاهرات شورانگیز  از  آورد.  پدید 
فراموش نشدنی دفاع مقّدس و از قهرمانی در صفوف نبرد 
تا دل بریدن از فرزند و همسر و فرستادن آنان به پیشباز 
خطر و تا خدمات پشت جبهه و از حضور در جبهه علم و 
تحقیق و فّناوری و درخشندگی در وادی ادبیات و هنر، تا 
هنرنمایی در عرصه های اجتماعی و سیاسی و مدیریت ها 
و سرانجام فداکاری در میدان سالمت و خدمت به بیماران 
در آزمون ُپرخطر اخیر، همه و همه نشانه های اعتالی معنوی 
و  درس ها  و  اسالمی  نظام  برکت  به  است که  ایرانی  زِن 
ارزش گذاری های اسالم پدید آمده است.بی شک زنان شهید 
و جانباز و آزاده -که تعداد آنان را هفده هزار دانسته اند- در 
قّله این افتخاراتند. زن ایرانی توانست به رغم فرهنگ فساد و 
انحطاط غربِی تحمیل شده بر بسیاری از زنان در دوران نحس 
پهلوی، خود را به شرافت و طهارت مطلوب اسالم نزدیک کند 

و این افتخاری بزرگ است؛ و الحمدهللا رّب العالمین.
سّیدعلی خامنه ای 1۸ اسفند 13۹۹

تاکید روحانی بر ضرورت تسریع 
در تصویب قانون بودجه

جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت روز سه شنبه 
به ریاست حسن روحانی برگزار شد. به گزارش ایسنا، 
ابالغ  و  تصویب  ضرورت  به  اشاره  با  رئیس جمهور 
قانون بودجه در موعد مقرر قانونی، تاکید کرد: قانون 
بودجه یک سند مالی یکساله است و اعمال تغییر در 
قوانین عادی و دائمی در قانون بودجه برخالف قانون 
و  اقتصادی  نظام  ساختارمندی  صالح  به  و  اساسی 
نگهبان  محترم  شورای  مطمئنا  و  نیست  اداری کشور 
طبق روال معمول در این گونه موارد اقدام می کند. در 
این جلسه همچنین گزارش سرمایه گذاری و فعالیت 
صندوق  تسهیالت  از  استفاده  با  تولیدی  واحدهای 
به  توجه  با  و  شد  ارائه  بانک ها  منابع  و  ملی  توسعه 
درآمد  کسب  در  تولیدی  واحدهای  برخی  مشکالت 
ظالمانه،  تحریم های  به سبب  از محل صادرات  ارزی 
پیشنهاد افزایش دوران تنفس و بازپرداخت تسهیالت 
ارزی از محل منابع صندوق توسعه ملی مورد بررسی و 

گرفت.  قرار  تصمیم گیری 

بیش از 70 درصد مناطق غنِی 
طبیعی و 100 درصد مناطق 
جنگلی اگر به همان شکل 
زیستگاه های طبیعی باقی 
می ماندند، سود اقتصادی 
بیشتری از آن ها برای مردم آن 
مناطق حاصل می شد، ارزش 
اقتصادی بیشتری نسبت به 
حالت جایگزیِن غیرطبیعی 
داشتند. این یعنی اگر حتی 
مردم این مناطق فقط به فکر 
پول و منافع اقتصادی – و نه 
حفظ محیط زیست- بودند، باز 
هم حفاظت و نگهداری از این 
زیستگاه های طبیعی به لحاظ 
اقتصادی برایشان سودمندتر بود.

وزارت نفت با حوصله و درایت 
مشغول ایجاد و شناسایی 
کانال های جدید فروش نفت 
بود که این تالش ها به ثمر 
نشست و دولت موفق شد 
عالوه بر فروش نفت اجازه 
ندهد حتی یک دالر از پول نفت 
ناپدید شود؛ یعنی همان اتفاقی 
که در زمان برخی مدعیان دور 
زدن تحریم ها روی داد

مزایای اقتصادِی حفاظت از مناطق غنِی طبیعی، مثل تاالب ها و جنگل ها، بیش از منافعی است که ممکن است از طریق 
استفاده از زمین ها برای استخراج منابع، حاصل شود. این نتیجه بزرگ ترین مطالعه ای است که تاکنون بر روی ارزش 

حفاظت از محیط زیست در مناطق خاص انجام شده است.

دولت

|  
Al

am
y 

 |

| روزنامه نگار |

| مجتبی پارسا |

سخنگوی دولت:
در آینده نزدیک دولت آمریکا سیاست درست را تشخیص می دهد

به کاخ  دولت گفت:  سخنگوی  ربیعی،  علی 
به  شرط  و  قید  بی  می کنیم  توصیه  سفید 
برجام بازگردند و بیش از این راه دیپلماسی 
را دشوار نکنند. به گزارش ایسنا، علی ربیعی 
با موضوع  ارتباط  در نشست خبری خود در 
برجام  شک  بدون  گفت:  برجام  و  ایران 
اخیر  دهه های  در  سیاسی  اتفاق  بزرگترین 
به  هرچند  که  بوده  ملی  دستاورد  یک  و 
انداخت  چاه  به  دیوانه ای سنگی  آنکه  دلیل 
و از برجام خارج شد، انتفاع مردم ما از لغو 
اطمینان  اما  انداخت،  تعویق  به  را  تحریم ها 
داریم که بزودی این اختالل به پایان خواهد 
رسید و دولت آمریکا به راه درستی که آن را 

بازخواهد گشت. ترک کرده 
با  زیادی  کشورهای  امروز  گفت:  ربیعی 
احیای  برای  تالش  حال  در  نیت  حسن 
برجام هستند. اطمینان داریم که در آینده ای 
.او  شد  خواهد  محقق  هدف  این  نزدیک 
افزود: برجام تنها راهی است که تامین کننده 
منافع همه  صلح در جهان و تضمین کننده 
قانونی  مصوبه  یک  برجام،  کشورهاست؛ 
تن  جز  چاره ای  آمریکا  و  است  بین المللی 

ندارد. قانون  به  دادن 
از  گفت:  آمریکا  دولت  به  خطاب  ربیعی 
توصیه  سفید  کاخ  به  مجددا  جا  همین 
قبلی  رئیس جمهور  که  می کنیم همان طور 

آمریکا به یک باره از برجام خارج شد، بی قید 
و شرط به برجام بازگردند و بیشتر از این، راه 
نکنند.  پیچیده  و  دیپلماسی سخت  برای  را 
باید یادآوری کنم که در 4 سال گذشته ما راه 
دپپلماسی را باز نگه داشتیم، نه آنها و امروز 
کسی که باید اولین قدم را در راه دیپلماسی 

ما. نه  آنهاهستند  بردارد 

آمریکا در موضعی نیست شرط 
تعیین کند 

دیگر سخنانش  بخش  در  دولت  سخنگوی 
مقامات  از  برخی  اظهارات  خصوص  در 
آمریکا درباره برجام و استنباط نبودن اراده 
مواضع  این  گفت:اگر  تحریم ها  لغو  برای 
داخلی  مصرف  برای  آمریکایی  طرف 
اما  نداریم  نظری  آن  درباره  آمریکاست 
جدید  دولت  خارجی  سیاست  مواضع  اگر 
از  ناشی  و  اشتباه  ما  نظر  از  آمریکاست، 

است. کننده  گمراه  مشورت های 
ادامه داد: آمریکا در موضعی نیست که  او 
شرط  خود  بین المللی  تعهدات  انجام  برای 
بازگشت  از  آمریکا که  برخالف  تعیین کند. 
است  آماده  ایران  می رود  طفره  برجام  به 
که هرچه سریعتر و همگام با دیگر اعضای 
عمل  تعهداتش  همه  به  آمریکا  و  برجام 
قطعی  و  شده  ابالغ  سیاست  مطابق  کند. 

برجام  احیای  راه  تنها  رهبری،  مقام معظم 
به  طرف ها  همه  بازگشت  و  تحریم ها  لغو 
آمریکا  اگر  است.  تعهداتشان  انجام کامل 
زمان  تنها  می اندیشد،  این  از  غیر  راهی  به 
می تواند  که  می کند  تلف  را  ارزشمندی 
البته  منافع دو کشور را به جلو پیش ببرد، 
نزدیک  آینده  در  می کنم که  فکر  نهایت  در 
سیاست  تشخیص  توانایی  آمریکا  دولت 

آورد. خواهد  بدست  را  درست 

ایران آماده تبادل زندانیان با 
آمریکاست

ربیعی با اشاره به توافقات احتمالی با ایاالت 
متحده در مورد برجام و تبادل زندانیان نیز 
گفت: ما از هر ابتکار دیپلماتیکی که بتواند 
می کنیم.  استقبال  تسریع کند  را  روند  این 
صداقت  است که  منتظر  بین المللی  جامعه 
آمریکا  »بازگشت  یعنی  آمریکا  دولت  شعار 
برجام  به  آمریکا  بازگشت  با  را  جهان«  به 

ارزیابی کند.
نکته  زندانیان  تبادل  درباره  داد:  ادامه  او 
ایران  موضع  هم  قبال  ندارد؛  وجود  تازه ای 
همه  اند،  کرده  بیان  خارجه  امور  وزیر  را 
زندانیان را آماده ایم تبادل کنیم. اگر تاکنون 
عدم  خاطر  به  نیفتاده  االن  تا  اتفاق  این 

است. بوده  امریکا  دولت  آمادگی 

مدعیان دور زدن تحریم ها 
نتوانستند حتی یک بشکه نفت 

بفروشند
مورد  در  دیگر  پرسشی  به  پاسخ  در  ربیعی 
چند  گفت:  تحریم،  دوران  در  نفت  فروش 
سال اخیر فضای روانی کشور مملو هست از 
این اتهامات بی اساس و نگرانی آور از سوی 
هیچ  حرف هایشان  از  هیچگاه  که  کسانی 
کس حساب کشی نمی کند. به همین دلیل 
است  مدعی  هرکس  اعالم کرد  نفت  وزارت 
ببندد  قرارداد  بیاید  بفروشد  نفت  می تواند 
پس  ببرد؛  می خواهد  نفت که  میزان  هر  و 
مدعیان  نفت  وزارت  آمادگی  اعالم  این  از 

یکی پس از دیگری جا زدند. او ادامه داد: 
تمام این ها در حالی بود که وزارت نفت با 
حوصله و درایت مشغول ایجاد و شناسایی 
این  بود که  نفت  فروش  جدید  کانال های 
تالش ها به ثمر نشست و دولت موفق شد 
عالوه بر فروش نفت اجازه ندهد حتی یک 
همان  یعنی  شود؛  ناپدید  نفت  پول  از  دالر 
اتفاقی که در زمان برخی مدعیان دور زدن 
با  ما  کرد:  تاکید  او  داد.  روی  تحریم ها 
اعالم می کنیم که هیچ یک  قاطعیت تمام 
از مدعیان دور زدن تحریم نتوانستند حتی 
عملیات  تمام  و  بفروشند  نفت  بشکه  یک 
توسط  تحریمی  شرایط  در  نفت  فروش 

نفت صورت گرفت. وزارت  و  دولت 
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بدینوسیله خانم فاطمه امینی به شماره شناسنامه 104947 صادره از 
شبکه  پیراپزشکان  و  پزشکان  خدمت  مشمول  عمومی  پزشک  تهران 
پزشکی شهرستان  علوم  دانشگاه  منوجان،  درمان شهرستان  بهداشت، 
فرصت  ماه  یک  مدت  به  آگهی  درج  تاریخ  از  میگردد  اعالم  جیرفت، 
دارد نسبت به روئیت و دریافت رأی صادره به آدرس جيرفت میدان 
سپاه دانشگاه علوم پزشکی مدیریت منابع انسانی مراجعه نماید، در غیر 

اینصورت دانشگاه ملزم به اجراء رأی صادر خواهد گردید.

بدینوسیله آقای ناصر رفسنجانی شریفی نژاد به شماره شناسنامه 14432 
صادره از  رفسنجان کاردان علوم آزمایشگاه مستخدم پیمانی شبکه بهداشت، 
درمان شهرستان رودبار جنوب،  دانشگاه علوم پزشکی  شهرستان جیرفت، 
اعالم میگردد از تاریخ درج آگهی به مدت یک ماه فرصت دارد نسبت به 
روئیت و دریافت رأی صادره به آدرس جیرفت میدان سپاه دانشگاه علوم 
پزشکی مدیریت منابع انسانی مراجعه نماید، در غیر اینصورت دانشگاه 

ملزم به اجراء رأی صادر خواهد گردید.

آگهی رؤیت ابالغ رأی 
 هیأت بدوی

آگهی رؤیت ابالغ رأی 
 هیأت بدوی

رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان 
 دانشگاه علوم پزشکی جیرفت

رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان 
 دانشگاه علوم پزشکی جیرفت

اگهی ابالغیه
بدینوسیله به آقای علی رفیعی فرزند حسین به شماره شناسنامه 1۹4 
بدهکار پرونده اجرایی کالسه ۹300002 اخطاریه موضوع ماده 101 آیین 

نامه اجرا به شرح ذیل ابالغ میگردد.
 در خصوص پرونده اجرایی کالسه فوق له بانک صادرات ایران علیه علی رفیعی طبق 
گزارش مورخ ۹۹/11/14کارشناس رسمی دادگستری به شرح تصویر پیوست، پالک 
رهنی شماره  وثیقه سند  مورد  45 کرمان  در بخش  واقع  606اصلی  از  فرعی  ثبتی1 
به  استان کرمان  کرمان  شهر   2 شماره  رسمی  اسناد  دفترخانه  تنظیمی   123۸34
مبلغ 6/075/000/000 ریال ارزیابی گردیده، لذا چنانچه به مبلغ ارزیابی پالک مذکور 
این  ابالغ  تاریخ  از  روز  پنج  را ظرف مدت  اعتراض کتبی خود  باشید،  معترض می 
اخطاریه به ضمیمه فیش بانکی دستمزد کارشناس تجدید نظر به مبلغ 33/00/000 
یافاقد  موعد  از  خارج  اعتراضی که  به  نمایید. ضمنا  تسلیم  اجرا  این  دفتر  به  ریال 
الزم  نخواهد شد.  داده  اثر  ترتیب  باشد  تجدیدنظر  دستمزد کارشناس  بانکی  فیش 
دریافت حساب کاربری  و  نام  ثبت  بذکر است شخص مخاطب موظف است جهت 

نماید. اقدام  مسئول واحد اجرای اسناد رسمی جیرفت.جواد فاریابیثنا 

آگهی مفقودی
برگ سبز خودرو سواری پژو SLX TU5 - 405 رنگ 
سفید مدل 1399 با شماره موتور 139B0183380 و 
شماره شاسی NAAM31FE2LK616544 به شماره 
پالک 445 م 21 ایران 54 به نام مجید مالکی کدملی 
1290551642 فرزند براتعلی، مفقود گردیده است و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.

بحث ها و حاشیه ها درباره 40 ثانیه از مصاحبه 
محیط  حفاظت  سازمان  رئیس  ساعته  دو 
فیلمی  وقتی  شد؛  آغاز  آذر  اوایل  از  زیست 
در  عیسی کالنتری  بلند  گفت وگوی  از  کوتاه 
فضای مجازی منتشر شد که در آن به رهبری 
اسالمی  انقالب  پیروزی  در  امام خمینی)ره( 
این  می کرد.   اشاره  پهلوی  رژیم  و شکست 
به  آذر   15 روز  در  شد کالنتری  باعث  مساله 
دادسرای کارکنان دولت احضار شود و در نهایت 
او صادر شود.  اتهام  درباره  اولیه  دیروز حکم 
رسیدگی  اتمام  با  نوشته،  تسنیم  که  اینطور 
رئیس  کالنتری،  عیسی  اتهامات  پرونده  به 
شعبه  در  زیست  محیط  از  حفاظت  سازمان 
عیسی کالنتری  اسالمی،  انقالب  دادگاه   26
اتهام توهین به بنیان گذار انقالب اسالمی  به 
حضرت امام خمینی)ره( به صورت بدوی به 4 
ماه حبس تعزیری و منع عضویت در احزاب 
و گروه ها سیاسی و اجتماعی به مدت 2 سال 
محکوم شده است. او همچنین به اتهام نشر 
اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی نیز 
به پرداخت چهل میلیون ریال جزای نقدی در 

شعبه 105۸ دادگاه کیفری محکوم شده است.

 واکنش تند کیهان 
و اظهارنظرهای دیگر

ویدئوی  این  گسترده  بازتاب  از  پس 
ماجرا  این  به  رسانه ها  بعضی  تقطیع شده، 
دامن زدند. کيهان در مطلبى با تیتر »ضرورت 
مدیریت  در  نفوذی  عنصر  محاکمه  و  عزل 
»رئیس  نوشت:  زیست«  محیط  سازمان 
سازمان محیط زیست، پس از گماشتن یک 
این سازمان  معاونت  به  آمریکایی  جاسوس 
ـ که به فرار او ختم شد ـ کار را به جسارت 
علیه ساحت امام خمینی)ره( رسانده است....
با وجود این که چند روز از انتشار ویدئوی این 
نسبت  دولت  هنوز  می گذرد،  موهن  اظهارات 
به این هتاکی عذرخواهی نکرده و او را عزل 
قضایی  دستگاه  این که  ضمن  است.  نکرده 
نیز در این باره کوتاهی کرده و حال آن که او 
باید بازخواست و مواخذه شود. دستگاه های 
امنیتی باید ضمن تحقیق در این باره بررسی 
به کجا  سخنان،  این  ریشه  و  رگ  کنند که 

در  انقالب  ضد  باند  با کدام  او  و  برمی گردد 
تند کیهان  واکنش  وجود  با  است؟«  ارتباط 
اما، حمید انصاری، قائم مقام موسسه تنظیم 
و نشر آثار امام خمینی خواستار در واکنشی 
و گفته  شده  عذرخواهی  خواستار  تنها  نرم تر 
نتیجه  نسنجیده  اظهار  این  »متاسفانه  بود: 
سواالت  به  ایشان   - باره  چند   - بی توجهی 
جهت دار بعضی از رسانه ها و کانال هایی است 
که به قصد افزایش مخاطب و یا هر انگیزه 
دیگری فضا را برای اظهارنظرهای غیرتخصصی 

می سازد.« فراهم  عوام پسند  و 
مرحوم  نزدیکان  از  رجایی  غالمعلی  نظر 
به  نزدیک  هم  رفسنجانی  آیت هللا هاشمی 
انصاری بود: »حرف مناسبی زده نشده و به 
اهانت  اسالمی  جمهوری  بنیانگذار  ساحت 
شده و ایشان به عنوان برادر یک شهید و یک 
دولتمرد، دل بسیاری را به درد آورده است. به 
نظر من بهتر است در قدم اول عذرخواهی کند. 
سخنان دکتر کالنتری به دلیل نامناسب بودِن 
تعبیری که ایشان در مورد امام به کار گرفته 
بازتاب خاص خودش را داشته است. من در 

نقد آن سخن بی پایه  به  نیستم که  این  پی 
آگاهی  روی  از  ایشان  معتقدم  اما  بپردازم 
چنین حرفی که جنبه اهانت به حضرت امام 

