واکنش سخنگوی دولت به انتقادها

از اقدامات نماینده روسیه در مذاکرات

سازمان زندانها در بخشنامهای حقوق

هیچکس نماینده ایران نیست

بازداشتشدگان را تبیین کرد

منشورحقوق زندانیان

علی بهادری جهرمی ،سخنگوی دولت سیزدهم دیروز در جریان نشست خبری
خود به انتقادها از میخائیل اولیانوف ،نماینده روسیه در مذاکرات هستهای در وین
واکنش نشان داد .او بیان کرد« :تنها نماینده رسمی ایران در مذاکرات آقای دکتر
علی باقری هستند.
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قیمــت  2000تومــان |

2

حکم اعدام
محیطبان کرمانشاهی
تایید و ابالغ شد

2

امیدواری درلبه انقراض

انجمن یوزپلنگ ایرانی میگوید آمار 12یوزپلنگ باقیمانده مربوط به دو سال گذشته است و باید امیدوار بود

اگرچه محیط زیست به رای دیوان عالی کشور درباره
محیطبان کرمانشاهی امیدوار بود ،سرانجام دیروز
حکم اعدام او تایید و ابالغ شد.

حامد ابوالقاسمی ،کارشناس حیات وحش :محیط زیست تمام تمرکز را بر تکثیر در اسارت گذاشت ه و از حفاظت زیستگاههای یوز غافل شد ه است

اقلیم

3

4

 ۷هزار امضا برای مقابله

تولدِ دیگرگرمابه

توساز در جوار
با ساخ 

در کارآفرینی زنان

باغ ملی گیاهشناسی

مخالفتها با ساخت و ساز در ضلع شمالی باغ ملی
گیاهشناسی و در امتداد پارک چیتگر به مرحله
جمعآوری امضا برای جلوگیری از این تصمیم در

|طاهره جورکش |

سایت کارزار ختم شده است .در روزهای اخیر یک

| کارشناس اجتماعی دفتر توسعه

فعال محیط زیست در توییتر خبر داده بود که در
منتهیالیه شمالی باغ گیاهشناسی ملی ایران که در

محله اوین و درکه |

منطقه  ۲۲قرار است  ۲۲برج  ۲۷طبقه ساخته شود.

ل و نیم پیش بود که به عنوان
حدود یک سا 

بوم و بر

تسهیلگر محله به درکه آمدم و مشغول به کار
شدم .کرونا در بدترین وضعیت بود و در طول

تذکر شورا

شبانه روز بسیاری از هموطنان جان خود را
از دست میدادند.برگزاری هرگونه جلسه ي
گروهي و كالس هاي آموزشی با افراد محله
صورت انفرادی با زنان محله گفتگویی داشته
باشم و متوجه شدم که تعداد بسیار کمی
از آنها در بیرون از خانه مشغول به فعالیت
اقتصادي هستند و يا مشارکت اجتماعی
بسیار کمی در سطح محله دارند .دختران
مهارت خاصی که بتوانند از طریق آن به صورت

فرزند شرایط پیچیده و دشواری دارند.

Ted Wood

و دارای مهارت هم به دلیل داشتن همسر و

به انتصابی غیرقانونی

تاثیر کرونا در کاهش وابستگی

ممنوع اعالم شد بعد از چند ماه توانستم به

جدی کسب درآمد کنند ندارند .زنان هنرمند

6

در شهرداری تهران

به زغالسنگ زودگذر بود

پیام ما -مدیران شهری تهران بار دیگر از شورا بابت
انتصابات تذکر گرفتند .انتصابات در شهرداری تهران
ظرف همین مدت کوتاهی که علیرضا زاکانی سکان
بلدیه تهران را در دست گرفته ،حاشیههای زیادی

افزایش ۴.۹درصدی انتشار گاز دیاکسید کربن در بخش انرژی و صنعت در جهان

برای مدیریت شهری ایجاد کرده است.

4

ادامه در صفحۀ 6

بوم و بر

مدیرکل دفتر نظارت بر فرودگاههای سازمان هواپیمایی کشوری:

ت بر ارزشافزوده شفاف نیست
قانون مالیا 
با ابهاماتی که در قانون مالیات ارزشافزوده

در این باره مطرح کنند .البته مقصود اسعدی

احتمال حذف مالیات بر ارزش افزوده از

درباره پروازهای خارجی بود ،قرار شد موضوع

سامانی -دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی-

پروازهای خارجی وجود دارد.

بازنگری شود و احتماال این مالیات برای

در این باره به ایسنا گفته بود :ایرالینها مقصر

به گزارش ایسنا خوشخو گفته است :قانون باید

پروازهای خارجی حذف شود ،هرچند هنوز به

این افزایش قیمت نیستند و برخی نمایندگانی

در این زمینه شفاف باشد که مالیات بر ارزش

نتیجه نرسیده است .از  ۱۳دی ماه و بر اساس

که همواره نسبت به افزایش قیمت بلیت

افزوده در پروازهای غیر مستقیم و با چند

قانون مصوب مجلس عوارض پنج درصدی

هواپیما اعتراض میکنند با وضع و تصویب این

توقف به کدام بخش از ارزش بلیت هواپیما

شهرداری برای بلیت هواپیما حذف اما به جای

قانون باعث این افزایش نرخ شد هاند.

تعلق میگیرد و از آنجا که قیمت بلیت هواپیما

آن مالیات بر ارزش افزوده  ۹درصدی تصویب

حاال حسن خوشخو ،مدیرکل دفتر نظارت بر

در پروازهای خارجی غیرمستقیم با چندین

و اعمال شد که بر این اساس قیمت بلیت

فرودگا هها و شرکتها و موسسات هوانوردی

کانکشن باالتر است باید قانون شفاف مشخص

هواپیما با افزایش چهار درصدی مواجه شد.

سازمان هواپیمایی کشوری اعالم کرده است

باشد که این مالیات شامل کدام قسمت از

این مسئله باعث شد مردم انتقادات بسیاری

به دلیل وجود برخی ابهامات در این زمینه،

بهای بلیت هواپیماست.

نوبت دوم

آگهي مناقصـه

شماره 2000001004000286
در سامانه تداركات الكترونيكي دولت
براساس ماده  13قانون برگزاری مناقصات عملیات اجرایی پروژه به شرح زيربصورت مناقصه عمومي دو مرحله اي واگذارمیگردد:
-1دستگاه مناقصه گزار  :شركت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل كشور به نشانی تهران  -بزرگراه مدرس– خیابان وحید
دستگردی – خیابان فرید افشار  -نبش بلوار آرش

-2شرح پروژه :عملیات اجرایی بخشی از محور پاشنه زاگرس حدفاصل كیلومتر  156+ 000الی  (175 + 000حدفاصل اندیكا تا
روستای احمد آباد) با مدت اجرای كار  36ماه در استان خوزستان

-3سیر مراحل دریافت اسناد و برگزاری فرآیند مناقصه :صرفاً از طریق سامانه تداركات الكترونیكی دولت (ستاد) به آدرس

 http://www.setadiran.irو مهلت دریافت اسناد از سامانه مذكور حداکثر تا تاریخ  1400/10/29ساعت  14/30میسر خواهد

بود .ضمناً مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی در سامانه مذكور ،مراحل ثبت نام در سایت فوق و دریافت گواهی امضای
الكترونیكی را جهت شركت در مناقصه به انجام رسانند .تلفن پشتیبانی سامانه 021-1456 :

-4محل تحویل پاکت شرکت در مناقصه (صرفا پاكت الف) اداره كل امور پیمان ها و رسیدگی فنی– شركت ساخت و توسعه

زیربناهای حمل و نقل كشور و مهلت ارسال پاكت های پیشنهاد در سامانه حداکثر تا ساعت  14/30روز شنبه مورخ  1400/11/09و
تاریخ جلسه مناقصه ساعت  10/30صبح روز یكشنبه مورخ  1400/11/10می باشد.

مدت اعتبار پیشنهادات  3ماه از تاریخ فوق می باشد و در صورت لزوم یكبار قابل تمدید می باشد.
-5برآورد  :براساس فهرست بهای پایه راه ،راه آهن و باند فرودگاه سال  1400به مبلغ  1,541,507,000,000ریال میباشد.
-6مبلغ تضمین شركت در فرآیند ارجاع كار  33میلیارد ریال تعیین میگردد.
 -7مهندسین مشاور  :طرح هفتم ( تلفن ) 46049765 -46049763 :

ضمنا آگهی مناقصه ازطریق پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات به نشانی  http:\\iets.mporg.irنیزقابل دسترسی است.
شناسه آگهی 127054 :میم الف3489 :

شركت ساخت و توسعه زير بناهاي حمل و نقل كشور
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مشکل در اجراست .اگر همه قوانین را

دیدار وزیر امور خارجه با

رها کنیم و به همین بخشنامه هم استناد

کرده است با رئیس دفتر سیاسی حماس

و همچنین عدم نظارت کافی و موثر بر

امیرعبداللهیان ،وزیر امور خارجه ایران که

عملکرد مجریان از سوی نهادهای نظارتی

به قطر سفر کرده است در ادامه دیدارهای

هستیم .اتفاقی که برای هدی صابر و

خود با اسماعیل هنیه ،رئیس دفتر سیاسی

ستار بهشتی در زندان افتاد را در خاطر

جنبش حماس در محل سفارت ایران در

دارید؟ اگر این اقدامات پیگیری میشد،

دوحه دیدار و رایزنی کرد .وزیر امور خارجه

هزینههای بعدی ایجاد نمیشد ».او از

ایران پیش از این با تمیم بن حمد ،امیر قطر

وجود «ناامنی قضایی» در ایران انتقاد

و محمد بن عبدالرحمان وزیر خارجه این

کرد و گفت« :جدای از اینکه اقدامات

کشور دیدار و گفتوگو کرد .امیرعبداللهیان

صورت گرفته در قبال آبتین و بهشتی

در دیدار با امیر قطر با ابالغ سالم رئیس

و صابر و ...باعث شد انسانهایی عزیز

جمهوری ایران ،آخرین تحوالت روابط

جان خود را از دست دهند ،موجب

دو کشور در حوزههای مختلف سیاسی،
| آفتاب |

شد تا ما امروز با ناامنی قضایی مواجه
شویم .ناامنی قضایی به این معناست که
متهم به ویژه متهمان سیاسی میبیند و
میداند که قرار نیست از فرآیند احضار

تعامالت اقتصادی را مورد تاکید قرار

او تا بازجویی و بازداشتاش قوانین

داد و ضرورت شکلگیری همکاریهای

سازمان زندانها در بخشنامهای حقوق بازداشتشدگان را تبیین کرد

فیمابین در حوزه اقتصادی با توجه به

منشورحقوق زندانیان

مزیت های موجود در کشورمان را خواستار
شد .امیرعبداللهیان همچنین با تشریح
رویکرد دولت سیزدهم در حوزه روابط با
همسایگان ،تبادل هیاتها در سطوح عالی
دو کشور به منظور رایزنیهای فیمابین را

نعمت احمدی ،وکیل دادگستری :بخشنامه کارساز نیست وقتی مامور متخلف همچنان سرجای خودش است

مورد تاکید قرار داد .وزیر امور خارجه ایران
در این دیدار دیدگاه منطقهای و آمادگی
جمهوری اسالمی ایران در زمینه توسعه
تعامالت با کشورهای منطقه در فرمتهای

از جمله دیگر موضوعات مطرح شده از

| روزنامهنگار |

در حوزه این موضوعات را تبیین کرد .شیخ
تمیم بن حمد آل ثانی امیر دولت قطر
همچنین در این دیدار با تاکید بر اهمیت
روابط فیمابین و همچنین همکاریهای
دو طرف در حوزه مسائل منطقه ،عالقمندی
کشورش برای گسترش همکاریها را مورد
تاکید قرار داد

هشدارسرکنسولگری

شهر آلماتی قزاقستان در اطالعیهای از
شهروندان ایرانی مقیم قزاقستان درخواست
کرد که حتیاالمکان تا زمان عادی شدن
شرایط ،از رفت و آمدهای غیرضروری و
حضور در مراکز تجمع در شهرهای محل
سکونت پرهیز کنند .به گزارش ایسنا ،در
اطالعیه کنسولگری ایران در آلماتی که در
حساب توییتری منتشر شده آمده است:
«با توجه به حوادث اخیر در قزاقستان
به ویژه در شهر آلماتی ،از هموطنان عزیز
مقیم قزاقستان درخواست میشود همچنان

رعایت کرامت بازداشتشدگان تاکید شده است .بخش پایانی این بخشنامه نیز در شرایطی به نحوه نظارت بر بازداشتگاهها
اختصاص یافته که مساله نظارت بر سازمان زندانها همچنان به یکی از دغدغههای حقوقدانان و نمایندگان مستقلتر

پارلمان به شمار میرود .بخشنامه سازمان زندانها برای رعایت حقوق بازداشت شدگان پس از آن صادر شده که در یکی دو

ماه اخیر خبرها و نقدهایی درباره وضعیت زندان و نحوه مواجه ضابطان و ماموران بازداشتگاهها منتشر شده است .اخباری
که احتماال تلخترین آنها به بکتاش آبتین اختصاص دارد

دیدار بود که امیر قطر نیز دیدگاه کشورش

سرکنسولگری جمهوری اسالمی ایران در

نعمت احمدی ،وکیل
دادگستری :ما امروز با ناامنی
قضایی مواجه شدهایم .به این
معنا که متهم به ویژه متهمان
سیاسی میبیند و میداند که
قرار نیست از فرآیند احضار او
تا بازجویی و بازداشت قوانین
موجود رعایت شوند .مشکل ما
آن است که اقدامات ضابطان و
مسئوالن بعضا از تخلف گذشته
و عمال به جرم تبدیل شده ولی
کسی به آن رسیدگی نمیکند
بنابراین بخشنامه تاثیری در
این روند نخواهد داشت.

ضمن حفظ آرامش و خونسردی ،حتی
االمکان تا زمان عادی شدن شرایط ،از رفت

«بکتاش آبتین» هجدهم دیماه و

قانون آیین دادرسی کیفری و ماده

پس از تاخیرهای صورت گرفته در

 59آیین نامه سازمان زندانها «واو به

دادرسی کیفری است که عمال به معنای

روند درمان بیماریاش ،جان خود را در

واو» این بند تکرار شده ولی بسیاری

آگاهی سازمان زندانها از وجود قوانین

بیمارستان ساسان تهران از دست داد.

از زندانیان به ویژه زندانیان سیاسی و

مختلف در این حوزه است .بخشهای

قوه قضائیه البته در اطالعیهای ،تاخیر

مطبوعاتی که با اتهامات امنیتی مواجه

دیگر این بخشنامه نیز به مواردی چون

در اعزام بکتاش آبتین به بیمارستان را

شدهاند از این حق محروم ماندهاند

«سنجش وضعیت زندانی از حیث روانی

تکذیب و تاکید کرد که آبتین از همه

همچون لیال حسینزاده که  15روز پس

و جسمی»« ،نحوه اعزامهای زندانیان به

حقوق قانونی خود برخوردار بوده است.

از بازداشت اجازه تماس با خانواده را

خارج از زندان»« ،مالقاتهای زندانیان

همان زمان ،برخی وکالی دادگستری

یافت.

با اعضای خانواده»« ،ممنوعیت اجبار

نظیر علی مجتهدزاده از لزوم اصالح روند

در این بخشنامه همچنین به چند و

استفاده از پوشش چادر برای زنان»

در نظر گرفته شده در سازمان زندانها

چون بازرسی بدنی بازداشت شدگان هم

اشاره شده است .بند  4بخش «ث»

و نظارت بر اقدامات ضابطان و مسئوالن

پرداخته شده و در بند  7بخش «الف»

آورده است« :در موارد اعزام به خارج

بازداشتشدگان گفتند و تاکید کردند در

آمده است « :بازرسی بدنی بدون لباس

از مؤسسه ،الزام زنان به استفاده از

صورت تداوم این روند ،آبتین آخرین

یا بازرسی مواضع داخلی بدن بازداشت

چادر و یا الزام متهمان جرایم سیاسی

قربانی نخواهد بود .یکی دو روز بعد از

شدگان ممنوع است ،مگر در صورت

و مطبوعاتی ،متهمان جرایم مالی

آبتین ،نوبت به عالیه مطلبزاده رسید.

ضرورت به تشخیص مسئول بخش

(حقوقی) و افراد زیر هجده سال تمام

نوع برخوردهای صورت گرفته با او و

پذیرش و مشروط به انجام آن در خلوت،

شمسی به پوشیدن لباس متحدالشکل

تبعیدش از زندان اوین به زندان قرچک

بدون وجود دوربین و توسط کارکنان

مؤسسه ،ممنوع است».

ورامین با انتقاد کاربران شبکههای

آموزش دیده همجنس و با رعایت اصول

حق «دسترسی به وکیل» نیز در سه

اجتماعی همراه شد .این اخبار در کنار

اخالقی و موازین بهداشتی و تا حد

بند این بخشنامه تکرار شده است .این

هم از وجود نقص در سازمان زندانها

امکان با استفاده از تجهیزات الکترونیکی

در حالی است که همین دیروز مهدی

حکایت دارد .نقصی که این سازمان چاره

و در خصوص افراد دو جنسیتی با

معتمدی مهر ،عضو نهضت آزادی در

آن را صدور بخشنامهای بلند باال و تاکید

رعایت ضوابط وزارت بهداشت ،درمان و

اعتراض به آنچه «اقدامات غیرقانونی

بر مواردی دانسته که اکثر قریب به اتفاق

آموزش پزشکی ».بند یک بخش «ج»

دادگاه انقالب کرج» خوانده ،حاضر به

آنها در قانون آیین دادرسی ذکر شده

نیز به مساله «حقوق متهمان در بند

دفاع از خود نشده است .ماجرا از آن قرار

ولی بعضا خبری از اجرای آن نیست.

جداسازی یا اتاق انفرادی» اشاره کرده

بوده که این دادگاه وکیل معرفی شده از

و در شرایطی آورده که «در مواردی که

سوی معتمدی مهر را با استناد به تبصره

متهمان بازداشتی به علت ارتکاب تخلف

ماده  48قانون آیین دادرسی کیفری

و با وجود قرائنی دال بر وجود حالت

نپذیرفته و گفته این وکیل در زمره

خطرناک ،ضرورت به نگهداری آنها در

وکالی مورد تایید قوه قضائیه نیست.