نیاورده است.« زبان  به  را  داشته 

 عذرخواهی کالنتری
این در حالی است که در پی واکنش های 
سازمان  رئیس  ویدئو،  این  انتشار  به  بسیار 
حفاظت محیط زیست در روز هشتم آذر، متنی 
سخنانش  از  اشتباه  برداشت  بابت  و  منتشر 
کالنتری  توضیح  متن  در  کرد.  عذرخواهی 
آمده بود: »برای من مشخص نیست در این 
مصاحبه  از  ثانیه  چهل  پخش  زمانی،  برهه 
دو ساعته مربوط به سه سال قبل، به نحوی 
باعث سوبرداشت از کلیت مطلبی شود که در 
آن مصاحبه عرض کردم و این موضوع با چه 
هدفی صورت گرفته است. در توضیح عرض 
می کنم اینکه آمریکا و شوروی سابق و حتی 
هدایت  و  دخالت  در  سعی  همواره  اسراییل، 
اسالمی  انقالب  جمله  از  دنیا  مهم  تحوالت 
داشته و دارند بر کسی پوشیده نیست؛ منظور 
من این بود که رهبری حضرت امام )ره( اجازه 

نفع  به  را  اسالمی  انقالب  ميوه  آمریکا  نداد، 
خود بچیند و همچنان هم تالش برای ضربه 
ایران  انقالب اسالمی و  زدن به جسم و روح 
ما  دشمنان  و  دنیا  امروز  های  قدرت  توسط 
ادامه دارد. ضمن اینکه، شهادت برادر پرتالش 
محسن فخری زاده را تسلیت عرض کرده، این 
جنایت بزرگ را محکوم می کنم و از خداوند 
بزرگ خواستارم مسببان آن را به جزایی درخور 
برساند، برنامه ریزی برای تبدیل تضارب آرا و 
نظرات سیاسی به اختالفات بین مسئوالن و 
سلب اعتماد مردم از آنان را از جمله این موارد 
می دانم. به نظر میرسد طی ماه های آینده و 
با توجه به تحوالت سیاسی حادث شده، شاهد 
تشدید این تفرقه افکنی ها باشیم. در هر حال، 
دوستانی که نسخه تقطیع شده مصاحبه مذکور 
را مالحظه کرده و مکدر شده اند، اگر آن را به طور 
کامل مالحظه فرمایند، قطعا مفهوم سخن و 
منظور صحیح اینجانب از عباراتی که استفاده 
شده به ذهنشان متبادر خواهد شد تا بهتر و 
دقیق تر بتوانند در مورد تعهد و ارادت خالص 
اینجانب نسبت به حضرت امام خمینی )ره( 

فرمایند.« قضاوت 
کالنتری یادداشتش را اینطور به پایان برده بود: 
»الزم به ذکر است که بنده، مقلد حضرت امام 
بوده ام و در سال 1360 بر اساس وظیفه ملی و 
شرعی نسبت به ایشان، انقالب اسالمی و شهدا 
تصمیم گرفتم از آمریکا به ایران بازگردم و در 
خدمت مردم و کشورم باشم و تا زمانی که نیاز 
است این خدمت را ادامه خواهم داد؛ نه منتی 
بر کسی داشته، نه اصراری برای مسئولیت، که 
خود نیک می دانم چه وظیفه ای در خدمت به 
این نظام مقدس و مردم کشورم دارم. در پایان 
اگر مشاهده کلیپ 40 ثانیه ای و تقطیع شده 
از مصاحبه دو ساعته مربوط به سال 13۹6 با 
لغزش کالمی پیش آمده، موجب تکّدر خاطر 
دوستداران حضرت امام)ره( و انقالب اسالمی 
شده است، از این موضوع عذرخواهی می کنم.«
با وجود این عذرخواهی اما بازنشر این ویدئو 
و اظهارات جنجالی درباره آن سرانجام سبب 
شد در نیمه آذر رئیس سازمان محیط زیست 
به شعبه هفتم دادسرای کارکنان دولت احضار 
شد. تسنیم همان روز نوشته بود: »کالنتری 
به شعبه هفتم دادسرای کارکنان دولت احضار 
انقالب  بنیان گذار  به  توهین  خصوص  در  و 
تامین  قرار  با  و  اتهام گردید  تفهیم  اسالمی 
انتشار  آذر  او یک روز بعد در 16  آزاد شد.« 
مصاحبه تقطیع شده خود در فضای مجازی 
را شیطنت برخی رسانه ها دانست و به ایرنا 
مصاحبه  درباره  »دادستانی  داد:  توضیح 
تقطیع شده من سواالتی داشت و من نیز با 

حضور در دادسرا به آنها پاسخ دادم.
امام  به ساحت حضرت  کردند که  فکر  آنها   
را  مصاحبه  همه  اگر  اما  شده  توهین  )ره( 
گوش کنید به این نتیجه می رسید که چنین 
چیزی نبوده، این منطقی نیست تا از 20 یا 
40 ثانیه یک مصاحبه دو ساعته نتیجه گیری 
شود.« معاون رئیس جمهور همچنین در پاسخ 
به اینکه گویا با قرار وثیقه آزاد شده اید، گفت: 
زمان بر  این  و  بررسی کنند  باید  آنها  »باالخره 
است. به طور کلی مشکل حادی نبود و باالخره 
بخش های اجتماعی مسئول باید عکس العمل 
چنین  رئیس جمهور  معاون  دهند.«  نشان 
کارهایی را شیطنت برخی رسانه ها دانسته و 
مصاحبه  ساعت  دو  همه  »شما  بود:  گفته 
را  را گوش کنید، بعد من همه مسئولیت آن 

می پذیریم.«

عیسی کالنتری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به اتهام توهین به امام خمینی)ره( محکوم شد  

چهار ماه حبس برای چهل ثانیه مصاحبه
عیسی کالنتری پیش از این پخش چهل ثانیه از یک مصاحبه دو ساعته را موجب »سوءبرداشت« از کلیت مطلب دانسته و عذرخواهی کرده بود

در ماه فوریه

قیمت جهانی مواد 
غذایی به باالترین سطح 

6 ساله افزایش یافت
سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد، 
فائو، گزارش داد قیمت جهانی مواد غذایی در 
ماه فوریه برای نهمین ماه متوالی رشد کرده و 
به باالترین سطح در 6 سال اخیر رسیده است. 
سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد، 
فائو، گزارش داد قیمت جهانی مواد غذایی در 
ماه فوریه برای نهمین ماه متوالی رشد کرده و 
به باالترین سطح در 6 سال اخیر رسیده است. 
در این میان قیمت شکر، روغن و سبزیجات 
بیش از همه رشد کرده است. این آژانس اعالم 
کرد در ماه فوریه شاخص قیمت مواد غذایی 
جهش کرده  قبل  ماه  به  نسبت  درصد   2.4
و به 116.0 واحد رسیده است. این شاخص 
غذایی  مواد  در  قیمت  ماهانه  تغییرات  که 
متداول جهان را دنبال می کند نسبت به رقم 
ماه مشابه سال قبل 26.5 درصد جهش کرده 
است. از زمان بحران مواد غذایی در 200۸-2007 
تاکنون توالی فعلی رشد قیمت مواد غذایی 
طوالنی ترین روند افزایش قیمت بوده است.

الشه هزار و 404 پرنده 
تلف شده در خلیج گرگان 

جمع آوری شد
مهاجر  پرندگان  جمع آوری  روز  چهاردهمین 
با  دوشنبه  روز  گرگان  خلیج  در  تلف شده 
جمع آوری الشه هزار و 404 قطعه انواع پرنده در 
سواحل شهر بندرترکمن گلستان به پایان رسید.

به گفته فرماندار بندرترکمن، تا روز دوشنبه هزار 
و 310 قطعه چنگر، 25 قطعه خوتکا،24 قطعه 
تنجه،20 قطعه کشیم17، قطعه فالمینگو، پنج 
قطعه مرغابی و سه قطعه حواصیل جمع آوری 
و در مکانی بهداشتی و امن دفن شد.صادق 
شیرنگی گفت: »از پنجم اسفند تا پایان روز 
مهاجر  پرنده  انواع  هزار   2 از  بیش  دوشنبه 
تلف شده در بندرترکمن جمع آوری شد.«سازمان 
تشخیص  مرجع  به عنوان  دامپزشکی 
بیماری های حیات وحش با انجام نمونه برداری 
و آزمایش مختلف ویروس شناسی، سم شناسی 
و میکروبی، علت مرگ ومیر پرندگان را بیماری 
شکل گیری  است.علت  اعالم کرده  بوتولیسم 
بوتولیسم در خلیج گرگان دالیل مختلفی دارد 
که نفوذ سموم و کودهای شیمیایی به پهنه آبی 
خلیج گرگان ناشی از سیل پارسال گلستان و 
بارندگی فراوان سال گذشته مازندران از جمله 

است. آن 

بررسی سامانه جامع محیط 
زیست برای مدیریت 
پسماندهای خطرناک

و  بازل  کنوانسیون  منطقه ای  مرکز  مدیر 
از  »استفاده  گفت:  تهران  در  استکهلم 
برای  انسانی  زیست  محیط  جامع  سامانه 
کشورهای  خطرناک  پسماندهای  مدیریت 
عضو و غیر عضو مرکز منطقه ای بازل بررسی 
»نخستین  گفت:  خادم ثامنی  شد.«مهدی 
نمایندگان کشورهای  حضور  با  فنی  کمیته 
و  اطالعات  تبادل  منظور  به  غیر  و  عضو 
منطقه ای  همکاری های  امکان  بررسی 
دبیرخانه  و  منطقه ای  مرکز  هماهنگی  با 
روتردام  و  استکهلم  بازل،  کنوانسیون های 
برگزار شد.« مرکز منطقه ای کنوانسیون های 
آموزش  با هدف  ایران  استکهلم در  و  بازل 
صحیح  مدیریت  برای  فناوری  انتقال  و 
پسماندهای مشمول کنوانسیون ها اقدام به 
برنامه ریزی جامع در خصوص فعالیت های 

است. خود کرده  آتی 

کالنتری گفته بود: منظور من این 
بود که رهبری حضرت امام)ره( 

اجازه نداد، آمریکا ميوه 
انقالب اسالمی را به نفع خود 
بچیند و همچنان هم تالش 
برای ضربه زدن به جسم و 
روح انقالب اسالمی و ایران 

توسط قدرت های امروز دنیا و 
دشمنان ما ادامه دارد

|پیام ما| پس از انتشار گسترده ویدئویی کوتاه از مصاحبه رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در شبکه های اجتماعی، عیسی کالنتری 
در دادگاه بدوی به 4 ماه حبس تعزیری و منع عضویت در احزاب و گروه های سیاسی به مدت دو سال محکوم شد. این ویدئوی 40 
ثانیه ای که در آن به رهبری امام خمینی)ره( در پیروزی انقالب اسالمی و شکست رژیم پهلوی اشاره شده، سبب واکنش های مختلف 
شد و جنجالی رسانه ای ساخت. کالنتری در همان روزهای ابتدایی پیش از این پخش چهل ثانیه از یک مصاحبه دوساعته را موجب 
»سوبرداشت« از کلیت مطلب دانسته و از بیان آن مطلب درباره انقالب اسالمی عذرخواهی کرده بود. حکم دیروز اما در حالی صادر شد 
که پیش از این روزنامه کیهان با وجود عذرخواهی های کالنتری، به این ماجرا دامن زده و در مطلبی با عنوان »ضرورت عزل و محاکمه 

عنصر نفوذی در مدیریت سازمان محیط زیست«، خواهان برخورد با معاون رئیس جمهور شده بود.

 رئیس سازمان حفاظت از 
محیط زیست در شعبه 26 

دادگاه انقالب اسالمی، عیسی 
کالنتری به اتهام توهین به 

بنیانگذار انقالب اسالمی حضرت 
امام خمینی)ره( به صورت 

بدوی به 4 ماه حبس تعزیری 
و منع عضویت در احزاب و 

گروه ها سیاسی و اجتماعی به 
مدت 2 سال محکوم شده است

|  
ان

سک
  ا

|

| سمت |

| نویسنده |

دمای هوا تا 12درجه کاهش می یابد
هوا  دمای  بارشی،  سامانه  ورود  پی  در 
درجه   12 تا   ۸ بین  استان ها  برخی  در 

می یابد. کاهش  سانتی گراد 
سریع  هشدار  و  پیش بینی  مدیرکل 
سازمان هواشناسی در گفت و گو با ایسنا، 
اسفند(   21( پنجشنبه  روز  گفت:»طی 
شمال  سمت  از  فعالی  بارشی  سامانه 
غرب،  شمال  و  می شود  وارد کشور  غرب 
برخی مناطق غرب، سواحل دریای خزر، 
البرز و به تدریج شمال  دامنه های جنوبی 

خواهد گرفت.« بر  در  را  شرق کشور 
روز  طی  این که  بیان  با  ضیاییان  صادق 
جمعه )22 اسفند( سامانه بارشی در کل 
به جز جنوب شرق و جنوب فعال  کشور 
است، گفت: »طی روز شنبه )23 اسفند( 
فعالیت سامانه بارشی محدود به سواحل 
دریای خزر، شمال شرق و برخی مناطق 
این سامانه  شرق کشور می شودهمچنین 
شمال  سمت  از  روز  این  وقت  اواخر  در 

از کشور خارج می شود.« شرقی 

هشدار  و  پیش بینی  مدیرکل  گفته  به 
روز  از  هواشناسی  سازمان  سریع 
اسفند( در   23 تا  تا شنبه )21  پنجشنبه 
شمالی  نیمه  به ویژه  مناطق کشور  بیشتر 
کاهش محسوس دما بین ۸ تا 12 درجه 

می دهد. رخ  سانتیگراد 
او درباره وضعیت دمای تهران نیز گفت: 
نیمه  اسفند(  امروز)20  تهران  »آسمان 
ابری همراه با وزش باد، گاهی وزش باد 
حداکثر  و   7 دمای  حداقل  با  و  شدید 

روز  طی  و  سانتی گراد  درجه   17 دمای 
در  ابری،  نیز  اسفند(   21( پنجشنبه 
وزش  باران، گاهی  بارش  ساعات  بعضی 

حداکثر  و   5 دمای  حداقل  با  و  باد 
پیش بینی  سانتی گراد  درجه   14 دمای 

می شود.«
سامانه بارشی فعالی از 

سمت شمال غرب وارد کشور 
خواهد شد و شمال غرب، 

برخی مناطق غرب، سواحل 
دریای خزر، دامنه های 
جنوبی البرز و به تدریج 

شمال شرق کشور را در بر 
خواهد گرفت
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سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک همدان – ناحیه دو
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 

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

برابــر رای شــماره 139960326034001210 هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف 
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی 
ــی  ــارض متقاض ــه بالمع ــات مالکان ــه دو  تصرف ــدان- ناحی ــک هم ــت مل ــوزه ثب ح
ــروه در  ــی بشــماره شناســنامه 105 صــادره از ق ــد کرمعل ــدری فرزن ــی حی ــای عل آق
یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 36.85  مترمرُبــع پــالک 9- اصلــی واقــع در حومــه 
بخــش دو همــدان خریــداری  از مالــک رســمی آقــای هاشــم باباپــور محــرز گردیــده 
اســت . لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی 
ــت متقاضــی  ــه صــدور ســند مالکی ــه اشــخاص نســبت ب ــی ک ــی شــود در صورت م
اعتراضــی داشــتعه باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو 
مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید، ظــرف مــدت یــک 
ــه مراجــع قضایــی تقدیــم  مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ، دادخواســت خــود را ب
نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض 

طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد .
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/12/20

تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/1/14
9906 موسی حنیفه  - رئیس ثبت اسناد و امالک 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی آگهی موضوع ماده 3 قانون و 

ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی 

ــات  ــماره 139960331057000693 و 139960331057001700 هی ــر رای ش براب
اراضــی و  اول / دوم موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی 
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک 
ــعود  ــای مس ــی اق ــارض متقاض ــه بالمع ــات مالکان ــه دو تصرف ــرج – ناحی ک
ــرج در  ــادره از ک ــنامه 3510 ص ــماره شناس ــی بش ــد صفرقل ــگرخانی فرزن عس
ــر  ــه مســاحت 119/00 مت ــی ب ــای احداث ــا بن ــن ب ششــدانگ یــک قطعــه زمی
ــداری از  ــی واقــع در ماهدشــت خری ــه پــالک 1423 فرعــی از 9 اصل ــع ب مرب
ــه  ــذا ب ــده اســت ل ــه مشــهدی محــرز گردی ــای نصــرت ال ــک رســمی آق مال
ــی  ــی م ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب ــوم مرات ــالع عم ــور اط منظ
ــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی  شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت ب
اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت 
دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف 
مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع 
ــور و  ــدت مذک ــی اســت در صــورت انقضــای م ــد بدیه ــم نماین ــی تقدی قضای
عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد .م 

الــف :  99/756/ف
تاریخ انتشار نوبت اول :  99/12/05 تاریخ انتشار نوبت دوم :   99/12/20

رئیس ثبت اسناد و امالک – منصور هدایتکار   9622   

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی آگهی موضوع ماده 3 قانون و 

ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابــر رای شــماره 139960331057001695  هیــات اول / دوم موضــوع قانــون 
تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی 
ــات  ــه دو تصرف ــرج – ناحی ــک ک ــت مل ــوزه ثب ــی ح ــد ثبت ــتقر در واح مس
ــد  ــادی فرزن ــد آب ــدم کار محم ــی گن ــای عل ــی اق ــارض متقاض ــه بالمع مالکان
قاســم  بشــماره شناســنامه 142 صــادره از شــهریار در ششــدانگ یــک قطعــه 
ــه پــالک 587  ــع ب ــه مســاحت 202/92 متــر مرب ــای احداثــی ب ــا بن زمیــن ب
ــداری  ــزرگ خری ــاد ب ــد آب ــهر ، ول ــد ش ــع در محم ــی واق ــی از 361 اصل فرع
ــه  ــذا ب ــده اســت ل ــرز گردی ــی مح ــی آهوئ ــراد عل ــای م ــک رســمی آق از مال
ــی  ــی م ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب ــوم مرات ــالع عم ــور اط منظ
ــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی  شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت ب
اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت 
دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف 
مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع 
ــور و  ــدت مذک ــی اســت در صــورت انقضــای م ــد بدیه ــم نماین ــی تقدی قضای
عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد .م 

ــف :  99/756/ف ال
تاریخ انتشار نوبت اول :  99/12/05 تاریخ انتشار نوبت دوم :   99/12/20

رئیس ثبت اسناد و امالک – محمد ابراهیم بحیرائی     9623

مــدرك فــارغ التحصیلــی اینجانــب ســیده الدن زر آبــادی  فرزنــد 
ــن در مقطــع  ــه شــماره شناســنامه 2525 صــادره از قزوی ســید احمــد ب
كارشناســی ارشــد رشــته مهندســی معمــاری صــادره از واحــد دانشــگاهی 
ــار  ــد اعتب ــت و فاق ــده اس ــود گردی ــماره 74620173 مفق ــا ش ــن ب قزوی
ــه دانشــگاه  ــده تقاضــا مــی شــود اصــل مــدرك را ب مــی باشــد . از یابن
ــوار  ــن بل ــاده باراجی ــن ج ــه نشــانی قزوی ــن ب آزاد اســالمی واحــد قزوی

پژوهشگران  ارسال نماید .  
قزوین  9915

آب را 
َهدر

ندهیم

در  به شماره 54  در شهریور 1310  کوه خواجه 
فهرست آثار ملی ثبت شد و یکی از گزینه های 
ثبت جهانی بود. هر چند که به دلیل استقرار یک 
پایگاه نظامی در زمان دولت خاتمی، این گزینه 
از روی میز مدیران میراث برداشته شد. کامبیز 
میراث فرهنگی  پیشین  مدیر  مشتاق گوهری، 
این استان به »پیام ما« می گوید: »یک پایگاه 
نظامی، بعد از ترور دیپلمات ایران در مزارشریف 
افغانستان روی  در  به قدرت رسیدن طالبان  و 
با  احداث شد.  ناهمواری دشت سیستان  تنها 
وجود اتمام شرایط اضطرار اما نه تنها این پایگاه 
جمع آوری نشد بلکه پایگاه سپاه نیز در کنار آن 
ساخته شد.« این شروعی بود برای ورود وسایل 
نقلیه به این محدوده باستانی. حاال سال هاست 
که این منطقه محل تفریح شده و مردم محلی 
هم موتورهایشان را روی گورهای تاریخی پارک 
می کنند. محمد سرگزی، نماینده زابل هم با شعار 
توسعه گردشگری دنبال ایجاد جاده آسفالته در 

این محدوده تاریخی است.
و  کارمندان  از  بعضی  قبل  هفته  یک  از  کمتر 
باستان شناسان اداره کل میراث و یگان حفاظت 
را  حفاری  ماشین های  جلوی  زیست  محیط 
و  شد  توقیف  ماشین ها  از  بخشی  گرفتند. 
همراهان نیز از محل رانده شدند. یک منبع آگاه 
به »پیام ما« می گوید: »این جاده کشی دو هفته 
است که بدون مجوز میراث فرهنگی شروع شده. 
دو روز بعد از توقیف ماشین آالت حفاری توسط 

باستان شناسان و نیروهای یگان حفاظت، مدیر 
میراث شهرستان جلوی کار را گرفت.« به گفته او 
این اقدام در نتیجه فشارهای یکی از نمایندگان 

مجلس بوده است.