محل جداگانه باشد ،به تشخیص مقام

این تبصره تا امروز صدها بار با اعتراض

قضایی مربوط ،در نوبت اول حداکثر به

وکالی دادگستری مواجه شده و معاون

مدت ده روز و در نوبت دوم به مدت

حقوقی قوه قضائیه در دوره ابراهیم

پانزده روز عنداالقتضاء در اتاقهای یک

رئیسی نیز بر اصالح آن تاکید کرده بود

یا چند نفره نگهداری میشوند» که

ولی تا امروز خبری از این مهم نیست.

بسیاری از حقوقدانان خواستار لغو کامل

مشکل اجراست نه بخشنامه

بازخوانی مقررات
در قالب بخشنامه

و نگاهی به جزئیات آن ،برای آنان که

تجمع در شهرهای محل سکونت پرهیز

آشنایی با علم حقوق داشته باشند،

کنند».

عمال تکرار بند به بند قواعد و مقررات
ذکر شده در آیین دادرسی کیفری،
منشور حقوق شهروندی و البته آییننامه

دیدار شرکای برجام با

سازمان زندانهاست .نعمت احمدی و

آمریکا بدون حضور ایران
نماینده

روسیه

در

علی مجتهدزاده ،وکالی دادگستری نیز
در گفتوگو با خبرنگار «پیام ما» بر این
مساله تاکید کردند .به عنوان نمونه در

سازما نهای

بند  2بخش «الف» این بخشنامه که

بینالمللی در وین از دیدار شرکای

در آن به «حقوق متهمان در بدو ورود

برجام با هیات مذاکرهکننده آمریکا

به بازداشتگاه» اشاره شده ،آمده است:

در وین ،بدون حضور ایران خبر داد.

«مسئوالن بازداشتگاه باید در اسرع وقت

به گزارش ایسنا ،میخائیل اولیانوف
نماینده

روسیه

در

امکان تماس تلفنی متهم با خانواده و

سازما نهای

وکیل ذی سمت او را به صورت رایگان

بینالمللی در وین در صفحه توییترش

و شبانهروزی در  ۴۸ساعت اول ،فراهم

درباره دیدار شرکای برجام با آمریکا در

کنند ».این درحالیست که در ماده 50

غیاب ایران نوشت« :شامگاه دوشنبه،
شرکای برجام (بدون ایران) و آمریکا
دوباره دیدار کردند تا یادداشتهایشان
را مقایسه کنند .با در نظر داشتن برخی
کنایههایی که در این زمینه وجود دارند،
تاکید میکنم که شرکای برجام ،از
جمله ایران ،در بسیاری از مواقع در
غیاب آمریکا دیدار میکنند ».اولیانوف
در پیام دیگری از دیدار با رابرت مالی،
نماینده ویژه آمریکا در امور ایران و
مذاکره کننده ارشد آمریکا در وین خبر
داده و نوشت« :نشست دیگری میان
روسیه و آمریکا در جریان مذاکرات
وین .گفتوگوی دوجانبه ما با یکی
بودن هدف هدایت میشود(که احیای
برجام است) و بسیار عمل گرایانه است.
این رویه باید یا دیگر زمینههای منافع
مشترکمان نیز تعمیم داده شود».

بنابراین به عقیده من بخشنامه کارساز
نیست چون مامور متخلف همچنان سر
جای خود حضور دارد و تغییری اتفاق
نیفتاده است».

سلول انفرادی شده و اتفاقا شکایتی را
نیز در همین زمینه در قوه قضائیه به ثبت
رساندهاند ،شکایتی که البته هنوز به آن
رسیدگی نشده است.
در بند دوم بخش «ج» ،سلول انفرادی
را برای زنان باردار و متهمان سیاسی
ممنوع اعالم کرده مگر آنکه قاضی درباره
متهمان سیاسی نگران تبانی آنان باشد.
این بند حداکثر زمان بازداشت انفرادی
برای مهمان سیاسی را  15روز اعالم کرده
ولی نکته قابل توجه اشاره نگارنده این

نعمت احمدی ،وکیل دادگستری در
گفتوگو با «پیامما» ،بخشنامه سازمان
زندانها را بازخوانی قوانین موجود در
این حوزه دانسته و گفته است« :این
بخشنامه چیز خاصی ندارد و همه موارد
آن در آییننامه سازمان زندانها و دیگر
قوانین موجود در این حوزه پیشبینی
شده است .ما در این کشور برای چند
و چون برخورد صحیح با متهمان و
بازداشت شدگان مشکل قانون نداریم اما

علی بهادریجهرمی ،سخنگوی دولت سیزدهم
دیروز در جریان نشست خبری خود به انتقادها
از میخائیل اولیانوف ،نماینده روسیه در مذاکرات
هستهای در وین واکنش نشان داد .او بیان کرد:
«تنها نماینده رسمی ایران در مذاکرات آقای دکتر
علی باقری هستند .هیچ شخص و کشور دیگری
نماینده ایران نیست .طبیعی است کشورهای دیگر
در چارچوب اقدامات دیپلماتیک کشور خودشان
اقدام میکنند .برخی حضور

تقریبا همه مواد ذکر شده در بخشنامه
قوه قضائیه در قوانین موضوعه وجود
دارد ،چرا هر هفته شاهد انتقاد وکال از نوع
برخوردهای صورت گرفته با موکالنشان
هستیم؟ پاسخ این پرسش در نگاه
متخلف از سوی سازمان زندانهاست
اما در نگاه کالنتر ،باید گفت که این
خود سازمان زندانهاست که از هرگونه
نظارت و پرسش ،مبرا در نظر گرفته
شده است .وکال راه حل مشکالت قوه
قضائیه و جلوگیری از مشکالت کنونی را
جدایی سازمان زندانها از قوه قضائیه
و واگذاری آن به نهادی قابل نظارت
چون دولت میدانند .سمیرا مقدسی،
وکیل دادگستری که در زمره حامیان قوه
قضائیه قرار دارد در توئیتر خود نوشت:
« اصالح اساسی زمانی صورت میگیره
که طبق قانون سازمان زندانها از زیر
مجموعه قوه قضائیه خارج و تحت نظر
دولت یا فرا قوهای قرار بگیره .نمیشه
یک قوه خودش حکم صادر کنه و
خودش اجرا و نظارت ».این موضوع
از سوی نعمت احمدی در جریان
گفتوگویش با «پیام ما» نیز مورد
تاکید قرار گرفت .احمدی گفت« :ایران
از معدود کشورهایی است که نگهداری
زندانی که اقدامی اجرایی محسوب
میشود را زیر نظر دستگاه قضایی قرار
داده که امکان نظارت بر آن وجود ندارد.
در اکثر کشورهای دنیا این امر به وزارت

از دولت ایران در مذاکرات ندارد .همچنین
جایگاه مقامات سابق کشور نیز محترم است
و به روشهای دیپلماتیک حمایت میشوند».
او در بخش دیگری از اظهاراتش مساله اعمال
محدودیت از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا را به
واسطه شیوع امیکرون تکذیب کرد و گفت« :ستاد
ملی کرونا فعال برنامه ای برای اعمال محدودیت
ندارد .اگر مردم عزیز به تزریق دوز سوم واکسن و
رعایت شیوههای بهداشتی اهتمام و توجه داشته
باشند و خطری سالمتی مردم را تهدید نکند ،شاهد
محدودیت خاصی نخواهیم بود .تصمیمات به
همکاری همگانی ارتباط دارد ».این در حالی است
که پیش از این مهرداد جماعتی ،دبیر کمیته علمی
ستاد ملی مقابله با کرونا از موج امیکرون در ایران
در یکی دو هفته گذشته خبرداد.

برنامه دولت در کاالهای اساسی

بهادریجهرمی در ادامه در پاسخ به پرسشی

درباره برنامه دولت برای عرضه مستقیم کاالها در
پایان سال ،بیان کرد« :دو اقدام مهم در ماههای
پایانی دولت در دستور کار وزارت صنعت ،معدن
و تجارت است .اقدام نخست راه اندازی جشنواره
"خرید شفاف" است که به منظور شفافسازی نظام
توزیع ،نظارت کامل بر قیمتها ،حذف واسطههای
زاید و کاهش هزینههای مصرفکننده ،از ۲۵
دی به مدت یک ماه در قالب اصناف منتخب،
فروشگاههای مجازی ،فروشگاههای زنجیرهای و
میادین میوهوترهبار برگزار میشود .اقدام دوم نیز
تامین مالی زنجیرهای است که به جای شیوه سنتی
دریافت تسهیالت مستقیم ،فرآیند تأمین مالی
بنگاهها به صورت پیوسته و در طول زنجیرههای
تأمین و مبتنی بر جریان واقعی کاال و خدمات
صورت میگیرد که در همین راستا تفاهمنامهای
میان وزارت صمت و  ۷بانک عامل امضاء شد که
نشان دهنده هماهنگی تیم اقتصادی دولت است».
سخنگوی دولت تاکید کرد« :در این روش به جای
تسهیالت نقدی میتوان از ابزارهای اعتباری مانند
اوراق و برات و همچنین فاینانس استفاده کرد که
عالوه بر کاهش نیاز به نقدینگی بنگاهها منابع بانکی
نیز به سمت فعالیتهای مولد و تولیدی هدایت
میشود ».بهادری جهرمی با بیان اینکه با تحقق
تامین مالی زنجیرهای منابع سرگردان نداریم ،اظهار
کرد« :انحراف از منابع رخ نمیدهد و تسهیالت راکد
نمیماند .همچنین زنجیرههای صنعتی که برای
تامین زنجیرهای انتخاب شدند ،زنجیره هایی بالغ،
هدفمند و نظاممند هستند .این موضوع یکی از
اقدامات حلقههای زنجیره مقاوم شدن اقتصاد و
تابآوری تولیدگران ،فعاالن اقتصادی و صنعتگران
در شرایط کنونی است».

آخرین وضعیت ارز ترجیحی

کشور واگذار شده است .اگر در ایران
هم چنین بود ،امروز نمایندگان مجلس
میتوانستند به واسطه اقدامات صورت
گرفته در زندانها وزیر را فرا بخوانند یا از
او سوال کنند و حتی استیضاحش کنند
ولی در شرایط فعلی هیچکس نمیتواند
حرفی به سازمان زندانها بزند .چرا؟
چون دستگاه قضایی مستقل است .به
عقیده من راه حل نهایی ،جدایی سازمان
زندانها از قوه قضائیه و واگذاری آن
به یکی از وزارتخانههای دادگستری یا
کشور است تا با نظارت گستردهتر ،جلوی
اقدامات مجرمانه مسئوالن و ماموران
گرفته شود ».نمایندگان مجلس دهم
در همین زمینه تالشهایی را ترتیب
دادند ولی مخالفتهای برون پارلمانی
طرح آنان را ناکام گذاشت تا قوه
قضائیه همچنان تالش کند با بخشنامه
مقابل اقدامات سوء ماموران زندانها و
تضییع حقوق بازداشت شدگان و متهمان
بایستد .تالشی که فقط میتوان امیدوار
بود بیحاصل نباشد.

رسانهای بیشتری

دارند .بنابراین هیچ کشور و مقام دیگری نمایندگی

دستگاه قضا

اول احتماال عدم برخورد با ماموران
بخشنامه به قانون جرم سیاسی و آیین

مرور بند به بند بخشنامه سازمان زندانها

و آمدهای غیرضروری و حضور در مراکز

شده ولی کسی به آن رسیدگی نمیکند.

سازمان زندانها دیروز در بخشنامهای بلند باال حقوق بازداشتشدگان را تبیین کرد .در این بخشنامه همچنین بر لزوم

زمینه رفع تحریمهای ظالمانه ،مسائل و

ایرانیان مقیم قزاقستان

از تخلف گذشته و عمال به جرم تبدیل

بدین ترتیب پرسش آن است که اگر

| میالد علوی |

سوی وزیر امور خارجه کشورمان در این

که اقدامات ضابطان و مسئوالن بعضا

دو وکیل جدایی سازمان زندانها از قوه قضائیه و واگذاری آن به دولت را راه حل مشکالت زندانیان دانستند

آخرین تحوالت گفتوگوهای وین در
موضوعات مرتبط با افغانستان و یمن نیز

موجود رعایت شوند .مشکل ما آن است

لزوم جدایی سازمان زندانها از

دو یا چند جانبه را مورد تاکید قرار داد.

ایران در آلماتی به

تا به امروز آن است که در همه زمینهها

هیچکس نماینده ایران نیست

شاهد عدم اجرای قانون توسط مجریان

دیدار کرد .به گزارش العالم ،حسین

برای گسترش مناسبات دو کشور در حوزه

تضاد با رفتاری است که در قبال بکتاش

از اقدامات نماینده روسیه در مذاکرات

آبتین صورت گرفت .معضل ما از ابتدا

وزیر امور خارجه ایران که به دوحه سفر

قرار داده و زمینهها و ظرفیتهای موجود

واکنش سخنگوی دولت به انتقادها

کنیم ،عمال باید گفت که این بخشنامه در

اسماعیل هنیه در قطر

امنیتی تجاری و اقتصادی ،را مورد بررسی
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پ
یامک شما را دربـاره
ا
ین صفحه می خوانیم

سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره
حذف ارز ترجیحی نیز بیان کرد« :حذف ارز
ترجیحی قانون مجلس شورای اسالمی است
و دولت مکلف به اجرای قانون است .خط قرمز
دولت معیشت مردم است .نکته مهم این است
که در قانون مجلس ،راهکار جبران حذف ارز
ترجیحی پیشبینی نشده است .اولویت دولت
حفظ قدرت خرید و بهبود معیشت مردم است
و رئیس جمهور تأکید دارد ،بدون در نظر گرفتن
راهکارهای کارآمد حمایتی ،تغییری در اجرا صورت
نگیرد .مجلس شورای اسالمی در قانون بودجه
 ،۱۴۰۰سقفی برای ارز ترجیحی در نظر گرفته بود
که تقریبا تمام این منابع تا پیش از شروع به
کار دولت جدید هزینه شده بود و دولت سیزدهم
برای پرداختهای مربوط به چند ماه باقیمانده
تا پایان سال نیاز به اخذ مجوز جدید از مجلس
داشت که برای این منظور یک الیحه دوفوریتی به
مجلس ارسال کرد که فوریت آن مورد تصویب قرار
نگرفت .بنابراین دولت عمال مکلف شد سیاست
اصالح نظام پرداخت یارانهها را با سرعت بیشتری
در پیش بگیرد».

قضا

انتقاد رئیس دیوان عدالت اداری به تجمعات اعتراضی کارکنان قوه قضائیه

جای مطالبهگری کف خیابان نیست

در پی افزایش مشکالت معیشتی کارکنان

آنچه «سوءاستفاده و شعف دشمنان» از اخبار

مساله اعتراض کارکنان قوه قضائیه به میزان

قوه قضائیه ،صدها نفر از کارکنان این قوه

این اعتراضات خواند هشدار داد و گفت« :در

دریافتیهایشان واکنش نشان داد .حکمتعلی

با ترک محل کار خود در روزهای گذشته در

مسیر تالشها برای بهبود وضعیت پرداختیها،

مظفری در ابتدای اظهارات خود به به طرح

شهرهای مختلف کشور از جمله در تهران مقابل

زمینه سوءاستفاده و شعف دشمنان فراهم

تعیین فوقالعاده خاص قوه قضائیه که در

ساختمان مجلس تجمع اعتراضی برگزار

آورده نشود» .او تاکید کرد که «تالشها برای

هفته گذشته در مجلس شورای اسالمی رد

کردند .این اعتراضات پس از آن باال گرفت

همترازی پرداختی کارکنان ادامه دارد و در

شد ،اشاره کرد و گفت« :نمایندهها حق دارند

که مجلس با کلیات طرح تعیین فوقالعاده

دولت جدید تالش بر این بوده که حقوقهای

که هر طور صالح کشور هست قانونگذاری

خاص کارکنان قوه قضائیه مخالفت کرد.

پرداختی کارکنان همه دستگاهها به هم

کنند و ما نباید به تصمیمات مجلس اعتراض

در واکنش به این اعتراضات ،غالمحسین

نزدیک شود ».دیروز هم رئیس دیوان عدالت

غیرقانونی داشته باشیم ».او در ادامه به

محسنیاژهای ،رئیس قوه قضائیه نسبت به

اداری در جلسه هیات عمومی این نهاد به

جلسات متعددی که میان نمایندگان مجلس

و رئیس قوه قضائیه برگزار شده ،اشاره کرد

در حفظ این جایگاه کوشا باشند .هنوز به بن

و گفت« :علیرغم اعالم آمادگی نمایندگان

بست نرسیدهایم و برای رسیدن به خواسته

محترم مبنی بر موافقت خود برای تصویب

نباید از هر مسیری اقدام کرد ،چرا که دشمن

این طرح ،متاسفانه این طرح توسط مجلس

به دنبال فروپاشی نظام از درون است بلکه

شورای اسالمی رای نیاورد ».مظفری در ادامه

باید هوشیار باشیم و اجازه ندهیم دشمن از

با بیان اینکه «باب مطالبه از طرق قانونی و

مطالبه به حق مان در مسیر ناامنی علیه نظام

منطقی باز است و نباید انتظارات غیرمنطقی

و انقالب استفاده کند ».مظفری خاطرنشان

داشته باشیم» ،تلویحا از تجمعات اعتراضی

کرد« :دستگاه تبلیغاتی دشمن برای دامن

کارکنان قوه قضائیه انتقاد کرد و گفت« :با علم

زدن به مشکل معیشتی مردم همیشه در حال

بر اینکه بر نامناسب بودن سیستم پرداخت در

سیاه نمایی است .جای مطالبهگری در کف

دستگاه قضایی واقف هستیم ،اما در هر حال

خیابان نیست و تردیدی نداریم که دشمن

فعال مصوبهای در این خصوص نداریم .شأن

از این جریانات سوءاستفاده میکند و ادامه

قضاوت باید حفظ شود و مسئوالن محترم قوه

این گونه اعتراضات به صالح دستگاه قضایی

قضائیه هم باید مطالبهگر این مهم باشند و

نیست».

پ
یامک شما را دربـاره
ا
ین صفحه می خوانیم
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انجمن یوزپلنگ ایرانی میگوید آمار  12یوزپلنگ باقیمانده مربوط به دو سال گذشته است و باید امیدوار بود

اوضاع نسبت به گذشته به طور قطع بدتر

کره زمین  ۷سال

شده و بهتر نشده .بنابراین با وجود این

امیدواری در لبه انقراض

وضعیت و دانستن این آمار ،شیو های

پیدرپی گرم بود

که امروز برای مدیریت و حفاظت به کار
گرفتهایم ،عمال به صراحت «بچهبازی»

بررسیها نشان میدهد که هفت سال

است .اگر قرار است یوز نجات یابد ،باید

گذشته ،گرمترین سالهای ثبتشده در

بودجه مشخص و زیاد و مهمتر از آن

انجمن یوزپلنگ ایرانی :این آمارجمعیت کمینه شناساییشده ،براساس مستندات به عنوان بخشی ازجمعیت کل است

جهان بوده و اولین تحلیل دمای کره زمین

برنامه دقیق و جدی داشته باشد».

ابوالقاسمی ،کارشناس حیات وحش :محیط زیست تمام تمرکزرا برتکثیردراسارت گذاشت ه و ازحفاظت زیستگاههای یوزغافل شد ه است

در سال  ۲۰۲۱حاکی از افزایش  ۱.۲درجه

توجهها به یوزهای

سانتیگرادی دما نسبت به سطح قبل از

در اسارت است

انقالب صنعتی است.

این کارشناس حیات وحش از سوی

به گزارش ایسنا ،ارزیابی آژانس اقلیمی

دیگر از بیتوجهی به برنامه حفاظت از

«کوپرنیک» در اروپا همچنین نشان

زیستگا ههای یوز میگوید که سازمان

میدهد که میزان دیاکسید کربن در جو

حفاظت محیط زیست تمام تمرکزش را

به سطح بیسابقهای رسیده و گاز گلخانهای

بر تکثیر در اسارت گذاشته و از حفاظت

متان به میزان بسیار قابل توجهی افزایش

زیستگا ههای یوز غافل شد ه است.

یافته و به رکورد جدیدی رسیده است.

«اینکه دو یوز را سا لها در اسارت قرار

افزایش غلظت گازهای گلخانهای به این

دهیم ،چه در تهران و چه مثل امروز

معنی است که گرمای بیشتری نسبت

در توران ،و معطل آنها باشیم و تمام

به گذشته در جو زمین محبوس شده

بودجهها و توجهها به سمت فنسکشی

اما سال  ۲۰۲۱به عنوان پنجمین سال

میرود ،باعث میشود که از اساس

گرم در تاریخ ثبت شده است زیرا پدیده

فراموش کنیم که آیا محیطبان توران،

آبوهوایی طبیعی موسوم به ال نینا با آوردن

حقوق به موقع و کافی دارد؟ تعداد

آبهای سرد اقیانوس آرام به سطح ،تاثیر

محیطبانان کافی است؟ آیا محیطبان

خنککنندهای داشته است.

پاسگاه دارد و گشتزنی به درستی

بحران اقلیمی با هجوم حوادث آبوهوایی

انجام میشود؟ آیا طعمهها وضعیت

شدید در سراسر جهان ادامه یافت .اروپا

درستی دارند؟ همه اینها مالک است

گرم ترین تابستان خود را تجربه کرد و

و همه این موارد باید به طور کامال
| خبرگزاری صداوسیما |

برنامهریز یشده و پیشرفته مدیریت
سیستم امروز که همه مناطق را با یک
روش و سیستم مدیریت میکنیم.
قاعدتا اگر قرار بود این روند جواب
به اعتقاد او مسئله نبود بودجه نیست

| نویسنده |

که فقط سه فرد آن ماده است .آمار منتشر شده به نقل از معاون محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست ،موجی از نگرانی

بر پا کرده است .انجمن یوزپلنگ ایرانی هم به دنبال این نگرانیها توضیح داده که این آمار مربوط به یوزپلنگهای «کامال شناسایی

| سمت |

شده» در سا لهای  99و  1400است و نباید امیدها برای نجات یوزپلنگهای ایرانی خاموش شود.

این جملههای حسن اکبری ،معاون
محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی
سازمان محیط زیست درباره «شرایط
فوق بحرانی یوزپلنگ ایرانی به عنوان
دومین دغدغه سازمان محیط زیست»
است که

سبب

نگرانی

شده:

«در

حال حاضر تعداد کل یوزپلنگهای
فقط  ۳فرد از آ نها ماده بالغ هستند

آنها دارد .از مادر مستقل شد هاند و به

سازمان حفاظت محیط زیست در این

عنوان عضوی از جمعیت مستقال امکان

مسیر تالش خواهیم کرد و شما را نیز به

داده شد ،تنها براساس دوربینگذاری و

گسترش امید دعوت میکنیم».

پایش در ایستگا ههایی بود که خود این

در زادآوری

دارند».

انجمن

ادامه میدهد« :از منظر علمی ،تولهها
نشد هاند ،عضوی از جمعیت محاسبه

برنامه جامعی را برای حفاظت از یوز

نمیشوند .بنابراین چهار تولهای که

ایرانی تدوین کرد هایم که متاسفانه

امسال توسط دوربینهای انجمن ثبت

هنوز بودجهای به آن تعلق نگرفته

شد هاند ،در این آمار آورده نشد هاند.

است ».کارشناسان حیات وحش البته

یوزپلنگ مشاهده شده در خراسان

سا لهاست که میگویند که در مرز

شمالی نیز در این آمار دیده نشده

انقراض یوزپلنگها قرار گرفتهایم و

است .یوزپلنگی که به تازگی در نزدیکی

میطلبند.

شاهرود مشاهده شده بود نیز یکی از
همین دوازده فرد است و سال گذشته

این آمار همه یوزپلنگها

از مادر جدا شده بود .بنابراین این آمار

نیست :دعوت به امید

جمعیت کمینه شناساییشده ،بر اساس

با پررنگشدن خبر انقراض و وجود

مستندات به عنوان بخشی از جمعیت

فقط  12یوزپلنگ« ،انجمن یوزپلنگ

کل است .نکته مهم اما این است که

ایرانی» تصویری از تازهترین مشاهده

در تالش برای حفاظت از یوزپلنگ و

یوز در توران منتشر کرده درباره این

هر گونه در لبه انقراضی ،آمارهایی که

آمار تازه توضیحاتی داده است« :این
آمار

مستند هستند که نشان از زند هبودن

نخواهیم شد و در کنار عالقهمندان و

زمان مدیر پروژه ملی یوزپلنگ آسیایی

مادامی که از مادر با موفقیت جدا

کافی نبوده است .عالوه بر این اقدامات

به

به

یوزپلنگهایی

دقت

صحتسنجی

شد هاند

باید

مبنای عمل قرار بگیرند ،لذا امیدواریم

است که دارای شرایط زیر هستند:

خبر منتشرشده منجر به خامو ششدن

یوزپلنگهایی که کامال شناسایی شده

حفظ

بود ،در این ارتباط گفته بود« :آماری که

دو یوزپلنگ ماده در ایران باقی مانده،

تولید مثل و نصب عالئم در جاد هها

تنها

 1400دارای تصویر قابل شناسایی و

که « برای حفاظت از یوزپلنگ متوقف

به دنبال داشت .هومن جوکار که آن

انجمن انجام داده است ...دو ماد های

پیام نهفته در آمار

سال  95نیز هشدار داده بود که فقط

انجام داد هایم ،برای نجات این گونه

مربوط

این یوزپلنگها در سا لهای  1399و

نشود».این انجمن در آخر عنوان کرده

یوزپلنگ ایرانی که پیش از این در

و اقداماتی که برای افزایش حفاظت،

کمک

و دارای شناسنامه تایید شده هستند.

امیدها

ایرانی

وجود تنها دو ماده یوز در کشور منتشر

شرکت

شمارششده در کشور  ۱۲فرد است که

برای

یوزپلنگ

« 12فرد 20 ،فرد 50 ،فرد ،در اصل
ماجرا تفاوتی ندارد .سا لهاست که
کارشناسان این حوزه نامههای متعددی
به

ریاست

سازمان

زیست،

محیط

معاونتها و مدیران دیگر داد هاند و
گوشزد کرد هاند که یوزپلنگ در لبه
انقراض قرار دارد و حتی اگر بدبینانهتر
ببینیم ،میتوان گفت یوزپلنگ آسیایی
در

طبیعت

حامد
وحش،

منقرض

ابوالقاسمی،
اینطور

است».

شده

کارشناس

حیات

میگوید.

او درباره آمارهای تازه درباره جمعیت
یوزپلنگها

بازمانده

به

«پیا مما»

توضیح میدهد« :همه آنها که باید
بدانند ،میدانند که وضعیت جمعیت
یوزپلنگها

خوب

نیست.

مهم

این

است که کاری برای جلوگیری از روند
انقراض قطعی انجام شود .مسئله دقیقا
اینجاست که این کار چه با خبر انقراض
و چه در نبود چنین اخبار و اعدادی انجام
نمیشود».پیش از این در سال  95هم
خبری که انجمن یوزپلنگ ایرانی درباره

و «به طور شفاف بخشی از مسئله به
دلیل فساد و اولویت داشتن منافع
شخصی بر منافع یوز و همچنین بخشی
دیگر برآمده از مدیریت غلط است».
ابوالقاسمی

کرده بود ،هیاهویی شبیه این روزها را

که از آن حرف زد هاند ،در میاندشت
دیده شده اما در دوربینهای تلهای
ما در 4ماه اخیر  36یوزپلنگ دیده
شده که در میاندشت  2و در توران هم
 2یوز ماده ثبت شده است .با رویت
محیطبانان و تصاویر شاهدان ،ما به
وجود  5تا  6ماده یوزپلنگ امیدواریم
اما باز هم این چیزی از نگرانی ما کم
نمیکند ».ابوالقاسمی معتقد است که
اخبار گاه و بیگاه درباره انقراض به
اقدامات درست برای جلوگیری از این
روند نینجامیده است.
او مشاهده اخیر یک فرد جدید یوزپلنگ
در نایبندان را مثال میزند و میگوید:
«به احتمال خیلی زیاد  -چون هیچ
چیز در طبیعت قطعی نیست -تعداد
بیشتری یوزپلنگ در طبیعت وجود
دارد اما یک مسئله مهم در میان است.
این اعداد به اندازه پیامی که در آنها
نهفته اهمیت ندارند .پیام این است
که مدیریت مسئله یوزپلنگها مشکل
داشته و سا لهاست که مشکل دارد.

سانتیگراد شکسته شد ،در حالی که آتش

شود تا به نتیجه برسد ،نه با این

بدهد ،تا کنون به موفقیت رسیده بود».

 6سال پیش ،فقط  12فرد مانده است
آسیایی  0
ِ
|پیام ما| انقراض بار دیگر با اعداد تازهای تصویر شده :از جمعیت  300فردی یوزپلنگ

رکورد حداکثر دما در سیسیل با  ۴۸.۸درجه

میدهد:

ادامه

«اصال

نمیگویم که پروژه تکثیر در اسارت
نباید انجام شود .مسئله این است که

سوزی های جنگلی شدید در ایتالیا ،یونان و

پیش از این در سال  95هم
خبری که درباره وجود تنها دو
ماده یوز در کشور منتشر شده
بود ،هیاهویی شبیه این روزها
را به دنبال داشت .ابوالقاسمی
معتقد است که اخبار گاه
و بیگاه درباره انقراض به
اقدامات درست برای جلوگیری
از این روند نینجامیده است

تمرکز فقط و فقط بر این پروژه است.
چطور است که همیشه برای حفاظت
از زیستگاه از محدودیت بودجه حرف

ترکیه گزارش شد .همچنین وقوع سیلهای
شدید به دلیل گرمایش جهانی در آلمان و
بلژیک خسارت به بار آورد.
همچنین رکورد دما در غرب ایاالت متحده
و کانادا با افزایش پنج درجه سانتیگرادی
شکسته شد و به گفته دانشمندان وقوع این
پدیده با احتمال دست کم  ۱۵۰برابری ناشی
از گرمایش جهانی بوده است.
به گزارش ایسنا به نقل از روزنامه گاردین،
به گفته کارشناسان آژانس اقلیمی کوپرنیک
حوادث آبوهوایی شدید در سال ۲۰۲۱
تاکید کننده لزوم تغییر رویکرد ،برداشتن
گامهای قاطع و موثر به سوی جامعهای
پایدار است.

میزنند اما برای تکثیر در اسارت چند
میلیارد بودجه قابل استفاده و «نقد» را
تخصیص میدهند؟ مسئله ما بیپولی
نیست .
ما نمیخواهیم در مناطق هزینه شود،
ترجیح

یا

نمیدهیم

نمیدانیم

دیگر به منطقه نایبندان و مشاهده
یوزپلنگ در آن اشاره میکند که «با
وسعت

یک و

هکتار،

منطقهای بسیار وسیع و زیستگاهی
خوب است و چیزی کمتر از توران
ندارد» اما فقط چهار ،پنج محیطبان
دارد:

«اگر نایبندان

زودتر حفاظت

میشد یا همین حاال حفاظت آن جدی
شود ،میتوانست بستر خوبی باشد اما
تمام این منطقه چهار ،پنج محیطبان
بیشتر ندارد .این وسعت چطور با این
تعداد محیطبان حفاظت شود؟ طبیعی
است که در این شرایط یوز حفاظت
نمیشود؛ گونهای که در دو روز ممکن
است صد کیلومتر راهپیمایی داشته
باشد چطور با این تعداد کم نیرو ،بدون
تجهیزات برای گشتزنی حفاظت شود؟
قاعدتا

برای تغذیه پرندگان
مهاجر سرخرود

که

وضعیت مناطق خوب نیست ».او بار

نیم میلیون

اختصاص  ۴۰تن ذرت

نمیشود».

شورای

جهادکشاورزی

مازندران

۴۰

تن ذرت با قیمت یارانهای برای تغذیه
پرندگان وحشی مهاجر بهویژه قوهای
مستقر در تاالب سرخرود اختصاص
داده است تا با پخش این میزان دان
از پرواز آنها به دامگاههای غیرمجاز و
شکار شدنشان توسط شکارچیان سودجو
جلوگیری کند.
به گزارش ایرنا ،تخصیص این میزان ذرت
برای تغذیه پرندگان مهاجر مازندران با
پیگیری سازمان دامپزشکی و پس از تلف
شدن یک بال قو در وزرا محله محمودآباد
به عنوان کانون شیوع آنفلوانزای پرندگان
و همچنین کوچ موقت قوهای تاالب
سرخرود به دامگاههای اطراف صورت
گرفت.
آذر ماه امسال جمعیت قوهای تاالب
سرخرود ،جایی که پناهگاه محافظت شده
آنها محسوب میشود به خاطر کمبود غذا
به دامگاههای اطراف پرواز کرده بودند.

نوبت اول

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي
شماره 1400 /32

مناقصه گزار :شركت مديريت توليد برق كرمان
موضوع مناقصه :خريد  2عدد کارت
ا لکترونیکی

زمان خريد اسناد مناقصه :وقت اداري

شرح كاال

تعداد

کارت الکترونیکی

 2عدد

نوبت دوم

مناقصه عمومی یک مرحله ای
واگذاری مدیریتی امورمربوط به حمل و نقل شبکه بهداشت
و بیمارستان  12فروردین کهنوج – دانشگاه علوم پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی جیرفت در نظر دارد با رعایت قانون از طریق مناقصه عمومی یک

مرحله ای واگذاری مدیریتی امور مربوط به حمل و نقل شبکه بهداشت و درمان و بیمارستان  12فروردین کهنوج اقدام

نماید.اشخاص واجدالشرایط میتوانند به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد (مراجعه نموده و اقدام به ثبت نام در
مناقصه مذکورنمایند.

شماره فراخوان ()2000091168000086

مهلت دریافت اسناد تا ساعت  14مورخ 1400/10/25

اخرین مهلت و محل تحویل پاکت الف :ساعت  14مورخ 1400/11/5

 1400/10/29لغايت  1400/11/13با ارائه

ضمنا جهت دریافت ضمانتنامه شرکت درمناقصه مبلغ را به شماره شبا

فيش واريز وجه خريد اسناد و معرفينامه

 -3مبلغ خريد اسناد 872 ،000 :لاير واريز به حساب جاري  1015805972بانك رسالت بنام شركت مديريت توليد برق كرمان

IR460130100000000276994838بانک رفاه واریزگردد.

 -5مبلغ تضمين شركت در مناقصه :مبلغ  670 ،000 ،000لاير (به پيشنهادات فاقد ضمانتنامه يا سپرده ،ضمانتنامههاي بانكي
اشتباه يا سپردههاي مخدوش ،سپردههاي كمتر از ميزان مقرر ،چك شخصي و نظاير آن ترتيب اثر داده نخواهد شد)

 -6زمان تحويل پاكات پيشنهادي :تا پايان وقت اداري یک شنبه 1400/12/01

 -7زمان گشايش پاكات پيشنهادي :ساعت  10صبح دوشنبه مورخ  1400 /12/02ميباشد كه حضور پيشنهاد دهندگان يا
نمايندگان آنان در جلسه گشايش پيشنهادات آزاد ميباشد( .حداكثر 2نفر)

کد ملی به شماره14000235860 :

((**همچنین الزاماً پاکت الف را تا پایان تاریخ مهلت ارسال  ،به

نشانی جیرفت میدان –انقالب – ستاد مرکزی –حراست دانشگاه –
کدپستی  7860634204ارسال نمایید)).

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی جیرفت

 -4محل خريد و تحويل اسناد :كيلومتر 20اتوبان كرمان -رفسنجان -نيروگاه سيكل تركيبي شهيد سپهبد قاسم سليماني

كرمان -اداره تداركات و قراردادها

کد اقتصادی به شماره411399813169 :

نوبت دوم

آگهی مزایده عمومی واگذاری مجموعه باغ بانوان

 -9ساير اطالعات و جزئيات مربوطه ،در اسناد مناقصه مندرج است .جهت مشاهده آگهي و خالصه اسناد به سايت هاي

اطالعات بیشتر می توانند به سایت شهرداری به نشانی  WWW.Golpayegancity.irیا به رئیس اداره

تلفنهاي  034 -32521221-4داخلي  2065آقاي نورالديني و  2078آقاي يزداني و همچنين نمابر 034-33372990
تماس حاصل فرماييد.