»جاده کشی با هماهنگی میراث بود«
میراث فرهنگی،  مدیر  جالل زایی،  علیرضا 
گردشگری و صنایع دستی سیستان و بلوچستان 
به »پیام ما« می گوید که هیچ توقفی در کار نبوده 
است: »توقف به معنی ناهماهنگی است ولی 
رئیس  و  است  نبوده  کار  در  ناهماهنگی  هیچ 
مسئله  این  پیگیر  اداره  این  هامون  شهرستان 
بوده است. سرحدی مدیر پایگاه کوه خواجه نیز 
از همان روز اول در جریان این مسئله بوده و 
همه اقدامات با هماهنگی این اداره صورت گرفته 

است.«
درحالی جالل زایی مدعی هماهنگی و موافقت 
اجزای این اداره با این جاده سازی است که 6 
روز قبل، حسین سرحدی، مدیر پایگاه ملی کوه 
خواجه به ایرنا گفته بود که هیچ نظر خواهی در 
این رابطه از میراث فرهنگی نشده است: »ایجاد 
در عرصه  باالی کوه خواجه  به  جاده دسترسی 
کوه است و باالی کوه هم  آثار تاریخی زیادی 
وجود دارد که با افزایش تردد خودرو این آثار نابود 
می شود.« او گفته بود که این جاده هیچ سودی 
برای رونق گردشگری ندارد و باید هر چه سریع تر 

متوقف شود.
برای  تومان  میلیارد   4 سیستان:  نماینده 

کوه خواجه اعتبار گرفتم، میراث فرهنگی چه کرد؟
بود که محمد سرگزی،  نظر  اظهار  این  از  پس 
شورای  مجلس  در  سیستان  مردم  نماینده 
اسالمی خواستار ارائه عملکرد این سازمان شده 
بود: »مجموعه کوه خواجه به یک خرابه تبدیل 
شده و هیچ اقدامی برای آن انجام نشده است. 
دستی  صنایع  و  گردشگری  میراث فرهنگی، 
و  تاریخی  محوطه  در  شده  انجام  اقدامات 
گردشگری کوه خواجه را برای مردم توضیح دهد 
تا مردم تصمیم گیری کنند تا این مجموعه برای 
بهبود دسترسی گردشگری چه اقداماتی انجام 
داده است.«سرگزی در تشریح علت دخالت های 
خود در این پروژه گفته بود: »من به عنوان نماینده 
مردم و طی مطالبه عمومی به این موضوع وارد 
شدم و اعتبار چهار میلیارد تومان و قیر رایگان 
را برای این پروژه گرفته ام در حالی که  تاکنون 
گردشگری  و  دستی  صنایع  میراث فرهنگی، 
اعتباری برای کوه خواجه اختصاص نداده است.«
ادامه این تنش ها سبب شد که چند روز قبل 
ماشین آالت توقیف و طرح متوقف شود. یکی 
این مجموعه که نمی خواهد  باستان شناسان  از 
»با  می گوید:  »پیام ما«  به  شود  عنوان  نامش 
دستور مدیر سازمان، عملیات از سر گرفته شد 
و به ما گفتند که قرار است این موضوع در تهران 
از  نامه ای  مبنای  بر  او  به گفته  بررسی شود.« 
حراست، هیچ یک از اعضا اجازه مصاحبه ندارند. 
نیز که  لوت  پایگاه جهانی  سرحدی، مدیر کل 

پیش از این مخالفت خود را با اجرای این پروژه 
ابراز کرده بود حاال به »پیام ما« می گوید: »بنده 
گونه  هر  و  ندارم  رابطه  این  در  مصاحبه  اجازه 
صحبتی در این مورد باید از سمت سازمان صورت 
گیرد.« این در حالی است که هماهنگی الزم برای 
این گفت وگو با سرحدی پیش از این از سمت 
روابط عمومی وزارتخانه میراث فرهنگی و اداره کل 

میراث استان صورت گرفته بود.

توقف روی قبرهای اشکانی 
کل مسیر جاده کشی نزدیک به هزار و 200متر 
آسفالت کرده اند.  را  آن  حاال  200متر  است که 
فعاالن میراث فرهنگی می گویند که کل محدوده 
این  نهایت  در  و  است  خواجه  کوه  حریم  در 
اقدام منجر به آسیب بیشتر به بناهای تاریخی 
می شود. کامبیز مشتاق گوهری، مدیرکل پیشین 
میراث فرهنگی استان سیستان وبلوچستان درباره 
تبعات این جاده کشی به »پیام ما« می گوید: 
»همین االن هم به واسطه باز بودن مسیر و عبور 
و مرور با موتور آنجا پر شده از زباله و مردم حوالی 
این آثار تاریخی چادر می زنند و پیک نیک برگزار 
می کنند. وقتی جاده هم باشد مردم به راحتی 
با ماشین و موتور به باال دسترسی پیدا می کنند 
و خودرو و موتورهای خود را در کنار آثار تاریخی 

پارک می کنند.«

کوه اوشیدا و گردشگری بی رویه
کوه خواجه )اوشیدا( در فاصله 30 کیلومتری 
جنوب غربی شهر زابل قرار دارد. این کوه سیاه 
رنگ به واسطه آثاری چون مجموعه کاخ ها، قلعه 
کهک کهزاد، قلعه چهل دختر، قلعه سرسنگ، 
آرامگاه خواجه غلطان، ساختمان پیر گندم بریان 
و گلی  خشت  تخت جمشید  شیطان  خانه  و 
ایران نام گرفته است.روایات زرتشتیان حاکی 
از آن است که در این کوه سوشانا )سوشیانت( 
نجات دهنده آیین مزدیسنا ظهور پیدا می کند.  
برخی دیگر اما معتقدند که قبر رستم دستان 
در باالی این کوه قرار دارد. هر چه هست این 
کوه نزد سه دین اسالم، مسیحیت و زرتشت 
مقدس است. همین تقدس نیز منجر شده از 
زمان اشکانیان مرده هایشان را در این محدوده 
دفن کنند. گورهای قدیمی که حاال به واسطه 
حضور بی ضابطه گردشگران تخریب هم شده 
است.کوه خواجه به لحاظ موقعیت جغرافیایی 
همچون جزیره ای است که دور تا دور آن دریاچه 
هامون است. هامونی که حاال بخش اعظمش 
خشک شده اما هنوز بخشی از چاله هایش پر 
آب و در فصولی از سال پاتوق گردشگران است.

فقط  بی رویه  گردشگری  از  اما  اوشیدا  عایدی 
ویرانی بوده است. گوهری می گوید: »همه این 
گردشگران روی گورهای تاریخی موتورهای خود 
را پارک می کنند. بسیاری از گورهای تاریخی در 
آن نقطه تخریب شده و فضای مناسب آنجا از 

دست رفته است.«

احداث پارکینگ برای کنترل گردشگران
پیش از این سرگزی، نماینده زابل گفته بود 
که اداره میراث فرهنگی برای کنترل گردشگران، 
در محدوده کوه اوشیدا پارکینگ بسازد.  گوهری 

در واکنش به احداث پارکینگ در دل محدوده 
تاریخی اوشیدا می گوید: »مگرمی شود در حریم 
کرد،  درست  پارکینگ  تاریخی  مجموعه  یک 
کجای دنیا با آثار تاریخی خود چنین می کنند؟ 
آنجا یک فضای چند متری است که تمامش 
گور است. بخش اعظم این محدوده را هم که 
پاسگاه ها برداشتند، دیگر جایی نمانده که چیزی 
احداث شود.«آسفالت اکنون تا 200 متری حریم 
این مجموعه پیش آمده است. جالل زایی، مدیر 
میراث فرهنگی این استان در توجیه این اقدام 
در  گذشته  روز  دو  نشستی که  »در  می گوید: 
شورای راهبردی تشکیل شد به ما گفته شد که 
این جاده قبال هم آسفالت بوده و تنها آسفالت 
را تجدید کرده اند.« به گفته او این جاده قبل از 
تعیین حریم در آن محدوده ایجاد شده است.
او در پاسخ به چرایی انجام عملیات جاده کشی 
با وجود نداشتن مجوز شورای راهبردی میراث 
این  میراث فرهنگی  فعاالن  »دغدغه  می گوید: 
است که طرح براساس برنامه باشد که ما هم 
همین را می گوییم و در حال پیگیری هستیم 
تا  سریع تر مجوزات الزم صادر شود.«به گفته او 
طرح این موضوع در دو، سه روز آینده در بازدید 
گروهی از  باستان شناسان و معماران از محل 
تهران  به  دریافت مجوز  برای  و  تهیه  نظر  مورد 

می شود. ارسال 

»درآمدزایی با جاده سازی، 
عوام فریبی است«

قرار است به اسم توسعه گردشگری در حریم 
بر  پایه اش  که  شود  جاده کشی  مجموعه ای 
در  است. گوهری  استوار  فرهنگی  گردشگری 
این رابطه می گوید: »صحبت نماینده مجلس 
در مورد درآمدزایی از طریق توسعه گردشگری 
عوام فریبی است. واقعیت این است که حتی 
در ایام نوروز هم هتل های این محدوده خالی 
از گردشگر خارجی است و اکثر گردشگران آن 
محدوده داخلی اند و با چادر در آن محل اقامت 
ما  وظیفه  تنها  شرایطی  چنین  در  می کنند. 
حفاظت از این آثار و مدیریت حضور گردشگران 

است.«

بعد از توقف جاده سازی در حریم کوه خواجه، پرونده این موضوع به تهران ارسال شد

جاده سازی روی گور رستم
مدیر کل میراث فرهنگی سیستان و بلوچستان: دغدغه فعاالن میراث فرهنگی این است که طرح براساس برنامه باشد 
و ما هم در حال پیگیری هستیم تا سریع تر مجوزهای الزم صادر شود

ممنوعیت سفر در کنار 
فروش بلیط

رئیس انجمن دفاتر خدمات مسافرت هوایی و 
جهانگردی ایران در اعتراض به ممنوعیت سفر 
نسبت به سیاست های متناقض دولت انتقاد 
کرده است. حرمت هللا رفیعی، به  مهر گفت: 
انجام  آژانس ها  طریق  از  مسافرت ها  »اگر 
شود نهادهای مرتبط می توانند بر رعایت اصول 
بهداشتی سفرهای نوروزی نظارت کنند. اکنون 
تورهای گردشگری برگزار می شود همان طور که 
بازارها را نبسته اند و می بینیم که در این روزها 
بسیار هم شلوغ است.« رفیعی معتقد است 
تنها جایی که می توان از آن طریق سفرها را 
کنترل کرد، آژانس ها هستند چرا که می توان 
فهمید مسافر به کدام هتل رفته و یا به کدام 
چه  در  سفر  این  و  است  کرده  سفر  مناطق 
شرایطی انجام شده است. او در گالیه نسبت 
به اقدامات دولت گفته است: »به ما می گویند 
صبر کنید در حالی که کمتر از دو هفته به عید 
فروش  زمان  آن  برای  باید  ما  است.  مانده 
داشته باشیم، نمی توانیم روز قبل پکیج سفر 
ببندیم و تور بفروشیم و به مسافر هم بگوییم 
از  نه؟  یا  انجام می شود  نقطه  به آن  یا سفر 
یک طرف می گویند تور نفروشید از طرف دیگر 
وزارت  او  نگاه  از  است.«  باز  فروش  سیستم 
میراث فرهنگی هیچ وقت نتوانسته دفاعی از 
صنعت گردشگری داشته باشد:»امهال مالیات 
هیچ وقت انجام نشد و بسته های حمایتی نیز 
کارکردی نداشتند. به تازگی هم اعالم شد با 
کشور اندونزی تفاهم نامه امضا کردند تا تورهای 
گردشگری بین دو کشور برگزار شود اما بخش 
دیگری از همین دولت اعالم می کند که پرواز از 
مقصد اندونزی ممنوع است. جالب تر این که از 
30 کشوری ورود گردشگر به ایران ممنوع شده 
که حتی یک نفر هم از آن کشورها به ایران، 

نداشتیم!« ورودی 

هزینه 20 میلیارد ریالی 
برای مرمت بافت 
تاریخی بالدشاپور 

صنایع  و  میراث فرهنگی، گردشگری  مدیرکل 
 دستی کهگیلویه و بویراحمد می گوید که با هدف 
احیا، مرمت و زنده نگه داشتن 20 میلیارد ریال 
در بافت تاریخی بالدشاپور دهدشت هزینه شده 
است.به  گزارش ایلنا، مجید صفایی )مدیرکل 
صنایع  دستی  و  گردشگری  میراث فرهنگی، 
احیا،  هدف  با  بویراحمد( گفت:  و  کهگیلویه 
مرمت و زنده نگه داشتن 20 میلیارد ریال در 
هزینه شده  بالدشاپور دهدشت  بافت تاریخی 
تملک  برای  اعتبار  این  گفت:  است.صفایی 
تاریخی،  بافت  در  ساختمانی  واحد  تعدادی 
مرمت مسجد مورک، مرمت کاروانسرای بافت 
هزینه شده است.او ادامه داد: هفت امامزاده و 
چهار مسجد در بافت تاریخی دهدشت وجود 
مرمت،  از  بعد  تاریخی  بناهای  این  دارد که 
بازسازی و احیا، برای اجرای برنامه های فرهنگی 
در اختیار هیئت های مذهبی و جوانان عالقه مند 
به اجرای برنامه های مذهبی و دینی قرار داده 
می شود. مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع  دستی کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: 
سامان دهی  و  مرمت  بافت،  کردن  محصور 
بناهای فرهنگی و مذهبی بالد شاپور از مهم ترین 
برنامه های این اداره کل است. بافت قدیمی بالد 
شاپور با 3۸ هکتار وسعت یکی از بزرگ ترین 
بر  به شمار می آمد.  تاریخی کشور  بافت های 
اساس شواهد تاریخی موقعیت جغرافیایی این 
شهر به عنوان یکی از مراکز سکونت صفویان و 
تجارت با بنادر جنوبی، نقش مهمی در اقتصاد و 

تجارت زمان خود داشته است.

رئیس موزه ارتباطات ایران:
پست موزه یزد افتتاح شد 
رئیس موزه ارتباطات ایران از افتتاح پست موزه 
یزد خبر داد و گفت: »در این موزه اولین های 
کارت پستال، تمبرهای ایران و سایر کشورها 
و آثار تمبر و فیالتلیک )تمبرشناسی( دوران 
گذاشته  نمایش  به  معاصر  و  پهلوی  قاجار، 
می شود.«حسن عمیدی به ایرنا توضیح داد: 
»پست موزه یزد چهارشنبه )20 اسفند( با حضور 
رمضانعلی سبحانی فر معاون وزیر ارتباطات و 
مدیرعامل شرکت ملی پست و میهمانانی از 
سفارت بلژیک و فرانسه افتتاح می شود.«در 
این پست موزه که به عنوان اولین مرکز پست 
موزه در استان یزد افتتاح می شود، اولین های 
کارت پستال، تمبرهای ایران و تمبرهای سایر 
کشورها در معرض دید قرار می گیرد.عمیدی 
سالن  چهار  از  یزد  موزه  پست  اینکه  بیان  با 
اقالم  تمبر،  شامل  که  شده  تشکیل  اصلی 
فیالتلیک/ philatelic مطالعه و ارزش گذاری 
اسناد پستی ارزشمند؛ شامل ورقه های پستی 
و پاکت نامه های دوران گوناگون تاریخ است، 
اظهار داشت: »در سالن اول این موزه آثار دوران 
اقالم فیالتلیک  و  تمبر  قاجار، در سالن دوم 
دوران پهلوی و تاریخ پست هوایی، در سالن 
سالن  در  و  معاصر  دوران  پستی  اوراق  سوم 
چهارم تمبر و اقالم فیالتلیک 120 کشور مختلف 

دنیا به نمایش گذاشته می شود.«

آسفالت اکنون تا 200 متری 
حریم این مجموعه پیش 
آمده است. جالل زایی، مدیر 
میراث فرهنگی این استان در 
توجیه این اقدام می گوید: »در 
نشستی که دو روز گذشته در 
شورای راهبردی تشکیل شد به 
ما گفته شد که این جاده قبال 
هم آسفالت بوده و تنها آسفالت 
را تجدید کرده اند.« به گفته او 
این جاده قبل از تعیین حریم 
در آن محدوده ایجاد شده بود

دور تا دور کوه  ثبت ملی خواجه را آسفالت کردند و جاده را تا 30متر به سمت باال پیش بردند. جاده سازی در کوهی رخ داده که 5 اثر تاریخی 
مربوط به اشکانیان و ساسانیان در دل خود جای داده و به کوه رستم یا اوشیدا هم معروف است. پیش از اینکه این طرح از میراث فرهنگی 
مجوز بگیرد، نماینده زابل خیلی زود توانست از دولت ردیف بودجه و قیر رایگان دریافت کند و عملیات دو هفته پیش آغاز شد اما 10روز 
بعد از شروع کار، باستا ن شناسان و اعضای کمیته جلوی جاده سازی ایستادند. با این همه طولی نکشید که عملیات ساخت این جاده بار 
دیگر از سر گرفته شود، حاال به بهانه توسعه گردشگری، میراث باستانی تهدید می شود، مدیر میراث فرهنگی سیستان وبلوچستان می گوید به 
دنبال مجوز است و فعاالن میراث فرهنگی نگران اند که ساخت این جاده زمینه تخریب بیشتر آثار باستانی تنها بلندی هامون را فراهم کند.

سرگزی در تشریح علت 
دخالت های خود در این پروژه 
گفته بود: من به عنوان نماینده 

مردم و طی مطالبه عمومی 
به این موضوع وارد شدم و 
اعتبار چهار میلیارد تومان و 

قیر رایگان را برای این پروژه 
گرفته ام در حالی که  تاکنون 

میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری اعتباری برای کوه 
خواجه اختصاص نداده است
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باستان شناسان در مصر یک 
گورستان 2000 ساله را که بقایای 
حیوانات به همراه چند قالده در آن 
دفن شده است کشف کرده اند

باستان شناسی

کشف گورستان حیوانات خانگی در مصر
باستان شناسان در مصر گورستانی کشف کرده اند 
حیوانات  گورستان  قدیمی ترین  معتقدند  که 

خانگی است که تاکنون کشف شده است.
باستان شناسان در مصر یک  ایسنا،  به گزارش 
گورستان حدودا 2000 ساله را که بقایای حیواناتی 
همچون گربه و میمون به همراه قالده هایی از 

صدف و دانه های شیشه ای و سنگی در آن دفن 
شده است کشف کرده اند.