شناسه آگهی1258779 :

شرکت مدیریت تولید برق کرمان

در آن زمان محیطبانان محمودآباد در
یک فقره  ۲۴بال قو را که پس از پرواز
به دامگاه اطراف توسط یک شکارچی
زندهگیری شده بود  ،شناسایی کرده و به
تاالب سرخرود بازگردانده بودند.
موضوع تامین دان برای تغذیه این
قوها و بعضی دیگر از گونههای جمعیت
پرندگان مهاجر در دستور کار قرار گرفت
تا این که اکنون جهاد کشاورزی مازندران
اعالم کرده است که  ۴۰تن ذرت یارانهای
برای این کار اختصاص داده است.
گذشته از شکار غیرمجاز قوهای سرخرود
به خاطر پرواز آنها به دامگاههای اطراف،
دامپزشکی مازندران نیز چندی پیش
حاد پرندگان در صورت جا به جایی زیاد

 -8به پيشنهادهاي فاقد امضاء ،مشروط ،مخدوش و پيشنهاداتي كه بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل ميشود.

 tender.tpp.ir, kpp.co.irو پايگاه ملي مناقصات كشور به آدرس  mporg.irمراجعه و براي كسب اطالعات با شماره

تند دوستداران محیط زیست مواجه شد.

نسبت به تشدید شیوع بیماری آنفلونزای

شهرداری گلپایگان درنظردارد به استناد مصوبه شماره  1400/262مورخ  1400/۹/29شورای اسالمی شهر

مطلقا ترتيب اثر نخواهد شد.

نتیجه این جا به جایی شکار یا زنده
گیری تعدادی از آنها بود که با واکنش

گلپایگان نسبت به واگذاری مجموعه باغ بانوان ازطریق مزایده عمومی اقدام نماید .متقاضیان جهت کسب
مالی و ذیحسابی شهرداری گلپایگان مراجعه نمایند .آخرین مهلت تحویل پیشنهادات  1400/۱۱/3می باشد.
تاریخ انتشار نوبت اول 1400/10/15 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/10/22 :

شناسه آگهی 1255120 :میم الف0 :

پیمانشکرزاده-شهردارگلپایگان

پرندگان

مهاجر بهویژه قوهای سرخرود

هشدار داده بود.
دامپزشکی مازندران آذرماه امسال از
شناسایی دو کانون این بیماری در
محمودآباد پس از تلف شدن چند
بال پرنده مهاجر خبر داده و نسبت
خطرآفرینی پرندگان مهاجر برای بیش
از  ۲هزار و  ۳۰۰واحد مرغداری صنعتی
استان ابراز نگرانی کرده بود.
مازندران طبق آمارهای رسمی ساالنه با
تولید بیش از  ۱۸۰هزار تن گوشت مرغ
حدود  ۱۲درصد گوشت سفید کشور را
تامین میکند.

4

اقلیم

پ
یامک شما را دربـاره
ا
ین صفحه می خوانیم
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معدن سنگی که

ذخیرهگاه جنگلی قزوین

جو بایدن برای رسیدن به هدف خود باید

۱۹ ،۲۰۲۰درصد کاهش پیدا کرد ،سال گذشته

موفق شود الیحه مربوط به گذار از سوختهای

۱۷درصد افزایش داشته است .با اینکه

فسیلی به تجدیدپذیر را به تصویب کنگره و

آمریکا نسبت به دهه گذشته از زغالسنگ

مجلس سنای آمریکا برساند .این الیحه با نام
 Build Back Betterشامل بودجهای ۵۵۵

کمتری استفاده میکند ،اما متوقف کردن آن
به زمان بیشتری نیاز دارد.

را تخریب میکند

میلیارد دالری برای هزینهها و مشوقهای

در سالهای قبل ،پیش از شیوع ویروس

سازمان صنعت و معدن استان قزوین

مالیاتی در برنامههای محیط زیستی شامل

کرونا ،شرکتهای آب و برق آمریکایی

فروش

بسیاری از نیروگاههای زغالسنگی خود را

ماشینهای برقی و دیگر برنامههای اقلیمی

از رده خارج و آنها را با نیروگاههای ارزانتر

است .در حال حاضر سرنوشت این الیحه در

و پا کتر گاز طبیعی ،بادی و خورشیدی

برزخ گره خورده است .جمهوریخواهان به

جایگزین کردند .سپس در سال ،۲۰۲۰

طور هماهنگ با این الیحه مخالفت کردهاند

استفاده از برق کاهش پیدا کرد و استفاده از

و همهچیز به رای یک سناتور بستگی دارد؛

نیروگاههای زغالسنگ هم به کمترین میزان

پروانه

اخیر ًا

اکتشاف

معدن

نصب

سنگی

را در ذخیرهگاه جنگلی گردو و اُرس
روستای دهک صادر کرده است ،معدنی
که با بهرهبرداری از آن تخریب محیط
زیستی زیادی این روستا را فرامیگیرد
و گونههای گیاهی و جانوری را از بین
میبرد وکندوهای زنبورعسل منطقه و
مراتع حیوانات درخطر قرار میگیرند،
معدنی که اهالی روستا را به تجمع و
اعتراض واداشته است.
به گزارش ایسنا در حال حاضر غرب
این روستا دارای یک معدن سنگ است

سناتور دموکرات وست ویرجینیا ،جو منچین،

خود رسید .اما سال گذشته اتفاق دیگری

که رایاش سرنوشتساز خواهد بود .او

نیز رقم خورد :قیمت گاز طبیعی تقریبا

تاکنون از حمایت از این الیحه امتناع کرده

دو برابر شد .بخش بزرگی از این گرانی به

است .دموکراتهای مجلس آمریکا قرار

دلیل فرا رسیدن زمستانی سرد و افزایش

است امسال دوباره تالش کنند تا رای کافی

میزان صادرات بود .در نتیجه بسیاری از

برای تصویب این الیحه را کسب کنند.

شرکتهای آب و برق دوباره به نیروگاههای

که به دالیلی از جمله تخریب محیط

کاهش وابستگی به زغا لسنگ

زیست ،ایجاد سروصدا و تولید ریزگرد
اعتراض

موجب

اهالی

روستا

پرینستون را به این جمعبندی رسانده
است که اگر این الیحه به همین شکلی

| | wp

توجه به ظرفیتهای موجود در روستا،

که هست ،تصویب شود میتواند پیشرفت

سرمایهگذاران مختلفی در تالش هستند

قابل توجهی برای آمریکا در مسیر رسیدن

که معدن سنگ دیگری را در این

به اهداف اقلیمی خود محسوب شود .بر

روستا تأسیس کنند ،مجوزهای اولیه را

افزایش ۴.۹درصدی انتشار گاز دیاکسیدکربن در بخش انرژی و صنعت در جهان

نیز دریافت کردهاند همین امر موجب
اعتراض و تجمع اهالی روستا شده است.

تاثیر کرونا در کاهش وابستگی به زغالسنگ زودگذر بود

مقصود عبداللهی یکی از اهالی روستای
دهک میگوید :تاسیس معدن باعث
میشود که محیط زیست ما تخریب
شود ،در حال حاضر بوتههای درخت

میزان انتشار گازهای گلخانهای که در سال ۱۰ ،۲۰۲۰درصد کاهش پیدا کرده بود ،در سال  ۲۰۲۱با افزایش ۶درصدی روبهرو شد

و درختچههای زیادی در این روستا
وجود دارد که گردوخاک ناشی از معدن

باعث شد تا میزان انتشار گازهای گلخانهای کاهش بیسابقهای داشته باشد .اما همانطور که پیشبینی میشد با بازگشت بسیاری از

روستای دهک نهتنها نیاز اهالی روستا
بلکه نیاز روستاهای دیگر به محصوالتی
مانند زرشک و زالزالک را نیز تامین

| یاسمن طاهریان |

فعالیتهای اقتصادی به روند عادی و راه افتادن نیروگاههایی که با سوخت زغا لسنگ کار میکنند ،میزان مصرف انرژی بیشتر شد و

| روزنامهنگار |

در سال  ۲۰۲۱میزان انتشار گازهای گلخانهای بخش انرژی و صنعت ۶.۲درصد در آمریکا افزایش داشته است .افزایش میزان انتشار

میکند .
او تصریح میکند :اگر معدن تاسیس

سال  ۲۰۲۱باز هم با افزایش میزان انتشار گازهای گلخانهای همراه بود .بررسیهای موسسه مستقل و تحقیقاتی رودیوم نشان میدهد
گازهای گلخانههای تعجبآور نیست .سال  ۲۰۲۰با رکورد ۱۰درصدی کاهش میزان انتشار گازهای گلخانهای همراه بود که بیشترین میزان

شود شاهد ریزش سنگ خواهیم بود و

کاهش ثبتشده در یک سال را رقم میزد .شیوع ویروس کرونا با قرنطینه گستردهای همراه بود که میزان مصرف انرژی را به کمترین

درنتیجه از سیل در امان نیستیم ،اگر

حد خود در طول دهههای مختلف رساند .با لغو محدودیتها و از سر گیری فعالیتهای اقتصادی ،انتظار میرفت تا میزان انتشار دوباره

دولت به پول نیاز دارد ما حاضر هستیم

شیب صعودی پیدا کند.

پول و مالیات بدهیم ولی اجازه تأسیس
است نمیشود زندگی ما را به یک نفر
دیگر بدهید که خرابش کند.

قزوین نیز میگوید :درباره این معدن

زغالسنگ که آلودهکنندهترین
سوخت فسیلی است هم سال

منابع طبیعی مخالفت خود را به وزارت
صمت اعالم کرده با اینحال مجوز صادر
شده است .سال  ۹۸نیز قرار بود این
معدن شروع به کار کند که ما مخالفت
خود را طی  ۲مرحله به وزارت صمت
اعالم کردیم اما در سال جاری وزارت
صمت بدون توجه به مخالفت ما پروانه
و گواهی اکتشاف را به میزان  ۹۰هکتار
برای این معدن صادر کرده است.

گذشته بازگشت پرشکوهی
داشت .میزان انتشار آالیندهها
از نیروگاههای زغالسنگی بعد
از آنکه در سال ۱۹ ،۲۰۲۰درصد
کاهش پیدا کرد ،سال گذشته
۱۷درصد افزایش داشته است.

کیت الرسن ،یکی از اعضای گروه تحقیقاتی
با

کشورش را از نفت ،گاز و زغالسنگ دور کند.

نیویورکتایمز میگوید« :میزان انتشار بسیار

جو بایدن هدفی را تعیین کرده که طبق آن

کمتر از سطح آن در سال  ۲۰۱۹است».

باید تا سال  ،۲۰۳۰میزان انتشار گازهای

الرسن میگوید که افزایش میزان انتشار

گلخانهای آمریکا به حداقل ۵۰درصد کمتر از

گازهای گلخانهای باز هم آنقدر شدید نبود

میزان آن در سال  ۲۰۰۵برسد .هدفی که به

چون کرونا همچنان در روند بازگشت به روال

گفته دانشمندان تمام کشورهای جهان باید

عادی اختالالتی ایجاد میکند و فعالیتهای

آن را دنبال کنند تا از افزایش دمای زمین به

اقتصادی بهطور کامل راه نیفتادهاند.

بیش از ۱.۵درجه سلسیوس جلوگیری کنند

افزایش انتشار گازهای گلخانهای تاکیدی

و خطر وقوع بالیای فاجعهبار را به حداقل

است بر چالشهای پیشروی جو بایدن،

برسانند .در قرن گذشته ،کره زمین  ۱.۱درجه

رئیسجمهور آمریکا ،که تالش میکند برای

سانتیگراد گرمتر شده است.

و

مشاورهای

برقی افزایش مییابد و شرکتهای آب و
برق تشویق میشوند تا نیروگاههایی را که
با زغالسنگ میسوزند از رده خارج کنند.
اما آمریکا فعال برای گردش اقتصاد خود به
سوختهای فسیلی وابسته است.

رودیوم

در گفتوگو

حملونقل؛ بزرگترین بخش
آلودهکننده

حملونقل بزرگترین منبع انتشار گازهای
گلخانهای است .میزان انتشار ناشی از آن
در سال  ۲۰۲۰با ۱۵درصد کاهش همراه بود
اما در سال ۱۰ ،۲۰۲۱درصد افزایش پیدا کرد.
بزرگترین دلیل این افزایش ،استفاده بیشتر
از کامیونهای بنزینی بود که برای ارسال
محصوالت به دست مشتریان استفاده

مختل کرد و مردم را در خانههایشان نگه

از سال  ۲۰۰۵است؟

داشت .در نتیجه میزان سفرهای ماشینی و

تخمینهای گروه رودیوم نشان میدهد
میزان انتشار گازهای گلخانهای ۱۷.۴درصد
کمتر از میزان آن در سال  ۲۰۰۵است.
تحقیقات متعددی نشان میدهد که اگر
قوانین و سیاستگذاریهای جدیدی به منظور
سرعت بخشیدن مرحله گذار به انرژیهای
بادی ،خورشیدی و دیگر انرژیهای پاک
وضع نشوند ،احتمال رسیدن به اهداف بایدن
کاهش شدیدی پیدا میکند.

هوایی کاهش داشته است .مصرف بنزین تا
سه ماه پیش به سطح مصرف در سال ۲۰۱۹
نرسیده بود .تقاضا برای سوخت هواپیماها
نیز همچنان پایینتر از دوران قبل از پاندمی
کروناست.
زغالسنگ که

آلودهکنندهترین

پروژه کربن جهانی تخمین زدند
که انتشار گاز دیاکسید کربن
در بخش انرژی و صنعت در
جهان  ۴.۹درصد افزایش داشته
است .این میزان در سال ،۲۰۲۰
۵.۴درصد کاهش پیدا کرده
بود .چین ،هند و اتحادیه اروپا
شاهد افزایش بیشتری بودند
و این موضوع نشان میدهد
تمام تاثیرات اقلیمی ناشی از

ویروس کرونا ،برنامههای سفر خیلیها را

میزان انتشار چقدر کمتر

در ماه نوامبر ،محققان گروه

سوخت

فسیلی است هم سال گذشته بازگشت
پرشکوهی داشت .میزان انتشار آالیندهها از
نیروگاههای زغالسنگی بعد از آنکه در سال

همهگیری کرونا زودگذر بوده است
الرسن میگوید« :این نشان میدهد که
چقدر به گاز طبیعی ارزانقیمت نیازمندیم تا
استفاده از زغالسنگ را کنار بگذاریم».
میزان انتشار خانهها و آپارتمانها با سوزاندن
سوختهای فسیلی مانند استفاده از گاز
طبیعی برای تولید گرما ،اجاق گاز ،فر و
خشککنها در سال  ،۲۰۲۰کاهش ۷.۶
درصدی داشت اما این میزان در سال ،۲۰۲۱
۱.۹درصد افزایش پیدا کرد.
آمریکا تنها کشوری نیست که سال گذشته
شاهد افزایش مصرف سوختهای فسیلی
بوده است .در ماه نوامبر ،محققان گروه پروژه
کربن جهانی تخمین زدند که انتشار گاز
دیاکسید کربن در بخش انرژی و صنعت
در جهان  ۴.۹درصد افزایش داشته است.
این میزان در سال ۵.۴ ،۲۰۲۰درصد کاهش
پیدا کرده بود .چین ،هند و اتحادیه اروپا
شاهد افزایش بیشتری بودند و این موضوع
نشان میدهد تمام تاثیرات اقلیمی ناشی از
همهگیری کرونا زودگذر بوده است.

پایش

حکم اعدام محیطبان کرمانشاهی تایید و ابالغ شد

بر عهده منابع طبیعی قرار دارد باید سینه
کار (محلی برای برداشت) تعیین شود،
اگر ما این محل را تعیین نکنیم سازمان

اگرچه محیط زیست به رای دیوان عالی

صنعت و معدن خودش این کار را انجام
میدهد ،در راستای تبصره یک ماده ۴۷
قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
دولت ،حقوق بهرهبرداران به میزانی که از
مرتع کسر میشود باید پرداخت شود ،در
حال حاضر یک هکتار برای برداشت ماده
معدنی تعیین کردیم.

محیط زیست و سرنشینان یک خودرو در

متعدد در پرونده گفته بود.

در خصوص قصاص محیطبان برومند نجفی را

منطقه حفاظتشده بیستون ،به مرگ یکی از

اما حاال جمشید محبتخانی ،فرمانده یگان

تایید و ابالغ کرد».

سرنشینان منجر شد و به دنبال آن محیطبان

حفاظت محیط زیست کشور خبر داده است

بر اساس اعالم پایگاه اطالعرسانی سازمان

برومند نجفی به زندان افتاد .آبانماه امسال این

که «با وجود پیگیریهای قضایی صورت

حفاظت محیط زیست ،او ابراز امیدواری کرد

نوب

حوزه ثبت ملک منطقه یک گرگان

وم
تد

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب  1390/09/20و

برابر رأی شماره  140060306006004415هیأت اول موضوع ماده
یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تربت

حیدریه تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای مسعود

بلوچی فرزند غالمرضا بشماره شناسنامه  36176صادره از

تربت حیدریه نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت
 153/10مترمربع ( یکصد و پنجاه و سه و ده صدم مترمربع

) قسمتی از پالک  2002فرعی از اراضی قندشتن پالک 325

اصلی دهستان اربعه واقع در خراسان رضوی بخش یک حوزه
مع الواسطه از

مالک رسمی محمدرضا حجتی نژاد محرز گردیده است  .لذا
به موجب ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی

و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده  13آئین نامه مربوطه

این آگهی در دو نوبت به فاصله  15روز از طریق روزنامه محلی
و کثیراالنتشار در شهرها منتشر تا در صورتیکه اشخاص ذینفع

به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار

اولین آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع
ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند  .معترض باید ظرف یک ماه

از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه

عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت

محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به

ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت
قانونی واصل نگردد یا معترض  ،گواهی تقدیم دادخواست به

دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور

سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه

تربت حیدریه

سید امین موسوی -رئیس ثبت اسناد و امالک تربت حیدریه

مرداد پارسال مواجهه نیروهای یگان حفاظت

تغییر کند و وکیل او هم از ایرادات کارشناسی

کرمانشاه ،دیوان عالی کشور ،حکم دادگاه بدوی

نوب

وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

تاریخ انتشار نوبت اول 1400/10/06 :

سرانجام دیروز حکم اعدام او تایید و ابالغ شد.