حیوانات  کردن  مومیایی  به  باستان  مصریان 
اما  داشتند  شهرت  خدایان  به  پیشکش  برای 
»برنیس«  بندر  حوالی  در  واقع  این گورستان 
موضوع متفاوتی است. در هیچ یک از حیواناتی 

که در این گورستان دفن شده اند اثری از مرگ 
به دست انسان دیده نمی شود، در عوض بقایای 
حیوانات  این ها  می دهند  نشان  به جای مانده 
پیر و بیماری بوده اند که توسط فردی نگهداری 
 شده اند. تقریبا تمامی این حیوانات با دقت دفن 
شده اند. حیوانات در حالتی شبیه به خوابیدن در 
قبر قرار داده شده اند و در برخی موارد پتویی به 
دور آن ها پیچیده شده و یا ظرفی بر روی آن ها 
قرار داده شده است.در یکی از موارد، یک میمون 

در کنار سه بچه گربه، یک سبد حصیری، لباس، 
تکه های ظرف و دو صدف بسیار زیبا دفن شده 
در  حیوانات  معتقدند  بنابراین کارشناسان  بود. 
»برنیس« برای هدیه شدن به خدایان قربانی 
نمی شدند و به عنوان حیوانات خانگی نگهداری 
می شدند. باستان شناسان این گورستان متعلق 
اتفاقی  طور  به  را  میالدی  دوم  و  اول  قرن  به 
کشف کرده اند. سال ها است که باستان شناسان 
هستند  »برنیس«  حوالی  در  کاوش  مشغول 

چراکه این منطقه خانه بقایای تاریخی است.از 
5۸5 مورد بقایای کشف شده، 536 مورد گربه، 
32 مورد سگ، 15 مورد میمون، یک مورد روباه 
از  هیچ کدام  است.  بوده  شاهین  مورد  یک  و 
حیوانات مومیایی نشده بودند اما برخی از آن ها 
در تابوت های موقتی قرار داده شده بودند. برای 
یک سگ  دور  نخل  برگ  از  مجموعه ای  مثال 
بزرگ پیچیده شده بود و یک نفر با دقت دو تکه 

کوزه را دور جسد سگ قرار داده بود.

آب را 
َهدر ندهیم



پیامک شما را دربـاره 
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انتقاد فعاالن گردشگری از سیاست های دوگانه دولت برای سفر

یک بام و چند هوای محدودیت های گردشگری
سیاست گذاران گردشگری به فکر سالمت مردمند یا منافع خود؟

سخنگوی دانشگاه علوم 
پزشکی شهید صدوقی یزد:
اگر قرار است خدماتی به 

بیماران غیربومی ارائه نشود 
الزم است که در این زمینه 

ورودی های شهر بسته شوند، 
در غیر این صورت محدودیتی 
برای ارائه خدمات درمانی به 

این بیماران وجود ندارد

برخی مولفه های اقتصادی 
مانند نرخ ارز، بهای انرژی 

و تورم برای سال آینده 
وضعیت نامشخصی دارند که 
موجب نااطمینانی از وضعیت 

اقتصادی در سال پیش رو 
شده است

امیر ناصر طباطبایی رئیس 
جامعه هتل داران یزد:

اگر وزارت بهداشت با هر 
گونه سفر مخالف است، چرا 
برای گردشگران سالمت که 

منافعی هم برای این وزارتخانه 
دارد، ویزا صادر می شود؟ اگر 

گردشگری و سفر عامل شیوع 
کروناست پس چطور صدور 

ویزای سالمت تاکنون لغو نشده 
است؟
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اسراف میلیون ها لیتر 
گازوئیل یارانه ای برای 
تامین LPG خودروها 

صنفی  انجمن  مدیره  هیات  رئیس 
خیلی  این که  بیان  با  کشور  سی ان جی 
حاضر  شرایطی  هیچ  تحت  مردم  از 
دوگانه سوز  را  خود  خودروی  نیستند 
ال پی جی  جایگاه  زمانی که  کنند، گفت: 
از  آن  تامین  جهت  شود  احداث 
پاالیشگاه تا هر جایگاه باید میزان قابل 
و  کامیون  به  یارانه ای  گازوئیل  توجهی 
گزارش  به  دهیم.  اختصاص  تانکرها 
مصوبه  درباره  جوهری  محسن  ایلنا 
به  ال پی جی  ورود  درباره  مجلس  اخیر 
سال های  در  گفت:  سوخت کشور  سبد 
کشور  در  ال پی جی  زیرساخت  گذشته 
خطرات  توجه  با  اما  بود،  شده  اجرا 
مزیت  و  سوخت  این  اشتعال  باالی 
و  منابع گاز  لحاظ  به  سی ان جی  نسبی 
سطح  در  انتقال  خطوط  شبکه گسترده 
این  به  نفت  وزارت  و  دولت  کشور، 
ال پی جی  سوخت  که  رسیدند  نتیجه 
سی ان جی  و  جمع آوری  خودروها  در 

شود. جایگزین 
و  تصویب  بر  اصرار  این که  بیان  با  او 
سوخت  عنوان  به  ال پی جی  از  استفاده 
این  اگر  گفت:  است،  عجیب  خودرو 
خسارت  دچار  بعد  چندی  بیفتد،  اتفاق 
و  بخش خصوصی  اینکه  ابتدا  می شویم، 
دولت باید دوباره بالغ بر 25هزار میلیارد 
جایگاه   150 صرفا  ساخت  جهت  تومان 
صورت  به  خودروها  کردن  دوگانه سوز  و 
استاندارد کنند، سرمایه گذاری کنند. بعد 
تامین فرآورده  امکان  اینکه  دیگر قضیه 
طریق  از  ال پی جی  جایگاه های  برای 
وجود  سی ان جی  گاز  همانند  لوله  خط 
از حمل ونقل  استفاده  به  ناگزیر  و  ندارد 
جاده ای برای تامین ال پی جی مورد نیاز 
زمانی  و  هستیم  ال پی جی  جایگاه های 
که جایگاه ال پی جی احداث شود جهت 
جایگاه  هر  تا  پاالیشگاه  از  آن  تامین 
گازوئیل  توجهی  قابل  میزان  باید 
یارانه ای به کامیون و تانکرها اختصاص 
ترافیک،  باعث  موضوع  این  و  دهیم 
سوخت  این  حمل  جاده ای  خطرات 
پرخطر، افزایش آلودگی هوا و  همچنین 
یارانه ای  افزایش مصرف گازوئیل  سبب 
می شود که نتیجه تمام این موارد ایجاد 
برای  مالی  ضررده  و  پرخطر  بستر  یک 

است. کشور  اقتصاد 
جوهری ورود ال پی جی به سبد سوخت 
بیش  را  آن  ضرر  و  غیرکارشناسی  را 
حیث  از  افزود:  و  دانست  منفعت  از 
ال پی جی  نیز مشتری سوخت  صادراتی 
بیش از بنزین است، حتی ارزش دالری 
صادراتی آن نیز در برخی از فصول باالتر 
خرید  تقاضای  میزان  و  است  بنزین  از 
ارزش  دلیل  به  اخیر  سال های  طی  آن 
حال  در  زیادی  شیب  با  حرارتی  باالی 
آن  از  استفاده  با  حتی  است.  افزایش 
پتروشیمی ها می توان  عنوان خوراک  به 
ارزش چند برابری از این محصول خام 
و  تعجب  مایه  بسیار  حال  دریافت کرد 
تفکر است که حامیان این طرح چگونه 
عنوان  به  بنزین  صادرات  موضوع  بر 
سبد  به  ال پی جی  ورود  برای  ابزاری 

می کنند. اصرار  سوخت 

در  بار  چندمین  برای  نمکی  سعید  دیروز 
نوروزی  سفرهای  درباره  گذشته  هفته  یک 
موافق  هیچ وجه  »به  گفت:  و  داد  هشدار 
التماس  نیستیم،  نوروز  تعطیالت  در  سفر 
می کنیم، مردم حتی اگر راه ها باز باشد هم به 
مسافرت نروند، اگر خوزستان جدیدی شکل 
را  سالمت  نظام  تاب آوری  نمی توانم  بگیرد، 
تضمین کنم.« این اظهارات در حالی خبر از 
وخامت اوضاع دارد که در سوی دیگر میدان 
کردن  پر  برای  گردشگری  وزارت  مسئوالن 
و  سال  یک  در  حضورشان  خالهای  تمام 
نوروزی  سفرهای  تا  تالشند  در  نیم گذشته، 
نتوانستند  که  آنچه  شاید  تا  شود.  انجام 
و  بگیرند  عهده  به  مردم  برآیند،  آن  پس  از 
خسارات اصناف گردشگری با انجام سفرهای 
اگر  شاید  شود.  جبران  حدودی  تا  نوروزی 
وزارت گردشگری در یک سال و نیم گذشته 
همتی  و  داشت  حوزه  این  در  موثر  حضور 
نشان  گردشگری  فعاالن  از  حمایت  برای 
می داد، حاال اصنافی که یک سال و نیم رکود 
رسیدن  راه  به  گذاشتند، چشم  را پشت سر 
فعاالن گردشگری  نبودند.  نوروزی  مسافران 
که  کرده اند  تصریح  خود  اظهارات  در  بارها 
هیچ حمایتی از دولت دریافت نکرده اند. وزیر 
عرصه  این  بزرگ  غایب  هم که  گردشگری 
است. و حاال تمام اصناف این حوزه در انتظار 
از  ذره ای  شاید  تا  هستند  نوروزی  مسافران 

خساراتشان در پی وقایع متعدد یک سال و 
شود. جبران  نیم گذشته 

سفرهای  درباره  نظری که  اختالف  بر  عالوه 
وزارت  و  بهداشت  وزارت  بین  نوروزی 
گردشگری وجود دارد، سیاست های دوگانه در 
صدور ویزا برای گردشگران ورودی هم محل 
انتقاد بسیاری از فعاالن گردشگری است. آن ها 
انتقال ویروس  اگر گردشگر عامل  می گویند 
است، چرا گردشگر سالمت وارد کشور می شود 
و گردشگری تفریحی یا فرهنگی اجازه ورود 
ندارد؟ البته فعاالن حوزه گردشگری سالمت 
بخش  در  سیاست گذاری  دوگانگی  از  هم 
می گویند  و  دارند  گردشگری گله  از  دیگری 
چرا به ورود گردشگران سالمت انتقاد می کنید 
اما برای تورهای خروجی به ارمنستان و ترکیه 
و آذربایجان تبلیغات گسترده صورت می گیرد. 
فعاالن  بین  که  التهابی  و  نابسامانی  این 
وجود  مختلف  بخش های  در  گردشگری 
دارد، همه ریشه در یک چیز دارد: ناکارآمدی 
متولیان امر گردشگری و عدم حمایت دولت 
از زیان دیدگان بخش گردشگری در یک سال 

و نیم گذشته.
زنگ  درآمدن  صدا  به  از  بعد  نمکی  سعید 
اعالم  بعد هم خوزستان  و  در شادگان  خطر 
کرد: »کانون اصلی گرفتاری ما در خوزستان 
با ویروس جهش یافته، مسافرانی بودند که 
از کشور همسایه عراق می آمدند.« او روزهای 

غربی  مرزهای  بودن  باز  به  هم  اسفند  اول 
»اعالم کرده  بود:  و گفته  انتقاد کرده  کشور 
بودیم مرزها را ببندید، هنوز یکی از مرزهای 

است. باز  خوزستان 
 کسانی که پروتکل ها را رعایت نکردند و مرزها 
نبستند،  رئیس جمهوری  دستور  وجود  با  را 
آتش جدید را برافروختند. من وزیر خبر ندارم 
در این سرزمین چه کسی از کجا وارد یا خرج 
مدیریت  را  بحران  می توانم  چگونه  می شود، 

کنم«
هر چند آن روزها نمکی به برگزاری دورهمی ها 
و رعایت نکردن پروتکل ها در خوزستان انتقاد 
رفت و آمدهای  و  مرزها  بودن  باز  اما  داشت، 
دارد.  هم  دیگری  جوانب  گرفته،  صورت 
مرزهای  از  سالمت  گردشگران  از  بسیاری 
ایالم وارد کشور می شوند. آن ها  خوزستان و 
برای درمان به شهرهای شیراز و یزد و اصفهان 
و مراکز درمانی این شهرها مراجعه می کنند. 
گزارش های رسیده از مراکز درمانی یزد نشان 
می دهد که نه تنها این میهمانان ناخوانده که 
برای درمان وارد کشور می شوند، اعتقادی به 
رعایت پروتکل ها ندارند که بعضی مراکز هم 
قصد صرف نظر از درآمد حاصل از ورود آن ها 

با هدف درمان را ندارند.
 امیر ناصر طباطبایی رئیس جامعه هتل داران 
اول  معاون  حضور  با  جلسه ای  در  یزد 
رئیس جمهور، گله مندانه خطاب به جهانگیری 

سفر  هرگونه  با  بهداشت  وزارت  »اگر  گفت: 
مخالف است، چرا برای گردشگران سالمت که 
منافعی هم برای این وزارتخانه دارد، ویزا صادر 
ایسنا  با  گفت و گو  در  طباطبایی  می شود؟« 
گردشگری  با  سلیقه ای  برخوردهای  از  هم 
انتقاد کرده و گفته: »اگر گردشگری و سفر 
از عوامل شیوع کروناست پس چطور صدور 
آیا  است؟  نشده  لغو  تاکنون  ویزای سالمت 
خودرو شخصی  از  سفر  برای  گردشگری که 
استفاده می کند و در فضای ایزوله خانوادگی 
قرار دارد، نسبت به گردشگری که برای سفر 
بیشتر  می کنند،  استفاده  قطار  یا  هواپیما  از 
مدیر کل  فاطمی  مصطفی  سید  است؟« 
میراث فرهنگی یزد هم با اشاره به این که در 
سال جاری 700 گردشگر ورودی به یزد سفر 
کرده اند و عمدتًا سفرشان به منظور درمان و 
تجارت بوده گفت: »این سوال مطرح است که 
آیا خطر سفر خارجی های بیمار که برای درمان 
به ایران و یزد سفر می کنند نسبت به ورود 
سفر  ایران  به  تفریح  برای  خارجی هایی که 
انتقادات  این  البته  بیشتر است؟«  می کنند، 
مطرح  حالی  در  ورود گردشگران سالمت  به 
است که فعاالن این حوزه هم از آسیب های 
کرونا در امان نبوده اند و گفته می شود بالغ بر 
نیمی از دفاتری که در زمینه ارائه خدمات در 
حوزه گردشگری سالمت فعال بودند، تعطیل 

شده اند.

معتقدند  درمان  بخش  مسئوالن  طرفی  از   
مراجعه  درمان  برای  مرکزی  به  بیمار  وقتی 
می کند آن ها موظف به ارائه خدمات هستند،  
علوم  دانشگاه  سخنگوی  سلمانی  ابراهیم 
پزشکی شهید صدوقی یزد در خصوص اعمال 
محدودیت  برای مراجعان غیربومی با توجه به 
شیوع بیماری به ایسنا گفته است: »بخش 
سالمت استان موظف به ارائه خدمات به هر 
رنگ  از  فارغ  مراجعه کننده ای  و  مسافر  نوع 
پوست، ظاهر و ملیت است. بعضی از مراکز 
تست پی.سی.آر را الزامی می دانند، اما افراد 
در صورت منفی شدن این تست نیز می توانند 
ناقل باشند و برخی نیز از تب سنج استفاده 
می کنند اما در مجموع خدمات به هر بیماری 
که مراجعه کند، ارائه می شود.« او معتقد است 
هر نوع محدودیتی باید از ورودی شهر اعمال 
شود و  می گوید: »اگر قرار است خدماتی به 
بیماران غیربومی ارائه نشود الزم است که در 
در  بسته شوند،  ورودی های شهر  زمینه  این 
غیر این صورت محدودیتی برای ارائه خدمات 
درمانی به این بیماران وجود ندارد« سخنگوی 
شاید  پزشکی شهید صدوقی  علوم  دانشگاه 
خبر از شیوه پذیرش گردشگران سالمت ندارد، 
کسانی که از کشورهای همسایه برای درمان 
برنامه ریزی  قبل  ماه ها  می شوند،  وارد کشور 
کرده و اقدامات مربوط به پذیرش آن ها انجام 
می شود، آن ها بیماران اورژانسی نیستند که به 

یکباره راهی مرکز درمانی شوند.
وزارت  سوی  از  شده  اعالم  آمار  هرچند 
اما  نیست،  استناد  قابل  گردشگری چندان 
زمان  از  معاون گردشگری  اعالم  اساس  بر 
ماه  مرداد  پایان  تا  کشور  در  کرونا  شیوع 
سال جاری، حدود 262 هزار مسافر خارجی 
وارد کشور شده اند. گردشگری دنیا در حال 
بزرگترین  است،  نرمال  شرایط  به  بازگشت 
که  برلین   ITB دنیا  گردشگری  نمایشگاه 
سال گذشته به دلیل همزمانی با آغاز پاندمی 
کرونا تعطیل شد، این روزها در شرف آغاز 
است. در ایران اما مسئوالن حوزه گردشگری 
در  خود  قصور  توجیه  و  فرافکنی  حال  در 
حمایت از فعاالن بخش گردشگری هستند، 
در آخرین اظهارات معاون گردشگری کشور 
تسهیالت  ارائه  »برای  است:  کرده  اعالم 
گردشگری سختی هایی در برخی بانک ها و 
واحدها وجود داشته و به صورت سلیقه ای 

است.  شده  عمل 
برای  که  تضمین هایی  و  وثیقه ها  البته 
مراتب  به  است،  الزم  تسهیالت  دریافت 
یا  فرد  یک  عادی که  زمان های  به  نسبت 
بنگاه با مراجعه به بانک درخواست وام دارد، 
ساده تر در نظر گرفته شده« و وزیر وزارتخانه 
شده  ارائه  تسهیالت  هم  نوپای گردشگری 
است:  گفته  و  برشمرده  را  حوزه  این  به 
»در پروژه های بزرگ و هتل سازی از محل 
صندوق توسعه ملی وام ریالی ارزان قیمت 
به سرمایه گذاران دادیم. هر سرمایه گذاری 
درصد   70 باشد  داشته  آورده  درصد  که 30 
دیگر را دولت از طریق وام تامین می کند. 
در کسب و کارهای کوچک مانند بوم گردی ها 
منابع  محل  از  تومان  میلیارد  هزار  یک 

کردیم. کمک  روستایی  اشتغال 
در  قیمت  ارزان  تسهیالت  هم  وزارتخانه   
اختیار داشت که این منابع را هم پرداخت 
متولیان  است که  این شیوه ای  و  کردیم.« 
برای  کشور  در  گردشگری  بخش  اصلی 
حمایت از زیان دیدگان در پیش گرفته اند. 
بخش  فعاالن  داستان  دیگر  سوی  در 
بار مجال صحبت  خصوصی هستند که هر 
می کنند:  تکرار  را  جمله  یک  باشند،  داشته 
از بخش گردشگری  »دولت هیچ حمایتی 