رای صادره در نهایت به نفع محیطبان نجفی

یک فرد در منطقه حفاظتشده بیستون استان

آگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی

اراضی وساختمان های فاقدسندرسمی برابرماده 3وماده 13آیین

آگهی ماده  3قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان
های فاقد سند رسمی و مشاعی هیأت حل اختالف
مستقردراداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو قم

نامه قانون تعیین تکلیف

نظر به دستور مواد  1و  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی

متضرر به دادگاه نیست  .شماره 1147

کشور درباره محیطبان کرمانشاهی امیدوار بود،

همه فرمانده یگان حفاظت کشور امیدوار بود که

محیطبان برومند نجفی ،درباره جان باختن

وم
تد

ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف

محیطبان به قصاص نفس محکوم شد .با این

گرفته و تالش گروهی وکالی مدافع پرونده

تصرفات مالکانه مفروزی متقاضیان پرونده تشکیلی طبق

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

قانون مذکور را براساس گزارش کارشناسان و به استناد

و

 -1رای شماره 140060330002012161مربوط به پرونده کالسه

برابررای

های

و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
شماره

های

140060312001008797

 140060312001008800هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی وساختمان های فاقد سند رسمی مستقر درواحد ثبتی
تصرفات

مالکانه بالمعارض

کالسه

1400114412001000098

و

 1400114412001000099تقاضای  -1آقای عباس آکاتی شهرکی به
شماره شناسنامه  4004وکدملی  2121779892صادره از گرگان
فرزند احمد در سه دانگ مشاع از ششدانگ اعیانی یک باب ساختمان
به انضمام بیست وسه وپنجاه صدم سهم مشاع از چهل وهفت سهم
مشاع از چهل وهشت سهم ششدانگ عرصه که مابقی سهام آن وقف
است  -2خانم طاهره آکاتی شهرکی به شماره شناسنامه  25وکدملی

مدارک موجود در پرونده به شرح ذیل تأیید نموده اند.

 1400114430002000066مربوط به حاجی آقا حسن زاده فرزند
عزیز در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که درآن احداث
بنا شده به مساحت  57/23متر مربع پالک شماره  1فرعی

از1745اصلی واقع در قم بخش دو حوزه ثبت ملک اداره دو

قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از محمدرضایی
صفحه  507دفتر ( 531م الف )12002

 -2رای شماره 140060330002012158مربوط به پرونده کالسه

 1400114430002000065مربوط به سیدناصر روشنائی فرزند
سیدمرتضی در قسمتی ازششدانگ قطعه زمین که درآن

احداث بنا شده به مساحت  56/47متر مربع پالک شماره 1

فرعی از 1745اصلی واقع در قم بخش دو حوزه ثبت ملک

 0053446879صادره از تهران فرزند احمد در سه دانگ مشاع از

اداره دو قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از

صدم سهم مشاع از چهل وهفت سهم مشاع از چهل وهشت سهم

 -3رای شماره 140060330002012060مربوط به پرونده کالسه

 262/17مترمربع از پالک شماره  -125اصلی واقع در اراضی تاریکی

فرزند محمد در قسمتی ازششدانگ قطعه زمین که درآن

ششدانگ اعیانی یک باب ساختمان به انضمام بیست وسه وپنجاه
ششدانگ عرصه که مابقی سهام وقف است  :بمساحت کل عرصه :
بخش دوحوزه ثبت گرگان طبق رای صادره حکایت از انتقال از مالک
رسمی رامین آکاتی به متقاضیان دارد.

محمد رضائی صفحه  507دفتر ( 531م الف )12003

 1400114430002000365مربوط به آیت اله ابوالحسنی مجیب
احداث بنا شده به مساحت 72متر مربع پالک شماره فرعی

از 2303اصلی واقع در قم بخش دو حوزه ثبت ملک اداره

دو قم مالکیت متقاضی طی سند قطعی صفحه  426دفتر

لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله پانزده روز آگهی

(669م الف )12004

اعتراض داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشار اولین آگهی بمدت

کالسه  1399114430002002685مربوط به مریم قاسمعلی

می شود ازاین رو اشخاصی که نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی

 -4رای شماره

دوماه اعتراض خودراباذکر شماره پرونده به این اداره تسلیم وپس از

فرزند صفرعلی در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که درآن

اخذرسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی
 ،دادخواست خودرا به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم نماید.
تاریخ انتشارنوبت اول 1400/10/06 :
تاریخ انتشارنوبت دوم 1400/10/22 :
م.الف9733 :

علی برقی  -رئیس اداره ثبت اسناد وامالک منطقه یک گرگان

140060330002012075مربوط به پرونده

احداث بنا شده به مساحت 94/54متر مربع پالک شماره

فرعی از 2277/1/295اصلی واقع در قم بخش دو حوزه ثبت

ملک اداره دو قم مالکیت متقاضی طی سند قطعی صفحه
 326دفتر (362م الف )12005

 -5رای شماره

140060330002012071مربوط به پرونده

کالسه  1400114430002000979مربوط به عباس کریمی طلب

فرزند شکراله در قسمتی ازششدانگ قطعه زمین که درآن
احداث بنا شده به مساحت 71متر مربع پالک شماره فرعی

که «با تالشهای علی سالجقه ،معاون رئیس

مواجهه نیروهای اجرایی یگان حفاظت محیط

جمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیط

زیست با سرنشینان یک دستگاه خودرو پراید

زیست و همراهی غالمحسین محسنیاژهای،

یک نفر از سرنشینان این خودرو به دلیل

رییس قوه قضائیه زمین ه بازنگری و تجدید نظر

تیراندازی که صورت گرفته جان خود را از دست

در این حکم مطابق با دقتنظر در شرح وظایف

داد .این اتفاق در منطقه حفاظت شده بیستون

یگان حفاظت محیطزیست و رعایت حقوق

و در حد فاصل روستای «سهچک» و پادگان

طرفین میسر و شرایط برای امنیت شغلی و

حاجیآباد رخ داد و محیط بان برومند نجفی

فعالیت و تالش بیش از پیش محیطبانان در

به اتهام قتل زندانی و آبانماه سال جاری به

حفاظت از طبیعت و آب و خاک ایران اسالمی

قصاص محکوم شد .با پیگیریهای صورت

مهیا شود».

گرفته این پرونده برای فرجام خواهی به دیوان

گفتنیست  ۱۴مرداد سال  ۱۳۹۹در جریان

عالی کشور فرستاده شد.

از 1876اصلی واقع در قم بخش دو حوزه ثبت ملک اداره

دو قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از شکراله
کریمی طلب طی سند قطعی شماره  61202مورخ 1369/9/10
دفترخانه  19قم (م الف )12006

 -6رای شماره

قطعه زمین که درآن احداث بنا شده به مساحت 48

وم
تد
نوب

ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک تربت حیدریه

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و

تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/10/22 :

یا چهار برابر میشود ،فروش خودروهای

نگرانیها درباره شیوع گونههای جدید
جلوگیری از افزایش شدید دمای زمین،

به گفته او با توجه به تکالیف قانونی که

ثبت ملک تربت حیدریه خریداری

نصب نیروگاههای بادی و خورشیدی سه

میشد.

معدن را ندهند ،زندگی ما در این روستا

اراضی ادارهکل منابع طبیعی استان

اساس این الیحه در دهه آینده سرعت

آغاز همهگیری کرونا در سال  ۲۰۲۰تعطیلی بسیاری از صنایع و قرنطینه خانگی شهروندان در بسیاری از کشورها را به دنبال داشت .همین

سنگ باعث از بین رفتن آنها میشود،

محمد محمدی ،معاون حفاظت و امور

زغالسنگسوز روی آوردند.

تحلیلهای اخیر ،محققان دانشگاه

شده

است ،با وجود اعتراضات روستاییان با

نیروگاههای

تجدیدپذیر،

متر مربع پالک شماره فرعی از1969اصلی واقع در قم

بخش دو حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی و

خریداری مع الواسطه از علیرضا افسرطی سند قطعی شماره

140060330002012299مربوط به پرونده

 74763و  74765مورخ  1381/12/28دفترخانه  12قم(م

بزچلوئی فرزند علی در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که

 140060330002012692مربوط به پرونده

کالسه  1399114430002002199مربوط به حمیده یوسفی
درآن احداث بنا شده به مساحت 55/73متر مربع پالک

الف )12082

 -11رای شماره

کالسه1400114430002000247

مربوط به حجت اله حبیب

شماره فرعی از 2143اصلی واقع در قم بخش دو حوزه ثبت

پور فرزند سرمست در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که

از مرتضی واقفی طی سند قطعی شماره  138104مورخ

فرعی از 2190اصلی واقع در قم بخش دو حوزه ثبت ملک

ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه
 1389/7/29دفترخانه  4قم (م الف )12078

 -7رای شماره 140060330002012025مربوط به پرونده کالسه

 1400114430002000494مربوط به محمدحسین محمدیاری
فرزند یوسف در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که درآن
احداث بنا شده به مساحت 108متر مربع پالک شماره فرعی

درآن احداث بنا شده به مساحت  84متر مربع پالک شماره

اداره دو قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از
جواد و حسین شریف زاده و صدیقه و احترام نصراللهی (م

الف )12083

 -12رای شماره  139960330002018459مربوط به پرونده

کالسه 1398114430002001750مربوط به علی اصغر محمدی

از2323اصلی واقع در قم بخش دو حوزه ثبت ملک اداره دو

فرزند علی در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که درآن

هندیانی (م الف )12079

از 1965اصلی واقع در قم بخش دو حوزه ثبت ملک اداره دو

قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از محمدرضا
 -8رای شماره

 140060330002013031مربوط به پرونده

کالسه  1400114430002000934مربوط به اکرم ربانی فرزند

علی محمد در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که درآن
احداث بنا شده به مساحت60/35

متر مربع پالک شماره

احداث بنا شده به مساحت  150متر مربع پالک شماره فرعی

قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از علی و اقدس
و بتول و مصطفی همگی شهرت رضویان وراث سید محمد

رضویان و اعظم میرشجائی مقدم (م الف )12084

مورد تأیید قرار گرفته و از آنجائیکه مقرر گردیده است پس

فرعی از 2181اصلی واقع در قم بخش دو حوزه ثبت ملک

از نشر آگهی و انقضاء موعد مقرر سند مالکیت رسمی صادر

حسین و علی و قدسی رضویان و فخری رضوی مطلق و اعظم

در دونوبت به فاصله  15روز آگهی تا چنانچه اشخاص ذینفع

اداره دو قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از
میرشجائی مقدم و مصطفی رضویان وارث مرحوم سیدمحمد

رضویان(م الف )12080

 -9رای شماره

گردد با توجه به عدم دسترسی به مالکین مشاعی مراتب
اعتراضی داشته باشند ظرف مدت  2ماه از تاریخ انتشار
آگهی نوبت اول اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد منطقه

140060330002011991مربوط به پرونده

دو قم تسلیم و رسید آن را اخذ و ظرف یکماه پس از تسلیم

علی اصغر در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که درآن

به مرجع قضائی تقدیم و گواهی آن را به این اداره تحویل

کالسه  1400114430002000831مربوط به رضا فرجی فرزند
احداث بنا شده به مساحت 90متر مربع پالک شماره فرعی

از 1939/153/239/410اصلی واقع در قم بخش دو حوزه

ثبت ملک اداره دو قم مالکیت متقاضی طی سند قطعی
صفحه  253دفتر 298

 -10رای شماره

(م الف )12081

 140060330002011894مربوط به پرونده

کالسه  1399114430002001199مربوط به خانم شاه صنم

اورتکلی فراهانی فرزند خداقلی در قسمتی از ششدانگ

اعتراض به اداره ثبت به دادگاه مراجعه و دادخواست خود را
نمایند الزم به توضیح است که صدور سند براساس قانون
مذکور مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.

( پیام ما – اقتصاد آینده)

تاریخ انتشار نوبت اول1400/10/07:

تاریخ انتشارنوبت دوم1400/10/22 :

عباس پورحسنی حجت آبادی

رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم

0 9 0 3 3 3 3 8 4 9 4

پ
یامک شما را دربـاره
ا
ین صفحه می خوانیم
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گزارشهای رسمی از کاهش فروش میوه در بازار حکایت دارد

هرچند تحت حقوق عامه میتواند دخالت کند

میوه در آستانه حذف از سبد معیشت خانوار

اما در بحث صادرات این محصوالت کشاورزی

موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو

اینکه نهادهای نظارتی اعالم تخلف جزایی

اعالم کرد:

به خارج از کشور نمیتواند دخالت کند مگر
کنند»

احتمال بارش ۲۰۰

تورم و گرانی افسارگسیخته در دو سال اخیر

رئیس اتحادیه بارفروشان :قدرت خرید مردم کاهش یافته ،خبرهای مربوط به برگشت محصوالت کشاورزی هم از تمایل آنها به

میلیمتری در برخی از

وضعیت تغذیه در کشور را به شدت تحت تاثیر
قرار داده است .نرخ کاالهای اساسی هر روز

خرید میوه کاسته است

حوضههای آبریز کشور

در حال افزایش است .تابستان امسال بود که
دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی از کاهش

پیشبینی اخیر موسسه تحقیقات آب خبر

 30تا  35درصدی خرید مواد غذایی نسبت
به مدت مشابه سال قبل خبر داد .لبنیات از

| مصطفی دارایینژاد |

و این موضوع از منظر کارشناسان تغذیه در

| رئیس اتحادیه بارفروشان |

سفره بسیاری از ایرانیان حذف شده است
بلند مدت میتواند بر افزایش احتمال ابتال
به انواع بیماریها از جمله پوکی استخوان و
همچنین کاهش بهره هوشی در کودکان اثر
داشته باشد .با این همه حاال نه تنها توان
خرید کاالهای اساسی و گرانی و تورم ،که
سالمت این محصوالت که در دسترس است،
مردم را نگران کرده است .مسئوالن مربوطه هم
در حالی از سالمت محصوالت و پایش آنها
میگویند که آمارهای مربوط به واردات انواع
سموم و همچنین نبود نظارت بر چگونگی

ورودی روزانه بار به میدان
مرکزی میوه و ترهبار در روزهای
اخیر به  ۸۵۰۰تن کاهش پیدا
کرده ،اینکه میوه در میدان
مرکزی خریداری نمیشود ،به
این معناست که مردم در سطح
شهر از مغازهها میوه نمیخرند

تولید محصوالت گلخانهای نگرانی در خصوص
این میان تولیدکنندگانی که نه آگاهی کافی

| | afp

ماههای اخیر بیشتر مورد توجه قرار گرفته است ،اما موضوع جدیدی نیست .بسیاری از کارشناسان سا لهاست در مورد مصرف بیرویه

سموم در تولیدات کشاورزی هشدار میدهند ،اما گوش شنوایی نیست.
پرونده مرجوع شدن محصوالت کشاورزی
صادراتی ایران هنوز باز است .هنوز مردم به
سالمت میوههایی که هر روز بیش از قبل بر
قیمت آنها اضافه میشود ،اطمینان ندارند .بعد
از مرجوع شدن فلفلهای دلمهای از روسیه،
ویدئویی در شبکههای اجتماعی منتشر شد
که به این نگرانی دامن زد .هر چند مسئوالن
ذیربط در خصوص این اتفاقات ابتدا راه
همیشگی انکار را در پیش گرفتند و هنوز هم
توضیح شفافی در این خصوص به افکار عمومی
ارائه نشده است ،اما مردم در کنار کاهش توان
خرید خود ،حاال نگران سالمت محصولی
شدهاند که در بعضی مناطق به سختی قادر به
تامین و خرید آن هستند .چندی پیش رئیس
اتحادیه بارفروشان اعالم کرد« :خبرهای مربوط
به بازگشت محصوالت کشاورزی ایران ،تمایل
مردم را برای خرید میوه کاهش داده است»
البته مصطفی دارایینژاد در تکمیل اظهارات
خود به عامل دیگر کاهش تمایل خرید میوه
هم اشاره کرد و گفت « :قدرت خرید مردم
کاهش یافته است و تمایلی به خرید میوه
ندارند .از طرفی خبرهایی که چند وقت اخیر
در خصوص برگشت محصوالت کشاورزی ایران
منتشر شده نیز از این تمایل کاسته است»
او به ایسنا میگوید« :ورودی روزانه بار به
میدان مرکزی میوه و ترهبار در روزهای اخیر

به  ۸۵۰۰تن کاهش پیدا کرده و از این میزان

بسیاری از مصرف بیرویه سموم کشاورزی

هم یک سوم در بازار باقی میماند .اینکه میوه

وجود دارد که امروز در بسیاری کشورهای

در میدان مرکزی خریداری نمیشود ،به این

دنیا به عنوان اقدامی غیراصولی در بخش

دانش حقوق قابل پیگیری و بررسی است ،اما

متولی در این زمینه وزارت جهاد کشاورزی و
وزارت بهداشت هستند .نهادهایی که گزارشی

معناست که مردم در سطح شهر از مغازهها

کشاورزی قلمداد میشود .همان موضوعی

این موضوع هم چندان در کشور مورد توجه

میوه نمیخرند» او معتقد است اگر شرایط

که کشورهایی که محصوالت ایران را مرجوع

نیست .چندی پیش علی نجفیتوانا؛ حقوقدان

به همین منوال پیش برود ،میوهها روی

کردند به آن اشاره داشتند .کارشناسان داخلی

به خبرگزاری ایسنا گفته بود میتوان موضوع

دست کشاورزان میماند و آنها بیش از گذشته

نیز سالهاست در مورد مصرف برخی از این

شبهات مربوط به آلودگی محصوالت کشاورزی

قرار دارد .بر همین اساس ،وضعیت بارشی در
هفته منتهی به اول بهمنماه نسبت به این هفته

معتقدند« :در کشور نسبت به استفاده از سموم

بهتر خواهد بود ،بهگونهای که در دو حوضه اصلی

کشاورزی و ورود آن به آب و خاک بیتوجه

آبریز خلیجفارس و دریای عمان و فالت مرکزی

هستند ،اگر جلوی مصرف بیش از حد سموم

بارش  ۲۰۰میلیمتری رخ خواهد داد .این گزارش

گرفته نشود در آینده نزدیک با چالش شدیدی

حاکی است ،در هفته منتهی به اول بهمنماه 11

روبهرو خواهیم شد که غیرقابل جبران خواهد

حوضه آبریز درجهدو کشور بارش  ۲۰۰میلیمتری

بود .استفاده از سموم عالوه بر اینکه مشکالتی

را خواهند داشت و برای محدودههای  ۹گانه

متضرر میشوند.

سموم هشدار میدهند .او درباره نگرانی از

را از منظر حقوقی نیز بررسی و پیگیری کرد .او

هر چند بهرام دارایی رئیس سازمان غذا و

سالمت محصوالت کشاورزی تولید داخلی،

در مورد تخلفاتی که منجر به بروز این مسئله

دارو ،در اظهارات خود تالش کرده تا خیال

معتقد است« :محصوالت کشاورزی در کشور

ن تخلف چند حالت
میشود ،گفته است« :ای 

مصرفکنندگان را از سالمت محصوالت

مورد پایش قرار میگیرند .باید توجه کرد که

دارد .یک تخلف اداری است و مربوط به

موجود در بازار آسوده کند و با بیان اینکه« :از

هر کشوری استاندارد خاص خودش را در

وزارتخانههای کشاورزی و صمت و سازمان

نظر سالمت این محصوالت در کشور جای

محصوالت کشاورزی دارد و این به آن معنا

حمایت از تولیدکننده و مصرفکننده میشود

هیچ نگرانی وجود ندارد» اعالم کرده است:

نیست که مثال کشور روسیه استاندارد باالتری

یک نوع هم تخلف صنفی است که مربوط

«ما محصوالت کشاورزی صادراتی را پایش

از کشور ما دارد .بلکه ما تفاوتهایی از نظر

به فروش و عرضه کاال است که تعزیرات و

میکنیم و این نظارت اتفاق میافتد .به

مصرف فرآوردهها و سبد غذایی و باقیمانده

نهادهای شبه قضایی باید ورود کنند و بحث

صادرکنندگان و کشاورزان هم اعالم کردیم که

سموم و ...داریم .از نظر استانداردها کشور

دیگر تخلفی است که اگر محصول مسموم به

هرکس بخواهد صادرات محصوالت کشاورزی

ما با کشورهای اروپایی ،کشورهای اروپایی

خورد مردم بدهند و باعث بیماری مردم شود

را انجام دهد ،مراکز و آزمایشگاههایی را

با کشورهای شرق آسیا و...

تفاوتهایی

از باب «جنایت شبه عمد» قابل تعقیب است

چه در سطح دانشگاههای علوم پزشکی

دارند .در مجموع باید توجه کرد که از نظر

اما ما تاکنون چنین برخوردهایی در کشور کمتر

وچه آزمایشگاههای همکار معرفی کردیم

سالمت این محصوالت در کشور جای هیچ

دیدهایم» نجفی توانا معتقد است « :اگر نظارت

که این مراکز به صادرکنندگان برای صادرات

نگرانی وجود ندارد» سخنان دارایی در حالی از

به درستی انجام در صورت ادامه و اثبات تخلف

محصوالتشان به مقاصد مختلف ،کمک

تفاوت پروتکلها و اصول استفاده از سموم در

باید شکایت به قوه قضائیه یا نهادهای شبه

میکنند .به طوری که نمونهبرداری و صدور

کشورها خبر میدهد که برخی قوانین و اصول

قضایی انجام میشد تا این نهادها مداخله

گواهی سالمت انجام میشود و میتوانند

بینالمللی در این زمینه وجود دارد که بسیاری

و با برخورد با چنین تولیدکنندگانی از ادامه

صادراتشان را انجام دهند» اما شواهد

کشورها از آن تبعیت میکنند .موضوعی که

وضع جلوگیری میکردند .بنابراین قوه قضائیه

گردشگری

در نشست کمیسیون گردشگری اتاق ایران مطرح شد:

دربرنامه هفتم توسعه ،تکلیف تصمیمگیران
غیردولتی گردشگری روشن شود
مشاور کمیسیون گردشگری اتاق ایران با

کمیسیون گردشگری اتاق ایران و معاون

او با اشاره به اینکه در تدوین احکام برنامه

بیان اینکه بیش از  ۷۰درصد مشکالت صنعت

سابق گردشگری کشور با اشاره به تجربه

هفتم در بخش گردشگری باید به دو موضوع

گردشگری ناشی از عملکرد بخشهایی

تدوین و اجرای برنامه ششم توسعه در

توجه داشت بیان کرد :اولین مورد آشفتگی

خارج از قوه مجریه است خواستار تعیین

بخش گردشگری ضرورت مواجهه با مقوله

بخش خصوصی و ضرورت منسجمسازی

تکلیف آنها در برنامه هفتم توسعه شد.

گردشگری از منظر اقتصادی را یادآوری کرده

آن در حکمی در برنامه توسعه است .بخش

نشست کمیسیون گردشگری اتاق ایران که

و گفت :عموم ًا سیاستهای اقتصادی با

خصوصی به شدت پراکنده و ناهماهنگ با

دیروز با حضور روسای کمیسیون گردشگری

نگاههای مشوقانه همراه میشوند در حالی

یکدیگر عمل میکند .اینکه بتوان ساختار

استانی و روسای اتحادیهها و تشکلهای

که سیاستهای فرهنگی اغلب با برخوردهای

منسجم ،مقبول و مشروعی برای آن طراحی

حوزه گردشگری برگزار شد ،به موضوع تدوین

سلبی مواجهاند .به عالوه آنقدر دستگاههای

کنیم تا نظرات فعاالن بخش گردشگری از

برنامه هفتم توسعه و احکام پیشنهادی

متولی و موازی در حوزه فرهنگی وجود دارند

کانال واحدی به تصمیم گیران برسد ضروری

بخش خصوصی در این حوزه اختصاص

که دیگر نوبت به حوزه گردشگری نمیرسد.

است .بنابراین به اعتقاد من مدیریت منسجم

داشت.

بهتر است با رعایت این نکات و با تأکید

بخش خصوصی توسط خود این بخش باید

به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران محمد

بر بعد اقتصادی صنعت گردشگری مسائل

به صورت حکم در برنامه هفتم توسعه قید

قاسمی رئیس مرکز پژوهشهای مجلس

این بخش را به نمایندگان و دستاندرکاران

شود .دومین مورد نحوه مواجهه با نهادهای

در این نشست با تأکید بر اینکه بر خالف

منتقل کنیم .شرایط امروز گردشگری در دنیا

خارج از دولت است .بخشهایی خارج از قوه

برنامههای توسعه قبلی ،اتاق ایران قصد دارد

شرایط شروع مجدد است .چرا که به دلیل

مجریه وجود دارند که از مصوبات و قوانین

احکام پیشنهادی خود برای برنامه هفتم

شیوع کرونا این صنعت در دنیا با توقف

هم چندان تبعیت نمیکنند .شاید بیش از ۷۰

توسعه را به کمیتههای ببرد بیان کرد :اتاق

مواجه شد و حاال در نقطه شروع مجدد قرار

در صد از مشکالت بخش گردشگری ناشی

ایران دو هدف در برنامه هفتم توسعه دنبال

گرفته است و این برای ایران یک فرصت

از مداخله و عملکرد همین بخشهای خارج

میکند .اول افزایش بهرهوری و دوم توسعه

خواهد بود .مهم این است که در این فضای

از دولت باشد .قطع ًا اگر به توسعه صنعت

صادرات که این مورد دوم بهطور مستقیم

شروع مجدد باید احکام طوری باشد که به

گردشگری عالقهمند هستیم باید برای مواجه

مرتبط با کمیسیون گردشگری است.

توسعه پایدار در صنعت گردشگری منجر

و کنترل این بخشها در احکام برنامه هفتم

در این نشست ولی تیموری مشاور ارشد

شود.

فکری شود.

آگهی مفقودی
سند مالکیت وسیله نقلیه (برگ

سبز ) و سند کمپانی خودرو

وانت پیکان مدل  ۱۳۸۱به شماره

شاسی  ۸۱۹۱۳۵۷۱و شماره موتور
 ۱۱۵۱۸۱۱۳۶۴۶به شماره پالک

ایران ۹۱۸ ۶۸س  ۶۱به مالکیت
شاهین مهرانی با شماره ملی

 ۰۰۵۴۸۲۰۳۹۱مفقود گردیده و از

درجه اعتبارساقط می باشد.

برگ سبز (شناسنامه) خودروی

وانت نیسان مدل  1380به

شماره انتظامی 336ج74ایران
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و

به

شماره

موتور

Z24167153Zو شماره شاسی

PL140C67595بنام علی اصغر

عزیزی مطلق مفقود شده و از
درجه اعتبارساقط می باشد.

کارون بزرگ ،زهره-جراحی و حوضههای جنوبی،
فالت مرکزی و شرقی و نیز زایندهرود بارش ۲۰۰

سموم ،ارائه راهکار و چگونگی استفاده از

سموم باعث میشود که سموم وارد زنجیره
غذایی و بدن انسان شود ،در واقع در برخی
از حالتها باعث بیماری ژنتیکی ،ناباروری
و حتی سرطان میشود ».چندی پیش نیز
عباس صمدی ،کارشناس ارشد گیاه پزشکی
و کارشناس سموم کشاورزی به «پیام ما»
گفته بود« :در کشورهای پیشرفته سم را به
طور مستقیم در اختیار کشاورز قرار نمیدهند.

میلیمتری پیشبینی شده است.
| علی نجفی توانا |
| حقوقدان |

اگر کسی محصول مسموم

معاون وزیر نیرو:

یارانه پرمصرفهای برق
قطع میشود

به خورد مردم بدهد و باعث
بیماری مردم شود از باب
«جنایت شبه عمد» قابل
تعقیب است اما ما تاکنون
چنین برخوردهایی در کشور
کمتر دیدهایم

شرکتهای تخصصی در نزدیکی مزارع فعالیت
دارند .اگر کسی بخواهد برای محصول خود
از سم استفاده کند ،باید این کار را از طریق
این شرکتهای تخصصی و با تایید اداره حفظ
نباتات و شوراهایی که درباره سالمت مردم و
محیط زیست سیاستگذاری میکند ،انجام
دهد» اما در ایران هنوز در حوزه واردات سموم
کشاورزی و همچنین استفاده آن در تولید
محصوالت نظارت کافی از سوی متولیان امر
وجود ندارد.

معاون وزیر نیرو با اعالم اینکه یارانه مشترکان
پرمصرف برق در سال آینده قطع میشود .گفت:
در تعرفه برق مصرفی خانوارها در سال آینده
افزایشی اعمال نمیشود اما قرار است یارانههایی
که به بخش خانگی اختصاص مییابد به صورت
عادالنه محاسبه شده و این یارانه به مشترکان
کم مصرف بهینه مصرفکننده اختصاص پیدا
کند .همایون حائری به خبرگزاری مهر گفت:
تقسیم عادالنه یارانههای بخش برق در تعرفه
سال آینده مورد توجه قرار میگیرد به گونهای
که مشترکانی که الگوی مصرف را رعایت کنند ،از
این یارانهها بیشتر بهرهمند میشوند .وزارت نیرو
در تالش است تا خانوارها سطح الگوی مصرف
انرژی را مراعات کنند تا یک مشترک خانگی با
حفظ رفاه و رفع نیاز خود بتواند از برق بهرهمند
شود .مشترکانی که باالتر از الگوی مصرف انرژی

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان

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

آگهی موضوع ماده  ۳قانون و ماده  ۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 140060319078008626هیات دوم مورخه  1400/9/13موضوع قانون تعیین تکلیف

وضعیت ثبتی اراضی و  .ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو
کرمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای بشیر قاسمی پوراحمدی فرزند محمد بشماره شناسنامه
 ۲صادره از زرند در ششدانگ یک باب خانه به مساحت  ۳۶۰متر مربع که مقدار  130/11متر مربع از

ششدانگ عرصه آن متعلق به وقف است و در اجاره مالک متن میباشد تحت پالک  ۲۲۳۵۹فرعی از

 ۱۷۸۳اصلی بخش  ۳کرمان واقع در کرمان بلوار جهاد خیابان یاسین کوچه  ۸خریداری از مالک رسمی

آقای سید حسین طباطبایی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله

برق مصرف کنند ،یارانه کمتری گرفته و یا برای
پرمصرفها قطع یارانه هدفگذاری شده است.
حائری در مورد تامین سوخت دوم نیروگاهها
نیز اضافه کرد :با همکاری مناسب وزارت نفت
و نیرو به موقع شاهد تامین سوخت دوم و
جایگزین نیروگاهها هستیم تا در زمستان برای
تولید برق مشکلی نداشته باشند .به اندازه کافی
در نیروگاهها ذخیره سوخت جایگزین و دوم
انجام شده و تمام نیروگاهها در صورت قطع برق
مشکلی از لحاظ فعالیت نخواهند داشت.

 ۱۵روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته

آگهی حصروراثت

باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس

از اخذ رسيد ،طرف  .مدت یک ماه از تاریخ تسليم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قنمایی تقدیم

خانم زهرا اصغرزاده رفسنجانی فرزند

نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت

حسین

بنادر خواهد شد .م الف 1436

 ۱۴۰۰.۱۰.۱۹توضیح داده شادروان
محمود مهدی زاده – رئیس ثبت اسناد و امالک

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

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

اگهی اصالحی موضوع ماده  ۳و ماده  ۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی

و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای اصالحی شماره  ۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۰۸۰۰۲۳۱۶و پیرو آگهی
شماره  ۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۰۸۰۰۰۵۶۸هیات دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زرند تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی آقای علی عرب نصرت آبادی فرزند رضا به شماره شناسنامه  ۳۷۳صادره

از زرند در یک باب خانه از پالک  ۷۵۶۵اصلی به مساحت  ۲۲۸.۲۰مترمربع که در آگهی قبلی

مساحت اشتباه قید گردید که بدین وسیله اصالح می گردد .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در
یک نوبت آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی

داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار این اگهی به مدت یک ماه اعتراض خود را به این اداره

تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به
مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .م/الف ۲۶۵
تاریخ انتشار ۱۴۰۰/۱۰/۲۲:

دارای شناسنامه  ۱بشرح

دادخواست شماره ۴۷۶.۱.۴۰۰مورخ

تاریخ انتشار نوبت اول  :چهارشنبه 1400/10/8

تاریخ انتشار نوبت دوم  :چهارشنبه 1400/10/22

آگهی مفقودی

مدیریت حوضههای آبریز هم چهار محدوده

اکوسیستم وارد میکند .تعیین میزان مصرف

پایداری بیشتر و پایین بودن سرعت تجزیه

وقوع بارشها در بیشتر مناطق کشور بهخصوص

 ۸۴میلیمتر و متوسط بارش  ۱۷میلیمتری

و بسیاری دیگر از کارشناسان این حوزه

سالمت مصرفکننده را به مخاطره میاندازد،

شده بـرای هفته دوم منتهی به اول بهمن،

بعد از آن حوضه آبریز دریاچه ارومیه با بیشینه

در این خصوص بسنده میکنند.

ماندن سموم در محصول میشود و  ۱۰۰درصد

است :با توجه به چشمانداز بارش پیشبینی

میلیمتر و متوسط  ۷میلیمتر رخ خواهد داد و

مهران خاکی دکترای زراعت و اصالح نباتات

کردن زیاد سموم در کشاورزی باعث باقی

کشور پیشبینی شده است .در این گزارش آمده

آبریز خلیجفارس و دریای عمان با بیشینه ۸۹

از عملکرد خود در خصوص نظارت بر تولیدات

آنها در همه موارد ضروری است .مصرف

جنوب غرب و برخی از مناطق واقع در نوار شمالی

نیرو ،این هفته بیشترین میزان بارش در حوضه

خسارت جبرانناپذیری را بر محیطزیست و

ایران چندان به آن توجه ندارد.

حوضههای اصلی آبریز اعالم کرد :برای هفته
جاری ،وقوع بارشها برای مناطق واقع در غرب،

بر اساس گزارش موسسه تحقیقات آب وزارت

را برای سالمتی افراد جامعه ایجاد میکند
این بیتوجهیها در دنیای قانون و با تکیه بر

با انتشار وضعیت متوسط /بیشینه بارشها در

میتواند با ریسک وقوع سیالب همراه باشد.

کشاورزی ارائه نمیکنند ،و تنها به ذکر کلیاتی

به خرید میوه را در جای دیگری جست و جو کرد .موضوع سالمت محصوالت کشاورزی هر چند در پی مرجوع شدن این محصوالت در

به گزارش وزارت نیرو موسسه تحقیقات آب

کویر لوت ،هامون هیرمند و بندرعباس سدیج

و زیانهای قابل توجه روبهرو هستند .نهاد

حذف شده است .آیا میتوان این امر را ناشی از نگرانی خانوادهها از سالمت محصوالت کشاورزی دانست ،یا باید رد این کاهش تمایل

در برخی از حوضهها منجر به وقوع سیل شود.

بختگان ،مهارلو ،کویر ابرقو سیرجان ،کل مهران،

سموم کشاورزی به آنها ارائه میشود ،با ضرر

سبد معیشتی خانوارهای ایرانی هر روز کوچکتر و محدودتر میشود .گوشت ،لبنیات و حاال هم میوه و سبزیجات از سبد خانوادهها

میلیمتر بارش پیشبینی شده و ممکن است

کارون بزرگ ،جراحی زهره ،مند ،کاریان ،طشک،

نه آموزش الزم در مورد چگونگی استفاده از

هر چند این اتفاق به گفته او در پی مرجوع شدن چندین محموله صادراتی محصوالت کشاورزی شدت گرفته است ،اما در دو سال اخیر،

از حوضههای آبریز اصلی و درج ه دو کشور ۲۰۰

ی که در حوضههای آبریز
انتظار است؛ ب ه طور 

در مورد تبعات مصرف این سموم دارند و

دارایینژاد؛ رئیس اتحادیه بارفروشان با اعالم اینکه وضعیت بازار میوه خوب نیست گفت تمایل مردم به خرید میوه پایین آمده است.