است« نکرده 

|پیام ما| استان خوزستان روزهای خوبی را نمی گذراند. بسیاری از شهرهای این استان در وضعیت قرمز کرونایی هستند و چند روز پیش 
ورود و خروج از محدوده این استان ممنوع اعالم شد. اما اگر به چند ماه پیش بازگردیم و اخبار مربوط به خوزستان را مرور کنیم، با 
هشدارهایی در خصوص باز بودن مرزهای این استان -و به طور کلی مرزهای غربی کشور- و ورود اتباع عراقی از طریق این مرزها به 
کشور روبه رو می شویم. هشدارهایی که به آن ها توجهی نشد. اغلب این افراد که از مرزهای غربی و به ویژه خوزستان وارد کشور می شوند، 
برای جراحی های زیبایی یا درمان های مربوط به باروری و… راهی شیراز و یزد می شوند و این مسئله باعث اعتراض فعاالن گردشگری 
به ویژه در یزد شده است. آن ها می گویند اگر بنا بر اعمال محدودیت ورود گردشگران است، این محدودیت چرا شامل حال گردشگران 

سالمت که وارد کشور می شوند، نشده است؟

تهران  استان  بازرگانی  اتاق  رئیس 
کاالی  قیمت  66درصدی  افزایش  از 
خبر  جاری  سال  ماه   11 طی  اساسی 
رغم  به  افزایش قیمت  این  و گفت:  داد 
واردات  به   4200 ترجیحی  ارز  تخصیص 
کاالی اساسی رخ داده است. به گزارش 
با  خوانساری  مسعود  ایلنا،  خبرنگار 
با سه چالش جدید  امسال  این که  بیان 
اظهار  بودیم  مواجه  اقتصادی  حوزه  در 
کاهش  تحریم ها،  شدت  افزایش  کرد: 
کووید  بیماری  همه گیری  و  درآمدزایی 
1۹ سه چالشی هستند که در سال جاری 
کشور  اقتصادی  چالش های  سایر  به 

شدند.  اضافه 
به  را  تقاضا  و  عرضه  مذکور  چالش های 
تولید  بر  و  داده  قرار  تاثیر  تحت  شدت 

بودند. تاثیرگذار  کشور  ناخالص 
بر  تاکید  با  تهران  بازرگانی  اتاق  رئیس 
ناخالص  تولید  حاضر  حال  در  این که 
ماه های  در  افزود:  است،  منفی  کشور 
هشت  شدن  مثبت  شاهد  سال  ابتدایی 
بوده ایم  کشور  ناخالص  تولید  درصدی 
است.  شده  منفی  درصد   1.۹ اکنون  اما 
ناخالص  تولید  بودن  منفی  به  توجه  با 
جبران  گذشته  سال  دو  در  کشور 

به  رسیدن  و  حوزه  این  در  عقب ماندگی 
۹6 بسیار  میزان تولید ناخالص در سال 

بود. خواهد  زمان بر  و  سخت 
در  شدید  رکود  به  اشاره  با  خوانساری 
نشان می دهد  آمار  تقاضا گفت: هر چند 
اما  داشته ایم  رشد  تقاضا  بخش  در  ما 
تقاضا  رشد  این  که  است  این  واقعیت 
مربوط به بخش دولتی بوده و در بخش 
نداشته  رشد  تنها  نه  تقاضا  خصوصی 

است. منفی  بلکه 
بخش  در  تقاضا  بودن  منفی  دلیل   
است.  سرانه  درآمد  کاهش  خصوصی 
صادرات  وضعیت  درباره  خوانساری 
گفت:  نیز   ۹۹ سال  در  واردات کشور  و 
صادرات بدون نفت کشور در سال جاری 
میلیارد   3۸ واردات  و  دالر  میلیارد   34
 1۸ و  درصد   15 ترتیب  به  است که  دالر 

است. داشته  کاهش  درصد 
تهران تصریح کرد:  بازرگانی  اتاق  رئیس 
ایجاد کرد  را  امید  این  ارز  نرخ  افزایش 
اما  باشد  صادرات  رشد  برای  عاملی  که 
تصمیم گیری های  و  اشتباه  مدیریت 
قیمت  افزایش  موجب  نادرست 
نتیجه  که  شد  تولید  اولیه  مواد 
متعدد  قوانین  و  بخشنامه ها  صدور 

از  خوانساری  بود.  غیرکارشناسی  و 
قیمت کاالهای  در  درصدی   66 افزایش 
اساسی در سال جاری خبر داد و گفت: 
دالر  میلیارد   11   ،۹۹ سال  ماه   11 طی 
شد  داده  تخصیص  اساسی  برای کاالی 
بود  ترجیحی  ارز  شکل  به  آن  عمده  که 
اما شاهد افزایش 66 درصدی در قیمت 

بودیم. اساسی  کاالی 
جای  به  که  کرده ایم  اعالم  بارها  ما   
یارانه  واردات،  به  ترجیحی  ارز  تخصیص 
دهند  قرار  مصرف کننده  اختیار  در  را  آن 
نصیب  آن  مثبت  نتایج  طریق  این  از  تا 

شود. مصرف کننده 
دوباره  تصویب  از  انتقاد  با  خوانساری 
ارز دو رقمی در مجلس شورای اسالمی 
از  اطالع  با  انقالبی  مجلس  افزود: 
برای  رقمی  ارزهای چند  از  مشکالتی که 
بر  تعجب  کمال  در  ایجاد کرده ،  اقتصاد 
داد  که  مثبت  رای  رقمی  دو  ارز  اجرای 
است. مشکالت گذشته  ادامه  آن  نتیجه 

دیگر  از  تهران  بازرگانی  اتاق  رئیس 
وضعیت  را   ۹۹ سال  اقتصادی  مشکالت 
از  یکی  افزود:  و  عنوان کرد  سهام  بازار 
مالی  به کمبود  می توانست  بازارهایی که 
در بخشی اقتصادی کمک کند بازار سهام 

به  تبدیل  نظارت  نبود  دلیل  به  که  بود 
مردم  اعتماد  سلب  و  اقتصادی  مشکل 
شد. شاید یکی از بزرگترین آسیب هایی 
که به اقتصاد و کشور در سال جاری وارد 
شد از دست رفتن اعتماد عمومی بود که 

است. سخت  بسیار  آن  جبران 
او با پیش بینی این که که تا پایان سال 
بانک  گفت:  برسد  درصد   36 به  تورم 
مرکزی تورم تا پایان سال جاری را 22 
نشان  آمار  اما  بود  کرده  تعیین  درصد 
به  تورم  جاری  سال  پایان  تا  می دهد 
36 درصد برسد. به گفته خوانساری تنها 
دارند که  رقمی  دو  تورم  نوظهور  ۹ کشور 

است. آنها  جزو  ما  کشور 
بر  تاکید  با  تهران  بازرگانی  اتاق  رئیس 
اقتصادی  وضعیت  از  نااطمینانی  این که 
برخی  افزود:  دارد  وجود  آینده  سال  در 
ارز،  نرخ  مانند  اقتصادی  مولفه های 
آینده  سال  برای  تورم  و  انرژی  بهای 
موجب  که  دارند  نامشخصی  وضعیت 
نااطمینانی از وضعیت اقتصادی در سال 

است. شده  رو  پیش 
میزان  شدید  افت  دیگر  بار  خوانساری 
را  سیاستمداران  به  جامعه  اعتماد 
برشمرد  کشور  مهم  مشکالت  از  یکی 
شدید  افت  از  زیادی  بخش  افزود:  و 
سیاستمداران  به  جامعه  اعتماد  میزان 
دولتی  بخش  در  مدیریتی  ضعف  به 
و  دولت مردان هشیار  باید  برمی گردد که 

باشند. حساس 

رئیس اتاق بازرگانی تهران مطرح کرد:

افزایش 66 درصدی قیمت کاالهای اساسی در سال جاری

تجارت

دکتر ابراهیم محمدی ریس هیات بدوی 
رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دانشگاه

شماره  دارای  جهانگیر  فرزند  پور  خواجه  فرشید  دکتر  آقای 
شناسنامه 2 صادره از شهرستان بردسیر تاریخ تولد 1348/1/1 
به  پرونده شما  اینکه  به  نظر  عمومی  پزشک  پست سازمانی 
اتهام در این هیات مطرح می باشد و با توجه به تجویز ماده 
73 آئین دادرسی مدنی بدین وسیله یک نوبت در روز نامه 
های کثیر االنتشار کشوری آگهی می شود تا ظرف مدت ده 
روز از تاریخ نشر آخرین آگهی به نشانی جیرفت میدان شاهد 
دانشگاه علوم پزشکی دفتر هیات بدوی رسیدگی به تخلفات 
غیر  در  برآیند  خود  پاسخگویی   مقام  در  و  مراجعه  اداری 
اینصورت هیات در اجرای ماده 18 قانون رسیدگی به تخلفات 
اداری مصوب 72/9/7 مجلس محترم شورای اسالمی غیابا 
به اتهام شما رسیدگی و تصمیم مقتضی  اتخاذ خواهد نمود .

آگهی ابالغ 
اتهام هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری 

کارکنان دانشگاه علوم پزشکی جیرفت
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افقی
 - اعالمی  محمدرضا  از  فیلمی   -  1 
كرامتی2  و  پرستویی  بازی  با  فیلمی 
- نوعی شیرینی - شی وارونه - برابر 
سکون   - موشك3  نوعی   - ومساوی 
به   - تهران  در  ای  محله   - آرامش  و 
در  مرغ  تخم  نماد   - مار   - تازگی4 
غذا  چاشنی  خداوند،   - سین5  هفت 
بانگ  نزدیک،  بانگ   - کردن  فدا   -
اشاره،  ضمیر   - عربی  ضمیر  چوپان، 

 - برونته6  خواهران  از  دور،  به  اشاره 
 - تینت7   - است  هیا  همان   - دزد 
شهر  این  در  دیناموزاگرب  فوتبال  تیم 
قراردارد - از سازهای ضربی - از لهجه 
بهانه گیر - عیوس،  ها۸ - زدنی آدم 
 - مالیدن  خاك  وضو،  بدل   - ترشرو 
ضمیر اشاره، اشاره به دور، از خواهران 
نامی پسرانه،  بیگانه -  برونته۹ - ماه 
فرو  شدن،  خاموش   - قدیمی  نقاش 
توان،  و  قدرت   - آتش10  نشستن 
 - شكننده  شیرین،  سپاس   - جرأت 

 - حرف  یك  تكرار   -  11 پرستو  نوعی 
زبان  در  اندک،  نور  چشم،  دید  جهت، 
قدیم  نام   - گویند  می  آب  به  ترکی 
مروارید  ورود،  محل   - حیدریه  تربت 
شکست   - صدف12  درون  درشت، 
و  شدن  تسلیم  از  کنایه  پذیرفتن،  را 
تسلیم  از  کنایه  پذیرفتن،  را  شکست 
از  فیلمی   - غله13  انبار   - شدن 
داریوش فرهنگ - آش هفت سین - 
شهرت تیم اورالندو در NBA14 - مكر 
و حیله، زیركی، حیله - سوپ وطنی، 
دست   - ایرانی  غذای  نذری،  غذای 
عرب، هالوژن نمک طعام، از هالوژنها - 
قلعه تگزاس15 - گوسفند استرالیایی 

آسیا مهم  های  رسته كوه  از   -

عمودی
برونته2 - مختل  امیلی  از  رمانی   - 1
شدن رابطه بین دو نفر بر اثر رنجش - 
خویشاوندان، طایفه ها - بوی گوشت3 
- برای صید ماهی حتما الزم است - 
از  یكی   - نگهبان گله  وفادار،  حیوان 
دو جنس، مذکر، جنس به ظاهر قوی 
پسوند   - رومی4  امپراتوران  عنوان   -
 - هاگ5   - قدیم  ژاپن   - شباهت 
زگیل6   - مؤثر، كارگر   - پت  همبازی 
 - خوراکی  دانه   - قزاقستان  اهل   -
روستایی،  شوهر  تلویزیونی،  نمایش 
شب روستایی7 - واحد پول سورینام 
- نوعی سوپ سبزیجات۸ - مرد ازمند 
پر   - معطر  سیاهدانه  خوشبو،  دانه   -
گویی، زدني پرچانه ها، طرف - مقابل 

بنزین -  کیفی۹ - مخزن جذب بخار 
ضارب10 - حرف ندا - آینده - چشم 
روشنی، هدیه11 - ساحل دریا - پرآب 
عزیز  عرب،  مادر   - جهان  رود  ترین 
ژان  آثار  از  فرومایه،  بخیل،  تازی12 - 

ساموئل  از  ای  نمایشنامه   - باتیست 
عنکبوت   - خوانده13  درس   - بکت 
 - زهرخطرناك  با  ای  حشره  سمی، 
از   - هنرپیشه  نقش  اتومبیل،  فرمان 
بیستم  سوره  قرآن،  مقطعه  حروف 

تیغ  محافظ گل،   - مردان14   - قرآن 
وقوف  بزرگان،  ثروتمندان،   - درخت 
همیشگی،   - داشتن  چیزی  بر  كامل 
پیوسته15 - اولین زن فضانورد جهان

جدول شماره 1969

رئیس اتاق کرمان:

برخی سیاست گذاری ها 
موجب کاهش بهره وری 

می شود
و  سیاست گذاری ها  برخی  اتاق کرمان گفت:  رئیس 
تصمیم گیری ها در کشور به عنوان یک نشانه، فعالیت 
بنگاه های اقتصادی را به سمت کاهش بهره وری پیش 
می برد. به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، 
در  طبیب زاده،  و کشاورزی کرمان، سیدمهدی  معادن 
دومین جشنواره بهره وری و رقابت پذیری استان کرمان 
با یاد "حاج اکبر صنعتی" کارآفرین فقید استان، افزود: 
کشاورزی،  در  توانمندی ها  و  ظرفیت ها  همه  وجود  با 
صنعت، معدن، گردشگری و آموزش، اقتصاد کرمان بهره 
ور نیست و تفاوت بسیار زیادی بین ورودی ها و خروجی 

های اقتصاد استان وجود دارد.
وی با اشاره به اینکه چهره خشن فقر در کرمان را در کنار 
سطل زباله ها و کودکان کار سر چهارراه ها می توان دید، 
اظهار کرد: میزان درآمد هر خانوار شهری و روستایی در 
استان به ترتیب سی و یکم و سی ام کشور است که 
با امکانات و نیروی انسانی توانمند در کرمان همخوانی 
ندارد. طبیب زاده، با تاکید بر این که ما در قبال نسل 
آینده مسئول هستیم، بیان کرد: بهره وری باید به یک 
نهضت تبدیل شود و در همه ابعاد سیاسی، مدیریتی 
کرمان  اتاق  رئیس  شود.  گرفته  کار  به  اقتصادی  و 
خاطرنشان کرد: برخی مدیران و بنگاه های اقتصادی 
در همین شرایط دشوار و با همه مشکالت و سیاست ها 

هنوز سر پا هستند و حتی رشد نیز کرده اند.
به صورت  دانشگاه، که  و مدرس  اقتصاددان  ادامه  در 
مجازی در این جشنواره حضور داشت، گفت: محیطی که 
فعالیت ها در آن انجام می شود در مصرف انرژی و در 
نتیجه میزان بهره وری تاثیرگذار است به گونه ای که رفتار 
یک ایرانی در رابطه با مصرف انرژی در داخل و خارج 
مطالعات  افزود:  نیلی،  مسعود  است.  متفاوت  کشور 
متخصصان نشان می دهد در کشور با کمبود آب روبه رو 
هستیم و باید آب کمتری مصرف کنیم اما می بینیم که 

خالف این مسئله انجام می شود.
به  تولید  عوامل  بهره وری کل  اینکه  به  اشاره  با  نیلی، 
عالمت هایی که به تولیدکننده داده می شود، بستگی 
ها،  سیاست گذاری  در  عالمت ها  برخی  افزود:  دارد، 
و  دهد  می  سوق  وری کم  بهره  سمت  به  را  اقتصاد 
آنچه می دهیم با آنچه می خواهیم با یکدیگر در تضاد 
هستند. او ادامه داد: بین اهداف اقتصاد کالن و رفتارهای 
اقتصاد خرد هماهنگی وجود ندارد و برای رشد اقتصادی 
به ناچار مجبور به سرمایه گذاری زیاد هستیم که این 

موضوع چندان ممکن نیست.
اقتصاددان و مدرس دانشگاه، بیان کرد: در کشور با مازاد 
نیروی کار و هزینه و فرصت انرژی زیاد، اگر تولید کننده 
سرمایه و انرژی بیشتری مصرف کند اما کارگر کمتری 
به کار گیرد از نظر ملی غیر بهره ور محسوب می شود. 

نفر شاغل  میلیون  ما 24  کشور  در  کرد:  اظهار  نیلی، 
هستند و هر فرد شاغل هزینه های 3.6 نفر دیگر را 
تامین می کند در حالی که این آمار باید نسبت به متوسط 
جهانی 36 میلیون نفر و هر فرد شاغل هزینه های 2.2 

نفر را تامین کند.
است  اقتصادی خرد  مفهوم  بهره وری یک  افزود:  او   
و نتیجه آن در اقتصاد کالن دیده می شود و هر چه 
نهاده های تولید به دلیل پایین نگه داشتن قیمت، با 
روی  بهره وری  در  فاجعه  تولید شود،  کیفیت کمتری 

می دهد. 

فوالد زرند

در نوزدهمین روز اسفند ماه بهره برداری از مجتمع فوالد 
زرند ایرانیان آغاز شد.

قاسمی رئیس هیات مدیره میدکو در آغاز این مراسم 
ضمن تسلیت شهادت امام موسی کاظم )علیه السالم( 
گفت: آغاز بهره برداری از این پروژه بزرگ که به نام 
امیرالمومنین متبرک است، در این ماه که به والدت 
تبریک  را  است  مزین  السالم(  امیرالمومنین)علیه 

می گویم.
رئیس هیات مدیره میدکو، افزود: به شما خدا قوت 
صنعتی  پروژه های  بزرگ ترین  از  یکی  می گویم که 

کشور را در شهر زرند اجرا کردید.
 قاسمی در ادامه گفت: با افتخار و در کمال تواضع 
این هدیه اقتصادی را به ملت ایران تقدیم می کنیم و 
به همه مسئوالن استان، شهرستان، دکتر پورمند، دکتر 
سهراب نژاد، مهندسان، کارگران و همه تالشگران این 
عرصه که چون سربازان مجاهد، برای به نتیجه رسیدن 

این پروژه بزرگ تالش کردید، خدا قوت می گویم.
و افزود: از هیات مدیره بانک پاسارگاد هم به دلیل 
هماهنگی و همراهی با بخش اقتصاد تشکر می کنم 
مالی  و هماهنگی میان بخش  این همدلی  با  زیرا 
و اقتصادی توانستیم این پروژه عظیم را به نتیجه 

برسانیم.
پورمند هم در این مراسم، ضمن تسلیت این روز و 
تبریک ایام مبعث گفت: از تالش همه کسانی که در 
اجرای این پروژه گامی برداشتند تشکر می کنم. از 
به دلیل حمایت هایشان  پاسارگاد هم  گروه مالی 
و  خداوند  بر  توکل  با  امیدواریم  و  کرده  قدردانی 
استعانت از حضرت حق، بتوانیم شاهد موفقیت های 
ایران  سربلندی  و  مختلف  عرصه های  در  بیشتر 

باشیم. اسالمی 
سهراب نژاد، مدیرعامل فوالد زرند ایرانیان هم در 
زیرا  است  بزرگی  روز  روز،  این  مراسم گفت:  این 

بزرگ ترین پروژه فوالدی پس از انقالب، در ایران، به 
بهره برداری رسید.  او افزود: این پروژه در سال ۹2 و 
در شرایط تحریم آغاز شد و طی 7 سال با ایستادگی ، 
همت و قاطعیت تک تک مدیران با تجربه ، مهندسان 
جوان و فعال، کارگران پرتالش، پیمانکاران نجیب و 
همدل و با همراهی مسئوالن استان و شهرستان  به 

نتیجه رسید.
در  تنها  نه  فوالد  از  بهره برداری  گفت:  سهراب نژاد 
پیشرفت اقتصادی شهرستان و استان تاثیر بسیار دارد 
که با تولید 7/1 میلیون تن فوالد در اقتصاد ایران هم 

تاثیر بسیار خواهد داشت.
و  خمرود  معدن  از  فوالد  تولید  زنجیره  افزود:  واو 
جالل آباد آغاز می شود، با تولید4 میلیون تن کنسانتره، 
5/2 میلیون تن گندله ، 1میلیون و 200هزار تن کک، 
پیشرفته و امروز با این بهره برداری، چرخه تولید 7/1 

میلیون تنی فوالد کامل می شود. 