منتهی به اول بهمنماه دارد که برای تعدادی

مناطق واقع در نیمه جنوبی و شرق کشور مورد

سالمت این محصوالت را تشدید میکند .در

آلودگی یا کاهش توان خرید؟ کدامیک از این موارد باعث کاهش میزان فروش میوه در بازار شده است؟ چند روز پیش مصطفی

از وقوع بارشهایی در این هفته و هفته

حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

زاده فرزند علی نیکزاد

حسین بیگ

ش شناسنامه  ۲۸در

تاریخ  ۱۳۸۱.۱۱.۳۰در شهر کشکوئیه شهید شده و

وراثت حین الفوت وی عبارتند از:

-۱علی نیکزاد به کد ملی  ۵۴۲۹۸۴۳۵۱۲متولد
 ۱۳۱۸.۴.۱پدر شهید

-۲محمدحسین

بیگ

به

زاده

کد

ملی

 ۳۰۴۰۳۸۰۷۵۳متولد  ۱۳۷۵.۹.۱۹فرزند شهید

-۳مهدی بیگ زاده به کد ملی ۳۰۴۰۶۰۰۱۸۴

متولد  ۱۳۸۱.۲.۱۵فرزند شهید

-۴زهرا

اصغر

زاده

رفسنجانی

به

کد

ملی ۳۰۵۱۸۴۱۹۸۶متولد  ۱۳۵۰.۱.۲۰همسر شهید
لذا مراتب یک نوبت در روزنامه های کثیراالنتشار

محلی آگهی می شودچنانچه کسی اعتراض دارد
یا وصیت نامه ای از متوفی نزد اشخاصی باشد
ظرف مدت یک ماه از نشر آگهی به شورای حل

اختالف تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد

وهر وصیت نامه ای جز رسمی و سری که بعد از
این موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.

دفتر شورای حل اختالف شماره اول

شهرستان کشکوئیه
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ادامه از صفحۀ 1

تولدِ دیگر گرمابه

در کارآفرینی زنان
اما با اين وجود قریب به اتفاق از عدم
حضورشان در تصميمات و برنامههاي

درآمدزا در سطح محله داشتند.

| علی عیلزاده |

فعالیت در سطح محله ندارند.البته مكان و
فضای مناسب برای حضور و فعالیت آنها به

توساز
 ۷هزار امضا برای مقابله با ساخ 
در جوار باغ ملی گیاهشناسی

منظور ارتقاي توانمندي اجتماعي ،اقتصادي
و فرهنگي هم وجود ندارد .سراي محله
دركه چندين سال است مشكل ايمني دارد
و بهرغم تمام پيگيريها هنوز مقاومسازي
نشده و استفاده از آن در حال حاضر ممكن
نيست .اغلب اماکن عمومی و محلی به
شدت مردانه است و یا مناسب برگزاری
مراسم و برنامههاي مذهبی است.
از خانه بيرون بیايند و براي يادگيري و

بهرغم اینکه عضو شورای شهر تهران ،ساخت و ساز در همسایگی باغ گیاهشناسی را بالاشکال میداند ،کارشناسان محیط زیست از

این جا وجود نداشت .شروع کار با كارگاه

تاثیر غیرمستقیم برجسازی بر گونههای باغ گیاهشناسی میگویند

آموزشي خياطي بود كه اغلب زنان با

پیام ما /مخالفتها با ساخت و سازدرضلع شمالی باغ ملی گیاهشناسی و درامتداد پارک چیتگربه مرحله جمعآوری امضا برای جلوگیری ازاین

برگزاري آن موافق بودند .جها د دانشگاه

تصمیم درسایت کارزارختم شده است .درروزهای اخیریک فعال محیط زیست درتوییترخبرداده بود که درمنتهیالیه شمالی باغ گیاهشناسی

عالمه طباطبائي یکی از موسساتی است

ملی ایران که درمنطقه  ۲۲قراراست  ۲۲برج  ۲۷طبقه ساخته شود .محمد درویش تاکید کرده که بهترین کاربری برای آن منطقه فضای سبزاست

که در حال حاضر در این زمینه بسیار موفق

تا چشماندازو حیات بوم شناختی باغ آسیب نبیند .درروزهای اخیراعضای شورای شهرتهران نیزبه ساخت و سازدراطراف باغ ملی گیاهشناسی

عمل کرده است و برای شروع به تامین مواد

واکنش نشان دادند ،آنها برخالف کارشناسان محیط زیست ساخت و سازرا قانونی و بالاشکال میدانند.

اولیه ،آموزش ،فروش و بازاریابی و کمک به
دریافت سفارش به حمایت و پشتیبانی اين
موسسه نياز داشتيم .هدف اصلي اين بود
که زنان محله مهارتی را کسب کنند تا بتوانند
بعد از آن درآمدی هم داشته باشند .بعد
از برگزاري چندین جلس ه با زنان عالقهمند
به كسب مهارت كه با حضور آقاي شوقي،
تسهيلگر بسيج ناحيه جماران و سرهنگ

محله درکه حاج آقا هللاوردی صحبت شد
تا حسینه سادات درکه معروف به (ثارهللا)
را به صورت موقت در اختیارمان قرار دهند.
شبكه تولید پوشاک در درکه به مديريت
جهاد دانشگاهي خانم موسوي ،پيشراني
آقاي وظيفه با مسئولیت خانم طلیعه
مسئول جهاد سازندگي پايگاه كوثر
ِ
سلمانی
و البته به پشتيباني خانم شهابي فرمانده
بسيج بانوان كوثر و فرمانده حوزه ١٣٢
طيبين راه اندازي شد.
جهاد دانشگاهي تجهيزات مورد نياز براي
خياطي را به صورت اقساطي در اختيار زنان
محله قرار داد تا افراد بيشتري بتوانند در
رشتههای مختلف ديگر مانند قالي بافي،
پخت نان و گوهر تراشي مشغول به كار
شوند.
 زنان محله میدانستند که اگر آنها خودشان را

تا لحظه انتشار این گزارش  ۷۹۰۰نفر از

مخالفت با ساخت دهها برج چند طبقه در شمال

بهدلیل انبوهسازیهای فراوان باغ رویایی با

شهروندان تهرانی ،کارزار «درخواست رسیدگی

باغ ملی گیاهشناسی برشمرده شده است :پایین

مشکل کمبود آب به همان دالیل باال روبهروست.

به مخاطره جدی برای باغ ملی گیاهشناسی» را

رفتن سطح آب زیرزمینی بهدلیل برداشت آب

دلیل دیگری که امضاکنندگان این کارزار برای

امضا کردهاند .کارزار خطاب به آیتهللا رئیسی،

در باالدست باغ و همینطور از بین رفتن امکان

توساز در همسایگی باغ ملی
مخالفت با ساخ 

رئیسجمهور و علیرضا زاکانی ،شهردار تهران

ذخیرهسازی

آب برای باغ در زمینهای

گیاهشناسی آوردهاند ،افزایش آلودگیهای

نوشته شده است .در متن این کارزار دالیل

باالدست .این در حالی است که هماکنون نیز

مختلفی نظیر آلودگی هوا و صداست .از دست

كه هنوز فضاي مناسب براي كارگاه آموزشي
مخصوص زنان در محله وجود نداشت.
توشنودهايي درباره اينكه
مدتها بود كه گف 
قرار است گرماب ه قدیمی محله که سالیان
سال رها شده است به مرکز کارآفرینی
بانوان تبدیل شود شنيده ميشد .پيشنهادی
كه اولين بار از سوی هیات امنای مسجد
جامع دركه ارائه شد .این حمام قدیمی که
حدود سه سال از بازسازی آن میگذرد با
کمبود بودجه مواجه شده بود .زنان محله
دركه میدانستند که این تنها و یا آخرین
مکان عمومی است که میتواند نقش مهمي
در ارتقاي توانايي آنها در راستاي رسيدن به
استقالل مالي و جايگاه اجتماعيشان داشته
باشد .فضایی زنانه که قرار است به مکانی
برای کسب مهارتشان تبدیل شود .زنان
فعال محله با همتی که داشتند عزم خود را
جزم کردند تا بتوانند بودج ه الزم برای اتمام
بازسازی گرمابه را فراهم کند .در این راستا
خانم سالومه نصراللهی یکی از زنان توانمند
فرامحلی با شناختی که از محله درکه داشتند
موافقت کردند هزین ه باقیمانده برای بازسازی
كه مبلغ كمي هم نبود را تامین کنند .به همت
حاج آقا هللاوردی این مکان بعد از چندين
ماه تجهیز شد و برای شروع فعالیت زنان
در زمین ه خیاطی آمادهسازی شد .اين مركز
كارآفريني هفته گذشته با حضور مسئوالن
جهاد دانشگاهي و محلي ،معتمدين و ريش
سفيدان محله افتتاح شد .از گرمابه قدیمی
اکنون گرمای تازهای میجوشد :گرمای
بالندگی زنانی تالشگر و کارآفرین.

محدوده باغ گیاهشناسی ساخته
شوند باید فاتحه ۹۰لیتر آب
باقی مانده را بخوانیم

طبقات مختلف مردم ایفا میکند با چالش

این صحبت درحالی مطرح میشود که عادل

جدی روبهرو خواهد کرد و دیری نخواهد گذشت

جلیلی ،رئیس مرکز باغ گیاهشناسی تهران

که زوال گونههای گیاهی و مهاجرت پرندگان

معتقد است که که ساختوساز برجهای متعدد

و سایر جانوران مأمنگرفته در آن را سبب

در حریم این پاک سبب از بین رفتن گونههای

میشود».

خاص باغ گیاهشناسی میشود .او که پیشتر

با وجود راهافتادن این کارزار اما اعضای شورای

هم درباره توسعه منطقه  ۲۲و تبعات آن در باغ

شهر تهران رویکرد دیگری در قبال برج سازی

ملی گیاهشناسی هشدار داده بود ،اینبار به ایسنا

در همسایگی باغ ملی گیاهشناسی دارند.

گفته است :اولین تاثیر گسترش منطقه  ۲۲در

مهدی عباسی ،رئیس کمیسیون معماری و

این بخش و ساخت ساختمانهای بلند پایین

شهرسازی به رسانهها گفته است که ساخت و

آمدن سطح آب چاه باغ بود که قبال میزان آب

ساز در اطراف باغ گیاهشناسی اشکالی ندارد.

برداشتی ۲۰۰لیتر در ثانیه بود و در حال حاضر زیر

او تاکید کرده که بعد از اصالح طرح تفصیلی

 ۹۰لیتر در ثانیه است بنابراین کمآبی بهشدت باغ

منطقه  ۲۲صدور پروانه امالک با مشکل مواجه

گیاهشناسی را تهدید میکند .وزارت نیرو برای

شده است .او با بیان اینکه در سال  ۹۹کمیتهای

رفع این مشکل جدی در تالش است ولی اگر

در شورای شهر تهران وضعیت تعدادی از امالک

این ساختمانها در محدوده باغ گیاهشناسی

را روشن کرده بود تاکید کرد :با توجه به اینکه

ساخته شوند باید فاتحه ۹۰لیتر آب باقی مانده

زمان آن مصوبه به اتمام رسیده ،شهرداری

را بخوانیم.

باید یک الیحه بیاورد و مجددا تمدید کند تا

جلیلی تاکید کرده است :با حضور ساختمانهای

بشود اینها را در آن کمیتهای که در مصوبه مقرر

زیاد و جمعیت باال در این محدوده و ایجاد

شده ،بررسی کرد .او درباره این ملک خاص

آلودگیهای صوتی و هوایی و کاهش سطح آب،

نیز گفت :در مورد این ملک خاص پروانه به

گونههای خاصی که در باغ گیاهشناسی قرار دارند،

صورت دستی صادر شده و سیستمی نبوده

از بین میروند .جلیلی با اشاره به اینکه باغهای

است .تعدادی از قطعات و برجها در باالتر از

گیاهشناسی حریم ساخت دارند نیز تاکید کرده

این قطعهای که بالفصل است ساخته شده

است :هیچوقت در کنار موسسههای پژوهشی

اما تعدادی از این برجها هم ساخته نشدند

ملی ساختمانهای بلند نمیسازند .نمیدانم چرا

و در این زمین بالفصل با گیاهشناسی بودند.

باغ گیاهشناسی ،موسسات پژوهشی مختلفی

گودبرداری در سال  ۹۶انجام شده ،اما ساخت

که در این محدوده قرار دارند مورد توجه قرار

و ساز انجام نشده است.

نمیگیرند .باوجود تاثیر غیرمستقیم ساخت

او در پاسخ به این سوال که ساخت و ساز در

و ساز در جوار باغ ملی گیاهشناسی هشدار

آنجا باید انجام شود یا خیر نیز به رسانه دیگری

کارشناسان و کارزاری که بر تعداد امضاهای آن

گفته است :اینکه ما توقع داشته باشیم که

افزوده میشود ،باید دید شهرداری چه تصمیمی

ساخت و ساز در حیطه باغ گیاهشناسی انجام

اتخاذ میکند.

پارلمان شهری

تذکر شورا به انتصابی غیرقانونی در شهرداری تهران
پیام ما -مدیران شهری تهران بار دیگر از شورا

و تکلیف تذکراتی که اعضای شورای شهر

به مدت دو ماه عهدهدار خواهد بود .براساس

بابت انتصابات تذکر گرفتند.

در اینباره داده بودند نیز روشن نشده بود که

اخبار غیررسمی شخصی از بیرون شهرداری به

انتصابات در شهرداری تهران ظرف همین مدت

دیروز ،در جریان جلسه علنی شورای شهر

عنوان سرپرست قرار گرفته است در حالی که

کوتاهی که علیرضا زاکانی سکان بلدیه تهران

تهران ،مهدی اقراریان ،رئیس کمیسیون

من هیچ حکمی ندیدم.

را در دست گرفته ،حاشیههای زیادی برای

نظارت و حقوقی شورای شهر تهران به انتصاب

اقراریان تاکید کرد :فردی از بیرون در اتاق

مدیریت شهری ایجاد کرده است .حاشیههایی

سرپرست سازمان رفاه ،خدمات اجتماعی و

مدیرعامل نشسته و ترتیبهای قانونی رعایت

که سبب شد تا شورا دو طرح درباره انتصاب

مشارکتهای مردمی شهرداری انتقاد کرد و

نشده است .نمیتوانیم دم از قانون بزنیم و

در شهرداری در دستور کار خود قرار دهد و به

آن را خارج از رویه دانست :با عنایت به اینکه

خودمان به آن عمل نکنیم .تذکر مهدی اقراریان

نوعی برای انتخاب مدیران شهرداری تهران

مدیرعامل سابق سازمان رفاه به عنوان مامور

با واکنش علیرضا نادعلی ،سخنگوی شورای

قوانینی تعیین کند .در همین مدت چند ماه،

مشغول به خدمت بوده و پایان کار او در تاریخ

شهر تهران روبهرو شد .نادعلی گفت :چون

یکبار خبر انتصاب داماد شهردار به عنوان مشاور

 ۳۰آبان اعالم شد ،اما به رغم صراحت تبصره

فرمایش در مورد بخشی از شهرداری و معاونت

حاشیهساز شد و بار دیگر انتصاب همسر یکی

یک بند ه ماده  ۱۹اساسنامه سازمان در صورت

فرهنگی و اجتماعی که به کمیسیون فرهنگی

از اعضا به عنوان مدیر .هنوز تکلیف حکم

تعلیق و استعفا و خاتمه خدمت و یا برکناری

و اجتماعی متناظر است از آقای اقراریان یک

سرپرستی سازمان ورزش که کارشناسان آن

مدیرعامل بر حسب اعالم نیاز یکی از مدیران

سوال میپرسم؛ آیا شما از معاون محترم

را مغایر با بخشنامهها میدانستند مشخص

یا مسئوالن سازمان وظایف مدیران را حداکثر

فرهنگی و اجتماعی پرسیدید؟ میتوانید

جدی نگیرند و به کارشان ایمان نداشته باشند
موفق نخواهند شد .همه اينها در حالي بود

تهران :اگر این ساختمانها در

حفاظت ،پژوهش و افزایش آگاهی و دانش

زنان محله درکه فعالیت زیادی در محله

برگزاری کارگاه نبود پس با امام جماعت

رئیس مرکز باغ گیاهشناسی

که در خاورمیانه بیمانند است و سهم بزرگی در

محلی و میزان توجه به آنها پی برد.

خود را براي همكاري اعالم كردند.

چرکینی مطلق برای کسانی که
ِ
این یعنی دل

دیوان عدالت رای بگیرند.

یگانه میهن عزیزمان ،این اثر ثبتشده ملی را

فعالیت اقتصادی،حضور آنها در فضاهای

اما با وجود پشتیبانی ،فضای مناسبی برای

کوهستانی ،با منظرهای شهری روبهرو میشوند!

حقوق مکتسبه باشد هر کاری کنیم میتوانند از

بشود .تردیدی نیست که این آسیبها ،گوهر

تفاوت وضعیت فعالیتهای زنان به ویژه

موسوي مسئول جهاد سازندگي ،موافقت

گرفت و بازدیدکنندگان بهجای دیدن نمایی

کرد :حقوق مکتسبه باید بررسی شود ،چرا که اگر

دارد منظور شده بود و قرار نبود آنجا مسکونی

است با یک مقایسه به راحتی میتوان به

كسب مهارت خودشان وقت بگذارند اما

ساختهشده ،طول نمای شمالی باغ را خواهند

در آن کمیته تعیین تکلیف کند .عباسی تاکید

قطعه برای فعالیتهای آموزشی که ارتفاع کم

محلههای کوهسار و ولنجک قرار گرفته

زنان عالقه داشتند در فضایی زنانه ساعتها

که در کارزار منتشر شده نوشتهاند که :برجهای

مطابق آن پروانه قبل باشد ،اینها را شهرداری باید

آمده است که« :در طرح تفصیلی مصوب ،این

با توجه به اینکه محله درکه در نزدیکی

نظر فرهنگی و مذهبی عالقهای به حضور و

مخالفان بود .آنها در بخش دیگری از متنی

و مشکل ندارد .اما اینکه آیا تعداد طبقات باید

در بخش دیگری از متن این مخالفت نیز

و مقرون به صرفه و یا کسب مهارتهای

خانه خارج میشوند .اغلب زنان محله از

در باغ ملی گیاهشناسی وجود دارد از دیگر دالیل

در نظر گرفته و از لحاظ پهنه هم منطبق است

بگیرند.