سهراب نژاد با اشاره به اشتغال مستقیم بیش از 6500 
جوان و  هزاران نفر به صورت غیرمستقیم، ناشی از 
اجرای این پروژه، گفت: اجرای این پروژه حاصل 10 
میلیون مترمکعب خاکبرداری و خاکریزی، 310 هزار 
مترمکعب بتن ریزی، 135 هزار تن تجهیزات، ۸00 هزار 

قطر اینچ پایپینگ و 2530 کیلومتر کابل کشی بود.
سهراب نژاد در پایان سخنان خود ضمن قدردانی از 

مسئوالن مربوطه گفت: در تمام این سال ها مسئوالن با 
رعایت تمام قوانین، از ما حمایت کرده اند و من قدردان 
این بزرگواران هستم. در پایان این مراسم، امام جمعه 
محترم، نماینده مردم زرند در مجلس شورای اسالمی 
تالش های  از  جداگانه  سخنانی  در  زرند  فرماندار  و 
میدکو و زیسکو  در اجرای این پروژه، اشتغال جوانان و 

پیشرفت اقتصادی شهرستان قدردانی کردند.   

میدکو در مسیر توسعه کشور

بهره برداری از بزرگ ترین پروژه فوالدی پس از انقالب

اسالمی  شورای  مجلس  در  لنجان  شهرستان  مردم  نماینده  رجایی  حسین 
بازدید از خط  با حضور در ذوب آهن اصفهان ، ضمن  دوشنبه 1۸ اسفند ماه 
تولید با مهندس یزدی زاده و دیگر مسئوالن این شرکت دیدار و گفت وگو کرد.

رجایی در این بازدید ، تولید ریل در ذوب آهن اصفهان در شرایط سخت تحریم 
و تنگناهای اقتصادی را یک دستاورد بزرگ برای صنعت کشور دانست و گفت: 
تحریم های ظالمانه غرب ، مشکالتی برای صنعت و اقتصاد کشور ایجاد کرد، 
اما جوانان و مدیران ذوب آهنی ، این تهدید را به فرصت تبدیل کردند و با 
خنثی کردن تحریم ها ، موفق شدند با بهره گیری از توان و دانش فنی خود، 
محصول استراتژیک ریل را که تامین آن کاماًل به واردات وابسته بود ، تولید 
کنیم. او افزود : ذوب آهنی ها ثابت کردند که در این شرایط سخت هم  می 
توان به قله های افتخار و خودکفایی صعود کرد و الگوی خودباوری در صنعت 
آهن  ذوب  همچنان که   : داشت  اظهار  لنجان  مردم  نماینده   . شدند  کشور 
اصفهان با تولید ریل از توسعه حمل و نقل ریلی حمایت کرده ، لذا مسئوالن هم 
باید از تولید این محصول مهم حمایت کنند و هرگز اجازه واردات آن را ندهند .

از تخریب و تصرف سه هکتار از اراضی تاالبی بندرانزلی جلوگیری شد.
به گزارش روابط عمومی حفاظت محیط زیست استان گیالن، سرپرست اداره 
حفاظت محیط زیست بندر انزلی با اعالم این خبر گفت افراد سودجو که با 
انزلی قصد تخریب و تسطیح  هدف تصرف غیر قانونی اراضی حاشیه تاالب 
اراضی تاالبی بوسیله بیل مکانیکی را داشتند با هوشیاری و اقدام به موقع 
یگان حفاظت محیط زیست شهرستان انزلی شناسایی شده و ضمن جلوگیری 
از فعالیت آنان،بیل مکانیکی، توقیف و پرونده این تخلف به مراجع قضایی 

ارسال شد.
تاکیدات و دستورات صریح  مدیرکل  به  با توجه  سید فرشید فالح  گفت: 
اقدامات  انجام  و  موثر  حفاظت  خصوص  در  استان  زیست  محیط  حفاظت 
طی  انزلی،   بین المللی  و  مهم  تاالب  حوزه  در  ویژه  به  پیشگیرانه  عملیاتی 
اداره  حفاظت  ،یگان  شهرستان  محترم  دادستان  با  صورت گرفته  هماهنگی 
محیط زیست انزلی با همکاری کالنتری 13نیروی انتظامی به محل اعزام  و 
متخلفان  تنظیم صورتجلسه  و طی  برخورد  تاالبی  متخلفان  و  با سودجویان 

شد. قضایی  مراجع  تحویل 

زده  زلزله  شهرستان  در  حضور  با  خوزستان  منطقه ای  برق  شرکت  بسیج 
کرد. کمک رسانی  منطقه  این  مردم  به  کهگیلویه و بویراحمد،  سی سخت 

بسیجیان این شرکت با همکاری حوزه بسیج شهید عباسپور صنعت آب و برق 
خوزستان، در قالب یک کاروان جهادی به منطقه زلزله زده سی سخت اعزام و 

به مردم زلزله زده کمک کردند.
 به گفته یعقوب دانشی فرمانده پایگاه مقاومت بسیج شرکت برق منطقه ای 
خوزستان، بسیجیان در این حضور وسایل گرمایشی و پتو، وسایل بهداشتی 
زلزله زده  منطقه  مردم  به  کنسرو،  مانند  استفاده  قابل  غذایی  بسته های  و 

اهدا کردند. سی سخت 
این اقدام در راستای مسئولیت اجتماعی و کمک های انسان دوستانه شرکت 
انجام  نیز  برق منطقه ای خوزستان صورت گرفته که در حوادث مشابه قبلی 

شده است.
بر اساس این گزارش، امور بهره برداری ناحیه کهگیلویه و بویراحمد یکی از نواحی 
ده 6گانه بهره برداری شرکت برق منطقه ای خوزستان بوده و رضازاده مدیر این 

ناحیه در کمک رسانی به زلزله زدگان سی سخت نقش موثری داشته است.

نماینده مجلس شورای اسالمی :
ذوب آهن اصفهان در شرایط تحریم 

الگوی خودباوری شد

جلوگیری از تخریب و تصرف 3 هکتار از 
اراضی تاالبی بندر انزلی

کمک رسانی بسیج برق منطقه ای 
خوزستان به مردم زلزله زده سی سخت

| اصفهان | | گیالن | | خوزستان |

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

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

آگهی موضوع ماده3 قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
واراضی و ساختمانهای فاقدسند رسمی برابررای شماره 13۹۹6031۹062000625 
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک گلباف تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی خانم شهین مهدی زاده گوکی فرزند علی بشماره شناسنامه 
4۹66 صادره از گلباف در ششدانگ یک باب خانه مخروبه به مساحت 143 
مربع پالک3 فرعی از 124۸- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 124۸- اصلی 
بخش 27 کرمان واقع در گلباف خیابان امام کوچه10 منزل چهارم خریداری از 
مالک رسمی آقای علی مهدی زاده گوکی 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 1512
تاریخ انتشار نوبت اول:۹۹/12/05

 تاریخ انتشارنوبت دوم :۹۹/12/20
محمد مقصودی - 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 
قانون  موضوع  دوم  شماره13۹۹6031۹01400567۹-۹۹/11/13هیات  برابررای  رسمی  فاقدسند  ساختمانهای 
ثبت ملک  ثبتی حوزه  فاقد سند رسمی مستقردرواحد  و ساختمانهای  اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین 
شناسنامه  بشماره  اله  نعمت  فرزند  یزدانخواه    احمد  اقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  جیرفت  
225صادره ازجیرفت  در ششدانگ یک باب خانه  به مساحت  230متر مربع پالک -فرعی از5۸1- اصلی 
اباد جیرفت  بخش  مفروز و مجزی شده از پالک - فرعی از5۸1 -اصلی قطعه دو واقع دراراضی حسین 
عموم  اطالع  منظور  به  است.لذا  محرزگردیده  سیدیان   ابراهیم  اقای  رسمی  مالک  از  خریداری  45کرمان 
مالکیت  سند  صدور  به  نسبت  اشخاص  صورتی که  در  شود  می  15روزآگهی  فاصله  به  نوبت  دردو  مراتب 
به  را  خود  اعتراض  دوماه  مدت  به  آگهی  انتشاراولین  تاریخ  از  توانند  می  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضی 
را  خود  اعتراض،دادخواست  تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک  مدت  ظرف  رسید،  اخذ  از  پس  و  تسلیم  اداره  این 
طبق  اعتراض  وصول  مذکوروعدم  مدت  انقضای  صورت  در  است  بدیهی   . نمایند  تقدیم  قضایی  مراجع  به 
مقررات سند مالکیت صادر خواهدشد .م الف :5۸6-تاریخ انتشار نوبت اول:۹۹/12/6 – تاریخ انتشارنوبت 

دوم :۹۹/12/20
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
واراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  نامه  13آئین  ماده  و  قانون  ماده3  موضوع  آگهی 
قانون  موضوع  اول  شماره13۹۹6031۹014002066-۹۹/6/5هیات  برابررای  رسمی  فاقدسند  ساختمانهای  و 
ثبت ملک  ثبتی حوزه  فاقد سند رسمی مستقردرواحد  و ساختمانهای  اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین 
جیرفت  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای یونس سیدی فرزند مرتضی بشماره شناسنامه 2صادره 
و  مفروز  اصلی  از5۸1-  -فرعی  پالک  مربع  275متر  مساحت  به  خانه  ب  با  یک  ششدانگ  در  ازجیرفت 
مجزی شده از پالک - فرعی از5۸1 -اصلی قطعه دو واقع دراراضی حسین اباد جیرفت  بخش 45کرمان 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو  ابراهیم سیدیان محرزگردیده است.  اقای  از مالک رسمی  خریداری 
نوبت به فاصله 15روزآگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
تسلیم  اداره  این  به  را  خود  اعتراض  دوماه  مدت  به  آگهی  انتشاراولین  تاریخ  از  توانند  می  باشند  داشته 
قضایی  مراجع  به  را  خود  اعتراض،دادخواست  تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک  مدت  ظرف  رسید،  اخذ  از  پس  و 
تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا ت سند مالکیت 

صادر خواهدشد . 
تاریخ انتشار نوبت اول:۹۹/12/6 – تاریخ انتشارنوبت دوم :۹۹/12/20

جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک شهر عنبر آباد   

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 شماره13۹۹6031۹0۹10022۹3-۹۹/۹/11هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهر عنبر آباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
خانم فریبا موسوی مرتضوی فرزند سید عباس بشماره شناسنامه ۸1۹صادره ازعنبرآباد درششدانگ یک باب خانه و باغ به 
مساحت 3۸۹0متر مربع پالک - فرعی از41۸- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 42فرعی از 41۸- اصلی واقع در بارده 
اراضی گردن باغ  خریداری از مالک رسمی اقای موال خسروی  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:2730- تاریخ انتشار نوبت اول:۹۹/12/6 

– تاریخ انتشارنوبت دوم :۹۹/12/20
مصیب حیدریان - 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 شماره13۹۹6031۹01400567۸-۹۹/11/13هیات دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
اقای سینا آذرمهر  فرزند مهدی بشماره شناسنامه 0صادره ازرفسنجان در ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 660.57متر 
مربع پالک -فرعی از343- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 2 فرعی از343 -اصلی قطعه دو واقع دراراضی فتح اباد 
جیرفت  بخش 45کرمان خریداری از مالک رسمی اقای ابراهیم آفریدون 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 خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول:99/12/6 – تاریخ انتشارنوبت دوم :99/12/20 

 جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

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

رسمی
نامه  13آئین  ماده  و  قانون  ماده3  موضوع  آگهی 
واراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون 
برابررای  رسمی  فاقدسند  ساختمانهای  و 
اول  شماره13۹۹6031۹0۹1003367-۹۹/12/2هیات 
اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع 
مستقردرواحد  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و 
آباد تصرفات مالکانه  ثبتی حوزه ثبت ملک شهرعنبر 
بالمعارض متقاضی اقای ابوطالب ساالر بارده  فرزند 
6060062121صادره  شناسنامه  بشماره  اله  فرج 
به  باغ  و  خانه  باب  یک  درششدانگ  ازعنبرآباد 
از41۸-  فرعی   - پالک  مربع  3160متر  مساحت 
از  ۸6فرعی  پالک  از  شده  مجزی  و  مفروز  اصلی 
مزرعه  بارده  در  واقع  34کرمان  بخش  اصلی   -41۸
مالک  از  خریداری  جبالبارزجنوبی  باغ   گردن  پابر 
است. محرزگردیده  خدادادخسروی    اقای  رسمی 

لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 
نسبت  اشخاص  صورتی که  در  شود  می  15روزآگهی 
داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت  سند  صدور  به 
به  آگهی  انتشاراولین  تاریخ  از  توانند  می  باشند 
و  تسلیم  اداره  این  به  را  خود  اعتراض  دوماه  مدت 
تاریخ  از  ماه  یک  مدت  ظرف  رسید،  اخذ  از  پس 
تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی 
انقضای  صورت  در  است  بدیهی   . نمایند  تقدیم 
اعتراض طبق مقررات سند  مدت مذکوروعدم وصول 

مالکیت صادر خواهدشد ./م الف:2732
تاریخ انتشار نوبت اول:۹۹/12/6 – تاریخ انتشارنوبت 

دوم :۹۹/12/20
مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک 

سازمان ثبت اسناد امالک کشور اداره کل ثبت اسناد و امالک 
استان هرمزگان

آگهی ماده 3 قانون قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی  

امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  در  مستقر  اختالف  حل  هیات  اینکه  به  نظر 
مورخ  شماره13۹۹60323136000۹1۸   رای  شرح  به  بندرعباس 
آقای فخرالدین پساینده فرزند يوسف تحت  ۹۹/11/25تصرفات مالکانه 
قسمتی  مربع  متر   ۹2/13 مساحت  به  خانه  یکباب  ششدانگ  عنوان 
یک  بخش  سورو  محله  در  واقع  اصلی   -3224 از  فرعی   2 پالک  از 
ملکی  از ششدانگ  مذکور  قانون   3 ماده  و   1 ماده  استناد  به  بندرعباس 
عدم  جهت  به  است  نموده  تایید  را  سورو  مسعودی  مسعود  آقای 
انتشار آگهی سند مالکیت  از  اولیه مقرر گردید پس  به مالک  دسترسی 
رسمی صادر و تسلیم گردد و از همین رو در اجرای ماده 3 قانون تعیین 
در  فاقد سند رسمی مذکور  اراضی و ساختمانهای  ثبتی  تکلیف وضعیت 
15 روز جهت اطالع عموم و مالک و صاحبان حقوق  دو نوبت به فاصله 
آگهی  انتشار  اولین  تاریخ  از  ماه  دو  مهلت  ظرف  چنانچه  میگردد  آگهی 
تسلیم  بندرعباس  امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  به  از طرف کسی  اعتراضی 
صالحیت  و  حدود  در  فوق  رای  مفاد  اساس  بر  مالکیت  سند  نگردد 
معترض  اعتراض  وصول  صورت  در  گردید  خواهد  صادر  مقررات  وفق 
اداره ثبت ظرف مهلت یک ماه  به  اعتراض  تاریخ تسليم  از  بایست  می 
پس  چنانچه  نماید  دادخواست  تقدیم  و  مراجعه  محل  صالح  دادگاه  به 
ثبت  اداره  دادخواست  تقدیم  ارائه  عدم  و  مذکور  مهلت  سپری شدن  از 
و  نمود  خواهد  اقدام  مالکیت  سند  صدور  به  نسبت  بندرعباس  اسناد 
از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.م.الف  صدور سند مالکیت مانع 

۹۹/103۹
تاریخ انتشار نوبت اول: 13۹۹/12/04
تاریخ انتشار نوبت دوم: 13۹۹/12/20

ابوالحسن دستوری رئیس اداره اسناد و امالک منطقه یک بندرعباس

سازمان ثبت اسناد امالک کشور اداره کل ثبت اسناد و امالک 
استان هرمزگان

آگهی ماده 3 قانون قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی   

امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  در  مستقر  اختالف  هیات حل  اینکه  به  نظر 
مورخ   13۹۹60323136000۹20 شماره  رای  شرح  به  بندرعباس 
علی  فرزند  شقوئی  محمدزاده  شیوا  خانم  مالكانه  ۹۹/11/25تصرفات 
300 متر مربع قسمتی  تحت عنوان ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
از پالک 10۸ - اصلی واقع در محله خواجه عطا بخش یک بندرعباس 
آقایان  از  عادی  قلنامه  برابر  مذکور  قانون   3 ماده  و   1 ماده  استناد  به 
محمود ، علی و مسعود شهرت همگی معتمدی را تایید نموده است به 
آگهی  انتشار  از  گردید پس  مقرر  اولیه  مالک  به  عدم دسترسی  جهت 
سند مالكيت رسمی صادر و تسلیم گردد و از همین رو در اجرای ماده 
فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون   3
و  عموم  اطالع  روز جهت   15 فاصله  به  نوبت  دو  در  مذکور  سند رسمی 
از  ماه  دو  مهلت  ظرف  چنانچه  میگردد  آگهی  حقوق  صاحبان  و  مالک 
تاریخ اولین انتشار آگهی اعتراضی از طرف کسی به اداره ثبت اسناد و 
امالک بندرعباس تسلیم نگردد سند مالکیت بر اساس مفاد رای فوق 
در حدود و صالحیت وفق مقررات صادر خواهد گردید در صورت وصول 
ثبت  اداره  به  اعتراض  تسليم  تاریخ  از  بایست  می  معترض  اعتراض 
ظرف مهلت یک ماه به دادگاه صالح محل مراجعه و تقدیم دادخواست 
تقدیم  ارائه  عدم  و  مذکور  مهلت  شدن  سپری  از  پس  چنانچه  نماید 
به صدور سند مالکیت  بندر عباس نسبت  اسناد  اداره ثبت  دادخواست 
به  متضرر  مراجعه  از  مانع  مالکیت  سند  صدور  و  نمود  خواهد  اقدام 

۹۹/1045 م.الف  بود.  نخواهد  دادگاه 
تاریخ انتشار نوبت اول: 13۹۹/12/04
تاریخ انتشار نوبت دوم: 13۹۹/12/20

ابوالحسن دستوری رئیس اداره اسناد و امالک منطقه یک بندرعباس
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با رای اعضای شورای شهر تهران

نام محیط زیستی  ها در تهران ماندگار شد
دو خیابان به نام مه لقا مالح و هنریک مجنونیان نام گذاری شد

مه لقا مالح امروز 103 ساله 
است، او بنیان گذار سازمان 

مردم نهاد، جمعیت زنان مبارز 
با آلودگی محیط زیست است. 

آن طور که خودش می گوید 
یک کتاب او را عالقه مند به 

محیط زیست کرده است. بارها 
این خاطره از او، نقل شده 

است که گفته: »در کتابخانه 
دانشگاه با کتابی درباره محیط 
زیست روبه رو شدم که تاثیر 
عمیقی بر زندگی ام گذاشت. 

از تمام سفارتخانه ها خواستم 
که اطالعات محیط زیست 

کشورشان را در اختیارم قرار 
دهند. مدام مطالعه و تحقیق 
کردم و به این نتیجه رسیدم 
باید برای اقدام جمعی دست 
به کار شویم. دوست داشتم 

فرهنگ حفاظت از محیط 
زیست را به مردم بیاموزم.«

به گزارش روزنامه »پیام ما«، 
دیروز اعضای شورای شهر تهران 
به نام گذاری خیابان کامران در 
خیابان ولیعصر به نام دکتر مه 
لقا مالح، خیابان سیزدهم در 
میرزای شیرازی به نام دکتر 

هنریک مجنونیان، خیابان 
زیبا به کامبیز بهرام سلطانی، 

میدان اول شهرک قائم به نام 
جنگل بان، میدان دوم شهرک 
قائم به محیط بان، رای مثبت 

دادند

بافت فرسوده تهران 
5 هزار هکتار بیشتر شد 

ایران  معماری  و  شهرسازی  شورای عالی  دبیر 
با ارسال نامه ای به شهردار، استاندار و رئیس 
شورای شهر تهران مصوبه این شورا در خصوص 
افزایش محدوده بافت فرسوده این شهر را به 
آنان اعالم کرد. به گزارش مهر،  به نقل از وزارت 
راه و شهرسازی، فرزانه صادق مالواجرد، معاون 
معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی و 
ایران  معماری  و  شهرسازی  شورای عالی  دبیر 
انوشیروان محسنی بندپی  به  نامه ای  ارسال  با 
استاندار تهران و پیروز حناچی شهردار و محسن 
هاشمی رئیس شورای شهر تهران، مصوبه اخیر 
بافت  افزایش محدوده  این شورا در خصوص 

فرسوده شهر تهران را به آنان اعالم کرد.
در بخشی از این نامه آمده است:

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه 
۹۹ کمیسیون  آذر   24 مصوبه   ۹۹ بهمن   27
 151۹ الحاق  موضوع  با  تهران  شهر  پنج  ماده 
هکتار )116۸ هکتار بدون احتساب معابر(، به 
شهر  فرسوده  بافت  هکتاری  محدوده 33۸6 
تهران )مجموعًا 4 هزار و ۹05 هکتار( و افزایش 
مورد  را  مذکور  محدوده  درصدی   45 حدود 
بررسی قرار داد و ضمن توجه به گزارش دبیرخانه 
شورای عالی، به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود:
ریزدانگی،  شرط  سه  واجد  محدوده های   .1
نفوذناپذیری و ناپایداری، مطابق نقشه های مورد 
تأیید کمیسیون ماده پنج مورد تایید قرار گرفت.

تبصره: در محدوده بازار تهران و راسته های عمده 
اقدام  که  مسکونی  واحدهای  صرفًا  تجاری، 
از  نوسازی می کنند،  و  تخریب  پروانه  اخذ  به 
مشوق ها و تسهیالت قانون ساماندهی و حمایت 
از تولید و عرضه مسکن برخوردار خواهند بود.

2. تصمیم گیری در خصوص محدوده هایی که 
»ریزدانگی«  و  »ناپایداری«  شاخص  دو  فقط 
را دارا هستند، به تصویب شاخص های جدید 
شناسایی محدوده های هدف بازآفرینی شهری 
)موضوع مصوبه 30 دی ۹۸( و بررسی در کمیته 

فنی موکول می شود.
3. با تصویب کمیسیون ماده 5 تهران، بلوک های 
قبلی که  مصوب  محدوه های  در  واقع  شهری 
تا پایان سال 1400 با اقدامات نوسازی اعم از 
بناها  نوسازی  تفصیلی،  طرح  معابر  احداث 
شاخص های  واجد  ریزدانه  قطعات  تجمیع  و 
سه گانه بافت فرسوده نخواهند بود، از محدوده 

ناکارآمد تهران حذف شوند بافت فرسوده و 

 190 میلیارد تومان خسارت 
زلزله سی سخت به بخش 

کشاورزی و مدارس
فرماندار دنا خسارت وارده زلزله به سی سخت 
را تاکنون 1۹0 میلیارد تومان ارزیابی کرد. نماینده 
با هدف برآورد خسارات در  ایران  بازرگانی  اتاق 
حوزه حوزه کشاورزی، آموزش و پرورش و ابنیه ها 
وارد شهر سی سخت زلزله زده شد. به گزارش ایلنا، 
فرماندار دنا در این بازدید به خسارات وارده به حوزه 
آموزش و پرورش اشاره کرد و گفت: هفت مدرسه 
و 2 انبار و سه خوابگاه دانش آموزی در شهرستان 
دنا در حوزه آموزش و پرورش تخریب کامل شده 
است، که حدود ۸4 میلیارد تومان تاکنون برآورد 
شده است. عبدالحمید پناهی با بیان این که قریب 
به 106 میلیارد خسارت وارده به بخش کشاورزی و 
دامداری برآورد شده است، گفت: بیش از 20 رشته 
جدول آب کشاورزی، خطوط انتقال آب، گاوداری 
و شیالت و ساختمان اداری با برآورد خسارت 106 

میلیاردی آسیب دیده اند.

او  است،  ساله   103 امروز  مالح  لقا  مه 
زنان  جمعیت  نهاد،  مردم  سازمان  بنیان گذار 
آلودگی محیط زیست است. آن طور  با  مبارز 
که خودش می گوید یک کتاب او را عالقه مند 
به محیط زیست کرده است. بارها این خاطره 
از او، نقل شده است که گفته: »در کتابخانه 
دانشگاه با کتابی درباره محیط زیست روبه رو 
زندگی ام گذاشت.  بر  عمیقی  تاثیر  شدم که 
اطالعات  که  خواستم  سفارتخانه ها  تمام  از 
قرار  اختیارم  در  را  زیست کشورشان  محیط 
دهند. مدام مطالعه و تحقیق کردم و به این 
نتیجه رسیدم باید برای اقدام جمعی دست 
به کار شویم. دوست داشتم فرهنگ حفاظت 
در  بیاموزم.«  مردم  به  را  زیست  محیط  از 
دانشگاه تهران جامعه شناسی خوانده و برای 
پاریس  سوربن  به  دکترا  مقطع  در  تحصیل 
بازگشتش به  از  او در سال 47 و بعد  رفته. 
تحقیقات  موسسه  کتابخانه  رئیس  تهران 
تمام  بازنشستگی،  از  پس  و  روانشناسی 
وقف کرد.  زیست  برای محیط  را  وقت خود 
آن طور که روزنامه شرق نوشته، او سال 56 
او تمایل خود را برای تحقیق و بررسی درباره  
اعالم کرد.  تهران  آلودگی هوای شهر  موضوع 
و  اصرار  اثر  بر  او که  اقدامات  اولین  نتیجه 
ممارست فراوان حاصل گشت انتقال کارخانه  
سیمان تهران از داخل شهر به آبیک قزوین و 
گازسوز کردن کارخانه های آجرپزی بود. او به 
شرق گفته که در جریان یکی از تحقیقاتش 
نتیجه رسیده که تهران در یک چاله  این  به 

قرار گرفته است. »از آن طرف در اطراف تهران 
دو رودخانه بزرگ جاجرود و کرج وجود دارد 
این چاله کشانده اند. در خود  به  را  که آبش 
چاله تهران ٣٠٠ قنات وجود داشت. اینها همه 
مشخصات شهر تهران است. بر همین اساس 
تهران  آلودگی شهر  دلیل  باید  هم هست که 
را پیدا کرد. در واقع در این چاله در قسمت 
تنها یک  شمالی و جنوبی آن کوه قرار دارد. 
راه می ماند که از طرف غرب باد شهریار بیاید. 
اما متاسفانه تمامی کارخانه های آلوده  کننده 
دارند.  قرار  قسمت  همین  در  تهران  هوای 
را  این کارخانه ها  هم که  آن طرف کسانی  از 
مستعمل  کارخانه های  فروخته اند،  ایران  به 
در  فروخته اند؛  ایران  به  را  هوا  آلوده کننده  و 
نمی تواند  می آید  شهریار  از  بادی که  نتیجه 
نتیجه  در  و  خارج کند  تهران  از  را  آلودگی ها 
تثبیت  تهران  در  آلودگی  این  سیکل گردشی 
شده است. از آن طرف با اقدامات نادرستی 
همچون تخریب تمامی باغ های شمیرانات و 
ساخت برج این امر تشدید هم شده است. 
اینها مسائلی بود که ما همان زمان به آن ها 
رسیده بودیم. در واقع در آن سال ها من هم 
تجربی،  صورت  به  هم  و  تئوریک  صورت  به 
در محیط  زیست ورود پیدا کرده بودم و این 

بود.« شده  اصلی ام  دغدغه  موضوع 
تبدیل  مالح  تاثیرگذار  اقدامات  از  یکی 
زباله هایش به کمپوست بود. آنطور که بعضی 
رسانه ها مانند خبرگزاری مهر نوشته است، او 
تولید  را  زباله  است که کمترین  سالی  چند 

می گویند  مالح  زندگی  شاهدان  است.  کرده 
در  گودالی  داخل  را  زباله هایشان  آن ها  که 
می شود.  به کود  تبدیل  می ریزند که  حیاط 
»زمانی که همسرم زنده بود، بیشتر رسیدگی 
باالرفتن سن و  او و  نبود  با  اما حاال  می کرد 
سخت شدن راه رفتنم، خودم نمی توانم این 
کار را بکنم و سرایدار زباله را در محل مربوطه 
پالستیکی  بطری های  از  هم  هنوز  می ریزد. 
برای  خودم  قبل تر ها که  نمی کنیم.  استفاده 
تا  می بردم  پارچه ای  ساک  می رفتم  خرید 
برای حفظ محیط زیست گام بردارم. همه را 
برای این کار تشویق می کردم. همواره توصیه 
و  ببرند  پارچه ای  برای خرید کیسه  می کنم، 
از تخریب حریصانه محیط زیست خودداری 
کنند تا نسل آینده هم بتوانند از این میراث 

شوند.« بهره مند 

استاد و فعال مولف
محیط  چهره  دیگر  مجنونیان  هنریک   
زیستی ایران است که نامش در تهران روی 
و  مترجم  نویسنده،  او،  می نشیند.  خیابانی 
فعال محیط زیست ارمنی تبار بود که در سال 
1330 در ارومیه متولد شد، او 15 مرداد امسال 
درگذشت. مجنونیان از سال 54 عضو هیات 
زیست  محیط  آموزشکده  استادیار  و  علمی 
بود. به گواه گزارش سایت خبری اسکان نیوز، 
او در کنار تدریس، به عنوان کارشناس، مدتی 
زیست  محیط  حفاظت  سازمان  با  طوالنی 
شبکه  توسعه  و  انتخاب  در  و  می کرده  کار 

مؤثری  نقش  کشور  شده  حفاظت  مناطق 
ابتکارات  و  راهبردها  از  »بسیاری  داشت. 
شده  حفاظت  مناطق  مدیریت  و   حفاظت 
دهه گذشته  سه  در  ملی کشور  پارک های  و 
او ترویج پیدا کرد. حاصل زندگی  به وسیله 
سطوح  در  کتاب   57 به  نزدیک  مجنونیان 
مختلف تخصصی–ترویجی به صورت تالیف 
است؛ کتاب هایی که  مانده  جا  به  ترجمه  یا 
در زمینه حفاظت و مدیریت پارک های ملی 
و مناطق حفاظت شده و پناهگاه های حیات 
مناطق،  این  انتخاب  شاخص های  و  وحش 
و کمک  درسی  صورت کتب  به  سال هاست 
درسی در دانشگاه های کشور مورد تدریس و 
استفاده قرار می  گیرد.« کتاب   هایش در زمینه 

انتخاب، حفاظت و مدیریت پارک های ملی، 
مناطق حفاظت شده است.  از آثار او می توان 
»تاالب ها:  جهان«،  جانوری  »جغرافیای  به 
را  تاالب ها«، »طبیعت  و حفاظت  طبقه بندی 
حفظ کنیم )منابع زیستی استان هرمزگان(«، 
»طرح مدیریت پارک های ملی )پارکداری(« 
و ... اشاره کرد. حمید میرزاده، روزنامه نگار و 
فعال محیط زیست مهم ترین شاخصه در آثار 
زیست  محیط  از  حفاظت  فنی  ادبیات  را  او 
آثار  در  شاخصه  »مهم ترین  بود:  دانسته 
ایشان ادبیات فنی حفاظت از محیط  زیست 
و  کتاب ها  از  که  ترجمه هایی  خصوصا  بود. 
حفاظت  جهانی  اتحادیه  دستورالعمل های 
را  حفاظت  جهانی  ادبیات  ایشان  داشتند، 
ما  دست  به  و  کردند  ترجمه  خوب  خیلی 
رساندند. به جز یکی دو نفر که تالش خوبی 
داشتند، آقای مجنونیان دیگر تکرار نشدند. به 
را  علمی  و  فنی  بسیار  سختی می توان متن 
در حوزه محیط زیست و خصوصا حفاظت از 
طبیعت پیدا کرد که آقای مجنونیان مترجم یا 

باشند.« نبوده  آن  اول  نویسنده 
زیستی«،  تنوع  از  حفاظت  »راهبرد  تهیه   
کنفرانس  به  ایران  ملی  گزارش  »نخستین 
دستورالعمل های  تدوین  و  »تهیه  و  ریو« 
اکوسیستم های  طرح ریزی  الزم االجرای 
خشکی - ساحلی و دریایی« از دیگر کارهای 
او  است.  مجنونیان  ماندگار  و  استناد  قابل 
برنده جایزه ملی محیط زیست  سال 13۸0 
ایران شد و برای دومین بار در سال ۸7 برنده 
این جایزه شد. این بار به دلیل چاپ و نشر 
کتاب های انتخاب و مدیریت مناطق حفاظت 
بدعت گذاری  و  دریایی   – ساحلی  شده 
 – خشکی  عرصه  در  مدیریت  طرح های 
سال   33 طی  کشور  در  دریایی  و  ساحلی 
خدمت رسمی. روزنامه آلیک روزنامه رسمی 
ارامنه در ایران، افتخارات او را اینگونه دسته 

است: کرده  بندی 
در  ایران  برنده جایزه ملی محیط زیست   -

13۸7 و   13۸0 سال 
- در سال 137۸ و 137۹ دو سال پیاپی به 
عنوان استاد برگزیده سازمان های غیر دولتی
- دو بار معرفی و نامزدی برای دریافت جایزه 
سازمان  سوی  از  یونسکو،  قابوس  سلطان 
 1۹۹7 سال های  در  زیست،  محیط  حفاظت 
زیست  اطالعات  وسیع  نشر  برای   200۹ و 
سال   33 در  کتاب   54 چاپ  و  محیطی 

رسمی خدمت 
- چهره ماندگار سبز ایران در سال 13۸۹

اعضای  دیروز  »پیام ما«،  روزنامه  به گزارش 
خیابان  نام گذاری  به  تهران  شهر  شورای 
کامران در خیابان ولیعصر به نام دکتر مه لقا 
مالح، خیابان سیزدهم در میرزای شیرازی به 
به  زیبا  خیابان  مجنونیان،  هنریک  دکتر  نام 
کامبیز بهرام سلطانی، میدان اول شهرک قائم 
به نام جنگل بان، میدان دوم شهرک قائم به 

دادند. مثبت  رای  محیط بان، 

|پیام ما| نام »مه لقا مالح« قرار است تا ابد روی تابلوی خیابانی در محدوده ولیعصر تهران بماند. زنی که از او به عنوان مادر محیط زیست 
ایران یاد می شود، قرار است روی تابلوهای ورودی و خروجی خیابان کامران بنشیند. آن طور که اعضای شورای شهر تهران تصویب 
کردند، نام »هنریک مجنونیان« هم بر خیابان سیزدهم میرزای شیرازی ثبت می شود. چهره های سرشناس محیط زیستی که حتی اگر 

نامشان روی خیابان ها و کوچه های این شهر هم نمی نشست بر ذهن دوستدارانشان ثبت دائمی شده بود.

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

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

اگهی موضوع ماده 3 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
شماره  رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  و  ثبتی 
13۹۹6031۹00۸002361 هیات دوم  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
علیزاده  نجمه  بالمعارض متقاضی خانم  مالکانه  زرند تصرفات  ثبت ملک 
فرزند علی به شماره شناسنامه 1422 صادره از زرند در پنج دانگ مشاع از 
ششدانگ خانه به مساحت 265.۸0 مترمربع از پالک 177۸ اصلی واقع در 
زرند  خیابان قره نی کوچه 35 خریداری از مالک رسمی آقای مختار قلیزاده 
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 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول  نمایند. بدیهی است در صورت  تقدیم 
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اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک جیرفت   

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

تکلیف  تعیین  قانون  نامه  13آئین  ماده  و  قانون  ماده3  موضوع  آگهی 
برابررای  رسمی  فاقدسند  ساختمانهای  و  واراضی  ثبتی  وضعیت 
شماره13۹۹6031۹014002066-۹۹/6/5هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک جیرفت  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای یونس سیدی 
فرزند مرتضی بشماره شناسنامه 2صادره ازجیرفت در ششدانگ یک با ب خانه 
به مساحت 275متر مربع پالک -فرعی از5۸1- اصلی مفروز و مجزی شده 
از پالک - فرعی از5۸1 -اصلی قطعه دو واقع دراراضی حسین اباد جیرفت  
بخش 45کرمان خریداری از مالک رسمی اقای ابراهیم سیدیان 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 . 
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جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

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

تکلیف  تعیین  قانون  نامه  13آئین  ماده  و  قانون  ماده3  موضوع  آگهی 
برابررای  رسمی  فاقدسند  ساختمانهای  و  واراضی  ثبتی  وضعیت 
تعیین  قانون  موضوع  اول  شماره13۹۹6031۹014004۹67-۹۹/10/1۸هیات 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای رضا 
شهابی فرزند خدایاربشماره شناسنامه 2۸۹صادره ازجیرفت در ششدانگ یک 
باب خانه وباغچه  به مساحت 61۹7متر مربع پالک -فرعی از154- اصلی 
مفروز و مجزی شده از پالک 5فرعی از154 -اصلی قطعه یک واقع دراراضی اب 
دنبال مسکون جبالبارز جیرفت  بخش 34کرمان خریداری از مالک رسمی آقای 
منصورسیدی  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 
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جواد فاریابی  -رئیس ثبت اسناد امالک 

اداره کل ثبت اسناد 
وامالک استان کرمان

اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک جیرفت    
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 

سند رسمی
تکلیف  تعیین  قانون  نامه  13آئین  ماده  و  قانون  ماده3  موضوع  آگهی 
برابررای  رسمی  فاقدسند  ساختمانهای  و  واراضی  ثبتی  وضعیت 
شماره13۹۹6031۹0140046۹۹-۹۹/10/6هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک جیرفت  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم کبری سیدی 
مرغکی  فرزند شیر علی بشماره شناسنامه 6صادره ازبم در ششدانگ یک 
باب اطاق گلی قدیمی سازبه مساحت 35.20متر مربع پالک -فرعی از57۹- 
اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 4و۸فرعی از57۹ -اصلی قطعه دو واقع 
دراراضی رهجرد جیرفت  بخش 45کرمان خریداری از مالک رسمی آقای 
امان هللا عامری 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:54۹
تاریخ انتشار نوبت اول:۹۹/12/6 – تاریخ انتشارنوبت دوم :۹۹/12/20

جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

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

آگهی موضوع ماده3 قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
واراضی و ساختمانهای فاقدسند رسمی برابررای شماره13۹۹6031۹014005147-
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  دوم  ۹۹/10/30هیات 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت  
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای ناصرآذرآئین  فرزند علی بشماره 
شناسنامه 11۹صادره ازجیرفت در ششدانگ یک باب خانه وباغچه  به مساحت 
107۸.20متر مربع پالک -فرعی از21- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 
اباد  جیرفت   از21 -اصلی قطعه یک واقع دراراضی محمدیه جالل  -فرعی 
بخش 45کرمان خریداری از مالک رسمی آقای جالل خواجویی 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:563
تاریخ انتشار نوبت اول:۹۹/12/6 – تاریخ انتشارنوبت دوم :۹۹/12/20

جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

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

تکلیف  تعیین  قانون  نامه  13آئین  ماده  و  قانون  ماده3  موضوع  آگهی 
برابررای  رسمی  فاقدسند  ساختمانهای  و  واراضی  ثبتی  وضعیت 
شماره13۹۹6031۹014004712-۹۹/10/6هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک جیرفت  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای هادی ابدان  
فرزند محمد بشماره شناسنامه 2۹5۹صادره ازجیرفت در ششدانگ واحد تجاری 
سقف سبک  به مساحت 75متر مربع پالک -فرعی از574- اصلی مفروز و 
مجزی شده از پالک 1215 فرعی از574 -اصلی قطعه دو واقع دراراضی جیرفت  
بخش 45کرمان خریداری از مالک رسمی شمسعلی امیر افضلی 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:556
تاریخ انتشار نوبت اول:۹۹/12/6 – تاریخ انتشارنوبت دوم :۹۹/12/20

جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

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

اگهی موضوع ماده 3 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
شماره  رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  و  ثبتی 
قانون تعیین تکلیف وضعیت  13۹۹6031۹00۸002617 هیات دوم  موضوع 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک زرند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حسن حسینی 
نژاد برفوئی فرزند رمضان به شماره شناسنامه 363 صادره از زرند در یک 
باب خانه به مساحت 215.30 مترمربع از پالک 7565 اصلی واقع در زرند  
خیابان صدوقی کوچه 10 خریداری از مالک رسمی آقای سیدمرتضی عمرانی 
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 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول  نمایند. بدیهی است در صورت  تقدیم 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م/الف 211
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۹/12/6

 تاریخ انتشار نوبت دوم:  ۹۹/12/20
حسین توحیدی نیا_ رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

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

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

تکلیف  تعیین  قانون  نامه  13آئین  ماده  و  قانون  ماده3  موضوع  آگهی 
برابررای  رسمی  فاقدسند  ساختمانهای  و  واراضی  ثبتی  وضعیت 
تعیین  قانون  موضوع  دوم  شماره13۹۹6031۹01400567۸-۹۹/11/13هیات 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای سینا 
آذرمهر  فرزند مهدی بشماره شناسنامه 0صادره ازرفسنجان در ششدانگ یک 
باب خانه  به مساحت 660.57متر مربع پالک -فرعی از343- اصلی مفروز 
و مجزی شده از پالک 2 فرعی از343 -اصلی قطعه دو واقع دراراضی فتح 
اباد جیرفت  بخش 45کرمان خریداری از مالک رسمی اقای ابراهیم آفریدون 
فاصله  به  نوبت  دردو  مراتب  عموم  اطالع  منظور  به  است.لذا  محرزگردیده 
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:۹۹/12/6 – تاریخ انتشارنوبت دوم :۹۹/12/20

جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

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

آگهی موضوع ماده3 قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
واراضی و ساختمانهای فاقدسند رسمی برابررای شماره13۹۹6031۹0140046۸۹-
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  ۹۹/10/4هیات 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت  
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای مجتبی امیرافضلی فرزند صمداله 
بشماره شناسنامه 302003706۹صادره ازجیرفت در ششدانگ یک باب مغازه 
به مساحت 1۸متر مربع پالک -فرعی از574- اصلی مفروز و مجزی شده 
از پالک 1215فرعی از574 -اصلی قطعه دو واقع دراراضی جیرفت  بخش 
45کرمان خریداری از مالک رسمی آقای شمسعلی امیر افضلی 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:550
تاریخ انتشار نوبت اول:۹۹/12/6 – تاریخ انتشارنوبت دوم :۹۹/12/20

جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

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

تکلیف  تعیین  قانون  نامه  13آئین  ماده  و  قانون  ماده3  موضوع  آگهی 
برابررای  رسمی  فاقدسند  ساختمانهای  و  واراضی  ثبتی  وضعیت 
تعیین  قانون  موضوع  دوم  شماره13۹76031۹01400517۹-۹7/۹/1۸هیات 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم مهدیه 
ساردوئی فرزند علی بشماره شناسنامه 232صادره ازجیرفت در ششدانگ یک 
باب خانه به مساحت 250.62متر مربع پالک -فرعی از5۸2- اصلی مفروز و 
مجزی شده از پالک 3فرعی از5۸2 -اصلی قطعه دو واقع دراراضی خالق اباد 
جیرفت بخش 45کرمان خریداری از مالک رسمی آقای ملک منصور پارسا 
مطلق 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:555
تاریخ انتشار نوبت اول:۹۹/12/6 – تاریخ انتشارنوبت دوم :۹۹/12/20

جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

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

تکلیف  تعیین  قانون  نامه  13آئین  ماده  و  قانون  ماده3  موضوع  آگهی 
برابررای  رسمی  فاقدسند  ساختمانهای  و  واراضی  ثبتی  وضعیت 
شماره13۹۹6031۹014004641-۹۹/10/3هیات دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک جیرفت  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم حلیمه محمدی  
فرزند یار علی بشماره شناسنامه 325صادره ازجیرفت در ششدانگ یک باب 
خانه  به مساحت 236متر مربع پالک -فرعی از5۸1- اصلی مفروز و مجزی 
شده از پالک - فرعی از5۸1 -اصلی قطعه دو واقع دراراضی حسین اباد جیرفت  
بخش 45کرمان خریداری از سهام مجهول پالک فوق الذکرمحرزگردیده 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:5۸2
تاریخ انتشار نوبت اول:۹۹/12/6 – تاریخ انتشارنوبت دوم :۹۹/12/20

جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

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

تکلیف  تعیین  قانون  نامه  13آئین  ماده  و  قانون  ماده3  موضوع  آگهی 
برابررای  رسمی  فاقدسند  ساختمانهای  و  واراضی  ثبتی  وضعیت 
شماره13۹۹6031۹01400311۹-۹۹/7/۸هیات دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک جیرفت  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای خسرو 
اسکندری گدار  فرزند رضابشماره شناسنامه 237صادره ازجیرفت در ششدانگ 
یک باب خانه  به مساحت 3۹۸متر مربع پالک -فرعی از70- اصلی مفروز و 
مجزی شده از پالک 4 فرعی از70 -اصلی قطعه یک واقع دراراضی سنگوئیه 
گدارتوت اسفندقه جیرفت  بخش 44کرمان خریداری از مالک رسمی خانعلی 
آراء کسرمحرزگردیده 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 :  56۹
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عملیات بازگشایی جاده تاریک دره / مهر

| خانه تاریخی جاجرمی بجنورد |
خانه تاریخی جاجرمی از بناهای اواخر دوره قاجاریه و 
نمونه ارزشمندی از معماری سنتی نوع حیاط مرکزی 
است که در دل شهر بجنورد قرار دارد و هم اکنون با 
عنوان خانه صنایع دستی، مآمن هنرمندان بسیاری از 
این شهر شده است. در خیابان طالقانی شرقی بجنورد 
و در کوچه جاجرمی، خانه ای به همین نام جا خوش 
کرده است که روایت گر بخشی از تاریخ و هنر این شهر 
است. بنایی کوچک که گرچه درست در دل شهر و در 
هیاهوی زندگی ماشینی قرار گرفته اما کافی ست برای 
فراموشی و دوری از این هیاهو و رسیدن به آرامش، 
دقایقی قدم در این خانه تاریخی بگذاری، در معماری 
زیبای آن غرق شوی و به بازدید غرفه هایی بروی که 
حاال هر کدام مآمن هنرمندی شده است تا با کیمیای 
هنر خود، صنایع دستی و تولیداتی را خلق کنند که 
نمونه اش بی بدیل است. تولیداتی که در قالب گلیم، 
معرق، سفال، صنایع چرم، چاروق، البسه محلی تبلور 
یافته و در حقیقت هویت تاریخی و فرهنگی مردمان 
این خطه از سرزمین مان را بیان و در غرفه های این 
خانه تاریخی، چشمان گردشگران و بازدیدکنندگان را 
میهمان زیبایی های خود می کنند. درهای چوبی و همه 

پنجره ها و نورگیرها رو به حیاط باز می شوند، عالوه 
زیبای درهای  نورپردازی  بر غرفه های صنایع دستی، 
چوبی دو طبقه ساختمان که با پرده های سرخ منظم 
و یکدست از پشت پنجره سرک می کشند هر یک در 
رقابتی باشکوه می خواهند جلب توجه کنند. این خانه 
از بناهای اواخر دوره قاجاریه است که به استناد کتیبه 
موجود در سال 1325 هجری قمری به دست استاد 
غالمرضا بنا یزدی ساخته شده است.این بنای کوچک 
و زیبا که با شماره 1151 به ثبت ملی نیز رسیده، با پالن 
مربع و حدود 600 متر مربع مساحت، نمونه ارزشمندی 

از معماری سنتی نوِع حیاط مرکزی است. قسمت 
فوقانی دیوار ایوان شرقی کتیبه ای به خط نستعلیق 
مشهور  ترکیب بند  از  آن گزیده ای  در  دارد که  وجود 
محتشم کاشانی در مرثیه شهدای کربال )باز این چه 
شورش است( گچ بری شده است. این مکان امروزه 
به خانه صنایع دستی استان تبدیل شده است و در 
آن انواع صنایع دستی استان تولید و عرضه می شود. 
طرح کلی پالن بنا مربع شکل است و در ضلع شرقی و 
غربی از دو طبقه تشکیل شده که در مجموع حدود 600 

متر مربع مساحت دارد. / سیری در ایران

رساله های  »پایان نامه ها،  بخش  دو  در  ابن سیناپژوهی  جایزه  دوره  سومین 
دانشگاهی، رساله های سطح 3 یا 4 علوم حوزوی که در زمینه فلسفه یا منطق 
ابن سینا و به زبان فارسی نگاشته شده و در فاصله سال های 13۹4 تا 1400 
دفاع شده باشند« و »مقاله های فارسی که درباره فلسفه یا منطق ابن سینا 
نگاشته شده و در فاصله سال های 13۹4 تا سال 1400 منتشر شده باشند«، 

آثار می پذیرد./ ایرنا

سال گذشته در چنین روزی روزنامه سراسری »پیام  ما« گزارشی با عنوان 
پسماندهای کرونایی زباله معمولی نیست کارکرده است. این گزارش  به 
آسیب رسیدن به محیط  زیست بر اثر تولید پسماندهای آلوده به ویروس 

کرونا و یا اصطالحا پسماندهای کرونایی ، اشاره داشت.

پس از بررسی فواید اهدای خون به یکی از بهترین مزیت های این امر می رسیم، 
که آن چک آپ رایگان به واسطه اهدای خون است. افرادی که نیازمند خون 
هستند، به خون سالم و بی عیب و نقص نیاز دارند. در نتیجه پزشک پیش 
از تزریق خون باید از سالمت اهدا کننده اطمینان حاصل کند. بنابراین شما به 
صورت رایگان و بدون این که زحمت خاصی به خود بدهید چک آپ رایگان انجام 
داده اید. در نتیجه ی این آزمایش بخشی از نگرانی های شما پیرامون مشکالتی 

چون فشار خون، بیماری های خونی و… نیز برطرف می شود. /توانیتو

 1400 سال  برای  را  خود  سالیانه   برنامه های  جدول  ایران  ملی  ارکستر 
منتشر کرد. در این جدول 12 اجرا در بازه زمانی اسفند تا اسفند، با ذکر 
دقیق روزهای اجرا و رهبران هر یک از اجراها معرفی شده است.  این 

برنامه ها از 20 اسفند امسال آغاز و تا 20 اسفند 1400 ادامه دارد.

کیومرث مرادی قصد دارد نمایش »آژدهاک« را در در تیرماه 1400 سالن 
استاد سمندریان در روی صحنه ببرد  و نه هیچ سالن دیگری. او که از 
شاگردان زنده یاد حمید سمندریان است، بهمن ماه امسال در جشنواره 
را در سالن استاد  بیضایی  بهرام  نوشته  نمایش »آژدهاک«  تئاتر فجر 

سمندریان تماشاخانه ایرانشهر روی صحنه برد./ ایسنا

شورای پروانه نمایش فیلم های سینمایی با صدور پروانه نمایش سه 
به  چیز«  همه  فیلم های»بی  پروانه  با  شورا  این  کرد.  موافقت  فیلم 
تهیه کنندگی جواد نوروزبیگی و کارگردانی محسن قرایی ،»آرزوی زیبا« 
تهیه کنندگی  به  تهیه کنندگی و کارگردانی علی قوی تن و » منصور«  به 

موافقت کرد. سیاوش سرمدی  و کارگردانی  شعبانی  جلیل 

از هم جوشی هسته ای که در  نوعی  طبق فرضیه ای جدید، 
کوتوله های سفید اتفاق می افتد به انفجاری منجر می شود که 

شباهت زیادی به بمب های اتمی روی زمین دارد.
در حقیقت  و  است  اجرام فضایی  از  کوتوله سفید گونه ای 
باقی مانده هسته یک ستاره است که تراکم زیادی دارد. جرم 
آن با خورشید قابل مقایسه است اما حجم آن مشابه زمین 
است. تحقیقات مربوط به این فرضیه به زودی در نشریه 
Physical Review Letters منتشر می شود و نشان می دهد 
واکنش هایی شیمیایی نوع انفجارهای ستاره ای تولید می کنند 
که ابرنواختر گروه 1a نام دارند. به اعتقاد مؤلفان این پژوهش 
مجموعه ای از انفجارهای هسته ای کوچک تر به این موارد منجر 
می شوند. طبق این پژوهش، مواد رادیواکتیو کریستالی به 
نام »دانه برف اورانیوم« ممکن است در کوتوله های سفید 
ظاهر شوند. اورانیوم هنگام زوال بی ثابت می شود و در نتیجه 
زنجیره ای از هم جوشی های هسته ای اتفاق می افتند که مشابه 
انفجار بمب اتمی هستند. این بدان معنا است که بمب های 
هسته ای کوچک به ایجاد بمب های هسته ای بزرگ تر در تمام 

جهان منجر می شوند.
هستند که  فعلی  باورهای  برخالف  تحقیق  این  یافته های 
ابرنواختر نوع 1A در نتیجه نزدیکی کوتوله سفید با ستاره همراه 
ارشد پژوهش  به وجود می آید. چارلز هوروویتز محقق  آن 
می کنند  تصور  مردم  می گوید:  آمریکا  ایندیانا  دانشگاه  از 
کوتوله های سفید یک ستاره همراه دارند زیرا آن ها نمی دانند 

یک ستاره بدون همراه چگونه منفجر می شود. /مهر

دیده از دیدار خوبان برگرفتن مشکلست

هر که ما را این نصیحت می کند بی حاصلست

یار زیبا گر هزارت وحشت از وی در دلست

بامدادان روی او دیدن صباح مقبلست

آن که در چاه زنخدانش دل بیچارگان

چون ملک محبوس در زندان چاه بابلست

پیش از این من دعوی پرهیزگاری کردمی

باز می گویم که هر دعوی که کردم باطلست

زهر نزدیک خردمندان اگرچه قاتلست

چون ز دست دوست می گیری شفای عاجلست

من قدم بیرون نمی یارم نهاد از کوی دوست

دوستان معذور داریدم که پایم در گلست

باش تا دیوانه گویندم همه فرزانگان

ترک جان نتوان گرفتن تا تو گویی عاقلست

آن که می گوید نظر در صورت خوبان خطاست

او همین صورت همی بیند ز معنی غافلست

ساربان آهسته ران کآرام جان در محملست

چارپایان بار بر پشتند و ما را بر دلست

گر به صد منزل فراق افتد میان ما و دوست

همچنانش در میان جان شیرین منزلست

سعدی آسانست با هر کس گرفتن دوستی

لیک چون پیوند شد خو باز کردن مشکلست

سعدی

| پژوهش | | موسیقی | | تئاتر | | سینما |

بمب های هسته ای طبیعی 
در جهان منفجر می شوند 

Burmese Python  یا مار پیتون برمه ای با نام علمی 
گونه های  بزرگ ترین  از  یکی   Python bivittatus
مارهای غیرسمی و غیربومی ایران است. بومی منطقه 
وسیعی از جنوب شرقی آسیا است اما به عنوان گونه ای 
نگهداری  و  تکثیر  جهان  کشورهای  اکثر  در  وارداتی 
 Python molurus زیرگونه   200۹ سال  تا  می شود. 
در نظر گرفته می شد ، اما اکنون به عنوان یک گونه 

مشخص شناخته شده است.
یافت  باتالقی  مناطق   ، آب  نزدیکی  در  اغلب  آن ها 
با زندگی  می شوند و گاهی پیتون های برمس آن قدر 

در آب انس می گیرند که مردم منطقه را جزو مارهای 
و  جنگلی  مناطق  در  اما  می کنند،  تقسیم بندی  آبی 
به  وحشی  می شوند. گونه  یافت  نیز  درختان  البالی 
طور متوسط 3.7 متر طول دارند ، اما در حال حاضر 
مشاهده می شود که پیتون های برمه ای  به طور متوسط 
به 5.74 متر می رسند. مار پیتون برمه یک مار تیره 
رنگ است که لکه های قهوه ای زیادی در پشت آن دیده 
می شود و به رنگ قهوه ای مایل به سیاه محدود شده 
است. در طبیعت، پیتون های برمه ای حداکثر تا 5 متر 
رشد می کنند ، در حالی که نمونه های پرورشی به بیش 
از 5.5 متر هم رسیده اند. این اندازه قطعا مربوط به 
ماده هاست که کمی طوالنی تر و به طور قابل توجهی 

سنگین تر و بزرگ تر از نرها هستند. /ایران خزنده

 برمس پیتون

 The Truth about HarryQuebert( کتاب پرونده ی هری کبر
Affair( برای نخستین بار در سال 2014 منتشر شد. نسخه ی 
فرانسوی کتاب بیش تر از یک میلیون نسخه در اروپا فروخت. 
این کتاب در فهرست پرفروش ترین کتاب های پلیسی آمریکا، 
در رتبه ی باالتری از کتاب های پلیسی »دن براون« قرار گرفت. 
کبر  هری  پرونده  کتاب  درباره ی  »گاردن«  معتبر  نشریه ی 
می نویسد: »کتاب پرونده هری کبر دقیقا همان چیزی است 
که از یک کتاب معمایی انتظار دارید. داستان این کتاب به 
شهر  می کند.  حوادث اش  در  غرق  را  شما  ماهرانه ای  شکل 
کوچکی که ژوئل دیگر در داستان ترسیم می کند فارغ از اندازه  
جغرافیایی کوچکی که دارد اصال شهر آرامی نیست و رازهایی 
کهنه در سکوت خود نهان دارد. شما با خواندن صد صفحه ی 
اول مسحور این کتاب می شویم.« یکی از نکاتی که در کتاب 
پرونده هری کبر بسیار قابل بحث است پیچش های داستانی 
است، ماجراهایی تودرتو که نویسنده  به خوبی از پس نگارش 
آن ها برآمده است، این پیچش های داستانی خواندن پرونده  

هری کبر را بسیار لذت بخش می کند.

| پرونده هری کبر | 
| نویسنده : ژوئل دیکر

مترجم :آریا نوری |