مطالباتی نظير برگزاری کالسهای با کیفیت

زندگی و یا شرکت در مراسم مذهبی از

رفتن پایههایی از گیاهان که آخرین نوع آنها

نشود ،طرح تفصیلی پهنه مسکونی برای آن

شهر را برای ساعاتی رها کردهاند تا در باغ آرامش

محلي احساس رضايت چنداني نداشتند و

ندارند،گاهی برای خرید مایحتاج روزانهی

پ
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تاسیس شرکت تعاونی مسکن بهنود کارکنان اداره منابع طبیعی
شهرستان خرامه درتاریخ  1400/10/19به شماره ثبت  284به شناسه
ملی  14010678314ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه
آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد .موضوع فعالیت
 – 1:تهیه زمین مسکونی  ،ساختمان خانه و آپارتمانهای مسکونی و
واگذاری واحدهای مسکونی نقد ًا یا به اقساط به اعضاء و همچنین
ایجاد تاسیسات عمومی مورد استفاده مشترک اعضاء  – 2 .خرید
واحدهای مسکونی نیمه تمام و یا تکمیل شده و واگذاری به اعضاء
 .تبصره – 1تعاونی می تواند برای اجرای تمام یا قسمتی از موضوع و
حدود فعالیت مقرردراین ماده با رعایت مقررات قانونی و اساسنامه
و قراردادهای منعقده ازسرمایه و ذخایرموجود  ،پس اندازاعضاء برای
تهیه مسکن ،اعتبارات و سرمایه گذاریهای بخش های دولتی  ،عمومی
 ،تعاونی  ،بانک توسعه تعاون و اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر،
هدایای نقدی و جنسی اعضاء و غیر اعضاء استفاده نموده و اقدام
به اخذ اعتبارات و تسهیالت بانکی و انعقاد قرارداد مشارکت مدنی و
یا قراردادهای ذیربط دیگربا بانکها نماید و دراین صورت مکلف است
طبق قراردادهای منعقده به تکالیف و تعهدات خود در قبال منابع و
مآخذ مذکور عمل نماید .تبصره  –2تعهدات عضو و تعاونی در امور
مربوط به تهیه زمین  ،آماده سازی  ،اخذ مجوز ساخت  ،احداث
ساختمان و چگونگی عقد قرارداد و واگذاری واحدها به اعضا و امور
مربوط به بعد از واگذاری  ،لغو عضویت و همچنین ایجاد تاسیسات
عمومی مورد استفاده مشترک آنان و سایرموارد مطابق با فصل چهارم
اساسنامه است  .تبصره  –3احداث خانه یا آپارتمان و سایر اقدامات
موضوع این ماده برای غیر اعضاء (جز نهادها و سازمانهای دولتی ،
عمومی  ،تعاونی و به اشخاص معرفی شده از سوی آنها که در تامین
زمین و یا سرمایه تعاونی و مشارکت نموده اند و همچنین سرمایه
داران غیر عضو) ممنوع است .پس از اخذ مجوز های الزم با رعایت
قوانین و مقررات جاری کشور به استناد نامه شماره 1400/48/627
مورخ  1400/10/08اداره کار ،تعاون و رفاه اجتماعی شهرستان خرامه
و به موجب مجوز از اداره کل وزارت کار و امور اجتماعی برابر با شماره
مجوز  875202در تاریخ  1400/02/08در استان مربوطه این آگهی به

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس مرجع ثبت
شرکت ها و موسسات غیرتجاری خرامه
شناسه آگهی 1258619 :میم الف0 :

حق شماست اما چون میخواهیم حرکت ما

میکنم ادامه پیدا نکند و این بحث ها بسته

سازنده و رو به جلو باشد از این جهت میگویم.

شود.

او تاکید کرد :در این اظهارنظرهای کلی در مورد

صحبتی که با واکنش مهدی عباسی ،رئیس

انتصابات هیچ حرفی به هیچ جایی نمیرسد

کمیسیون معماری و شهرسازی روبهرو شد .او

و تذکری مورد توجه قرار نمیگیرد .این

که تلویحی به رویکرد نادعلی نیز انتقاد داشت

قاعدههای کلی که میگذاریم ایراد دارد چرا که

گفت :اعضا استقالل دارند در بیان مطالب.

بعضا ما در کمیسیونها انتقادهایی داریم و ما

آقای اقراریان بحثی را مطرح کردند اما ما

نیز در مورد برخی از مسائل نقد داریم اما اینکه

به عنوان نماینده اجازه دهیم دیگر نمایندگان

در حضور رسانه و مردم صحنهای را نشان دهیم

حرف خود را بزنند ،اگر بحث دیگری در دفاع

که گویی هیچ حرکت سازندهای درخصوص

از شهرداری داریم اصال صالح نیست دربرابر

بحثهای دیگر وجود ندارد ظلم به حرکت

تذکر یک نماینده در درون پارلمان واکنش را در

جمعی همه ما در مدیریت شهری است.او

درون شورا انجام دهیم .این یک پاسخی است

از اقراریان خواست تا با زهرا شمساحسان

که شهرداری تهران باید بدهد.

صحبت کند :اگر مواردی بود چون در کمیسیون

مهدی چمران در واکنش به صحبتهای

حقوقی و نظارت هستند میتوانند اشراف

عباسی نیز گفت :البته اگر اطالعاتی داشته

بیشتری داشته باشند.

باشند همانجا بدهند تا خدای نکرده این

مهدی چمران در واکنش به این تذکرات اعالم

برداشت ما ادامه پیدا نکند اشکالی ندارد.

نوبت اول

آگهی تاسیس شرکت

ثبت رسید .مدت فعالیت  :از تاریخ ثبت تا  1405/03/08مرکز اصلی
 :استان فارس  ،شهرستان خرامه  ،بخش مرکزی  ،شهر خرامه ،محله
مسکن مهر  ،بلوار شهرداری  ،بلوار دانشگاه  ،پالک  ، 0طبقه همکف
کدپستی  7344148781سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از
مبلغ  72,000,000ریال نقدی اولین مدیران خانم فائزه ذبیحی عالم فرد
به شماره ملی  2291904167به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره
به مدت  3سال آقای حمید سهامی وند به شماره ملی 2293117057
به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت  3سال و به سمت عضو اصلی
هیئت مدیره به مدت  3سال آقای سعید شهریار عبدالیوسفی به
شماره ملی  5489936401به سمت مدیرعامل به مدت  3سال و
به سمت منشی هیئت مدیره به مدت  3سال و به سمت عضو اصلی
هیئت مدیره به مدت  3سال آقای عبدالقادر غالمی به شماره ملی
 5489959436به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره به مدت 3
سال آقای امید محمدخانی به شماره ملی  5489978201به سمت
نایب رئیس هیئت مدیره به مدت  3سال و به سمت عضو اصلی
هیئت مدیره به مدت  3سال دارندگان حق امضا  :کلیه اوراق و اسناد
بهادارو تعهدآوربا امضا ثابت سعید شهریارعبدالیوسفی (مدیرعامل)
به اتفاق امضا حمید سهامی وند (رئیس هیئت مدیره) و درغیاب وی
با امضا امید محمدخانی (نائب رئیس هیئت مدیره) و مهر شرکت
دارای اعتبارمی باشد و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضا
سعید شهریار عبدالیوسفی و مهر شرکت معتبر خواهد بود .اختیارات
مدیر عامل  :طبق اساسنامه بازرسان خانم نازآفرین زمانی فارسی به
شماره ملی  5149955132به سمت بازرس علی البدل به مدت 1
سال آقای سید عبدالحسین حسینی به شماره ملی 5489379510
به سمت بازرس اصلی به مدت  1سال بموجب مجوزشماره 875202
مورخ  1400/02/08وزارت کار و امور اجتماعی تاسیس گردید .روزنامه
کثیر االنتشار پیام ما به عنوان روزنامه اصلی جهت درج آگهی های
شرکت تعیینگردید.

نپرسید و اینجا مطالب را عنوان کنید و این

کرد که این بحثها ادامه پیدا نکند :خواهش

آگهی مناقصه عمومی

شهرداری قرچک درنظردارد به استناد مجوزشماره  1400/۰۱/44635مورخ  1400/۱۰/04جانشین شورای

اسالمی شهر قرچک نسبت به اجرای فاز دوم جدولگذاری تفکیکی های قدیم سطح شهر از طریق برگزاری
مناقصه عمومی اقدام نمايد .لذا از کلیه پیمانکاران واجد الشرایط دعوت میشود جهت اخذ اسناد مناقصه بر

اساس اطالعات اعالم شده ذیل اقدام نمایند.
ردیف

موضوع

مبلغ اعتبار

مبلغ سپرده (ریال)

1

موضوع فاز دوم جدولگذاری تفکیکی های قدیم سطح شهر

19/943/786/482

 1/000/000/000ریال

-1دستگاه مناقصه گذار :شهرداری قرچک
-2سپرده شرکت در مناقصه بصورت ضمانتنامه
بانکی اسناد خزانه یا وجه نقد جهت واریز به حساب
 0105978385003بنام سپرده اشخاص شهرداری
میباشد و مدت قرارداد ۴ماه میباشد.
-3محل دریافت اسناد مناقصه شهرداری قرچک بنشانی
شهرک طالییه ،جنب بخشداری واحد امور قراردادها
بشماره تلفن  ۴الی  ۰۲۱-36151580 ۰داخلی ۱۶۰
-4مهلت اخذ اسناد مناقصه از مورخ 1400/۱۰/22
لغایت  1400/۱۱/11و زمان تحویل پاکات پیشنهادات از
 1400/۱۰/22لغایت  1400/۱۱/11به دبیرخانه شهرداری
قرچک میباشد.
-5تشکیل کمیسیون عالی معامالت شهرداری قرچک
و بازگشایی پاکتهای پیشنهادی در روز دوشنبه مورخ
 1400/۱۱/11راس ساعت  ۱۵در محل سالن جلسات

تاریخ انتشار نوبت اول-1400/10/22 :تاریخ انتشار نوبت دوم1400/10/29 :

شهرداری میباشد.
 -6به پیشنهادات مبهم ،مخدوش و فاقد سپرده ترتیب
اثر داده نخواهد شد.
-7شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار
است.
-8برندگان اول و دوم وسوم مناقصه هرگاه حاضر به
انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد
شد.
-9و سایر اطالعات و جزئیات فنی مربوط به معامله در
اسناد مناقصه قید و هزینه آگهی برعهده برنده مناقصه
میباشد.
-10جهت دریافت اسناد مناقصه ارائه معرفی نامه و رتبه
بههمراه مهر شرکت با امضا مجاز از صاحبان امضاء در
شرکت آن الزامی است.

محسن خرمی شریف-شهردار قرچک
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همکاری شبانهروزی شهرداری کرمان

تالش «چادرملو» برای استفاده حداکثری
از ظرفیت ساخت داخل

با ستاد بزرگداشت سردارسلیمانی
مدیرعامل سازمان مدیریت آرامستانهای شهرداری کرمان گفت:
نیروهای اجراییات سازمان مدیریت آرامستانهای شهرداری
کرمان در ایام دومین سالگرد شهادت سردار دلها ،بهصورت سه
شیفت با ستاد برگزاری مراسم سالگرد همکاری داشتند.
به گزارش کرمانآنالین ،روحهللا خواجویی ،با اشاره به همکاری
جهت نصب بنرهای دومین سالگرد شهادت سردار شهید قاسم
سلیمانی ،افزود :همکاری ،کنترل و نظارت بر برپایی موکبها
و همکاری با شهرداریهای مناطق ،سازمانها و واحدهای
شهرداری جهت برگزاری مراسم ،از دیگر اقدامات سازمان
مدیریت آرامستانهای شهرداری کرمان بوده است .مدیرعامل
سازمان مدیریت آرامستانهای شهرداری کرمان خاطرنشان کرد:
در دومین سالگرد شهادت سردار دلها ،نصب فونداسیون پایههای
تابلوی راهنمای خیابانها ،نصب تعدادی سطل زباله و راهاندازی
و رنگآمیزی آبنماهای گلزار شهدا نیز توسط این سازمان انجام
شده است.

مهندس فرهاد آذرینفر معاون امور مالی و

صرفهجویی ارزی حاصل شده است که در

سرمایه انسانی شرکت معدنی و صنعتی

مقایسه با سال ( 1398به مبلغ  11میلیون و

چادرملو در گفت و گویی با اعالم اینکه چادرملو

 700هزار یورو) ،حدود مبلغ  7میلیون و 300

در تالش برای استفاده حداکثری از ظرفیت

هزار یورو افزایش داشته است.

ساخت داخل

یدکی
ِ
تجهیزات و قطعات

مهندس آذرینفر همچنین با اشاره به

های معدنی و صنعتی خود
مصرفی در مجتمع ِ

طرحها و برنامه های مطالعاتی ،تحقیقاتی و

می باشد گفت  :در سال گذشته بالغ بر 1

کـاهش
ِ
هدف
ِ
پـژوهشی چادرملو افزود :بـا

هزارو  446قلم قطعات و لوازم مصرفی جدید

مصارف و هزینههای تولید  ،افزایش بهرهوری،

در بخشهای استخراج ،کارخانه فرآوری،

کاهش مصرف انرژی ،استفاده
ِ
بهینهسازی و

گندله سازی  ،احیا مستقیم و فوالدسازی،

از فناوریهـای جدید ،انـجام اصـالحات در

ساخت داخل شده و تا پایان سال  1399در

خـطوط

تـولید و بومی سازی و ساخت

مجموع تعداد  28هزار قلم قطعات و لوازم

داخل قطعات صنعتی و ماشین آالت

جایگزین
ِ
یدکی ،از منابعِ داخلی تامین و

طرحها و پروژههای تحقیقاتی متعددی در

ساخت خارج شده است.
ِ
قطعات مشابه
ِ

حال اجراست ،بهطوریکه و تا پایان سال

مبلغ 19

گذشته تعداد  77پروژه تحقیقاتی و پژوهشی

او افزود  :تنها در سال 1399

میلیون یورو از محل استفاده از قطعات داخلی

انجام و خاتمه یافته است که اثرات آن در

بهینهسازی و کاهش مصرف انرژی ،افزایش

مصرف انرژی و داخلیسازی قطعات صنعتی

تولید کنسانتره سنگ آهن و گندله  ،کمک به

و ماشینآالت معدنی برگزار شد و خوشبختانه

کنترل و کاهش آالینده های محیط زیستی،

استقبال قابل توجهی نیز از این جشنواره به

کاهش زمان توقفات و هزینه های تعمیرات،

عمل آمد

بطوریکه  946ایده به دبیرخانه

بومی سازی و ساخت داخل به خوبی مشهود

جشنواره ارسال شد که پس از بررسی در ۱۱

است.

کارگروه ارزیابی ،تعداد  483ایده به مرحله

او گفت :طبق برنامهریزیهای صورت

داوری راه یافتند و در نهایت  13ایده برتر در

گرفته در سال جاری نیز تعداد  25پروژه

مراسم پایانی این جشنواره معرفی شدند.

پژوهشی و تحقیقاتی در مجتمع معدنی و

آذرینفر تصریح کرد :در عین حال از

تعداد  34پروژه در مجتمع صنعتی شامل

توانمندی مراکز علمی و پژوهشی ،نخبگان

 14پروژه در گندلهسازی 13 ،پروژه در فوالد

دانشگاهی و شرکتهای دانش بنیان غافل

سازی و  7پروژه در احیا مستقیم به مرحله

نبودیم

و مرکز نوآوری ،تحقیق و توسعه

اجرا درآمده است و عالوه بر آن نخستین

چادرملو را در برج فناوری و نوآوری دانشگاه

جشنواره ایدههای برتر شرکت معدنی و

صنعتی امیرکبیر تهران تاسیس کردیم.

صنعتی چادرملو با هدف توجه به خالقیت و

همچنین تاکنون تفاهمنامههایی با مراکز

ایدهپردازی کارکنان و ایجاد زمینه مناسب در

علمی و آزمایشگاهی شامل دانشگاههای یزد،

جهت رشد و شکوفایی استعدادها ،ترغیب

اردکان ،میبد و پیام نور یزد با هدف پیوند زدن

کارکنان و کارگران به مشارکت در رشد و

و ارتباط مستقیم تجربیات نخبگان صنعتی

افزایش بهرهوری ،بهبود

با ظرفیتهای علمی و نخبگان دانشگاهی

بالندگی شرکت،

فرآیند تولید و کاهش هزینهها  ،کاهش

منعقد شده است.

شهردار گرگان:

مدت زمان صدور
پروانههای ساختمانی
کاهش یافت

سیده حبیبه مومنی/
محسوس

سیوششمین جلسه شورای اسالمی شهر ابتدا

اجرای طرح رایگان دوگانهسوز کردن

به فرآیند اجرای سازه میدان ورودی گرگان اشاره
کرد و گفت :فراخوان طراحی الِمان میدان بسیج
آماده شده و اکنون مراحل اجرایی آن در حال

خودروها در قم

انجام است.
سبطی با بیان اینکه بازدیدهای مستمری از

محمد توکلی /سردار شاهچراغی استاندار قم به

موردنیاز این پروژه را پیگیری کند .مدیرعامل

پروژه را با تاخیر مواجه کردهاند .او تخصیص

نگین کوهستانی  /مدیر شرکت ملی پخش

دولتی پرداخت میشود .طاهری اضافه کرد :به

همراه مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان قم،

شرکت آب و فاضالب استان قم نیز در این بازدید

اعتبارات را الزم برای این پروژه را از دیگر موانع

فرآوردههای نفتی منطقه قم گفت :در حال حاضر

مالکان خودروهای مشمول این طرح ،پیامک واجد

فرماندار و جمع دیگری از مسئوالن استان از خط

به ارائه گزارشی از روند اجرای طرح آبرسانی به

اجرای این پروژه دانست و گفت :عملیات اجرایی

پنج هزار و  ۶۷۰خودروی عمومی در قم به سیستم

شرایط بودن استفاده از طرح ارسال میشود و آنان

انتقال و مخزن هزار مترمکعبی طرح آبرسانی به

روستاهای دهستان قمرود پرداخت و یادآور

این پروژه بهمنماه سال  99آغاز و طبق برنامه باید

دوگانهسوز تبدیل شدهاند و  ۲۴۳خودرو نیز در نوبت

میتوانند با مراجعه به سامانه GCR.NIOPDC.IR

 18روستای دهستان قمرود بازدید کرد و در جریان

شد :به منظور تأمین کمبود آب  18روستای این

تا خردادماه سال جاری به پایان میرسید.

انتظار هستند.

به ثبتنام و نوبتگیری در کارگاههای مجاز تبدیل،

نحوه اجرا و میزان پیشرفت این پروژه قرار گرفت.

بخش بهویژه در فصل گرم سال ،عملیات اجرایی

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان قم با اشاره

سید محمود طاهری با اشاره به استقبال شهروندان

استاندار قم در این بازدید ضمن قدردانی از اقدامات

این پروژه آغاز شد .او  14کیلومتر خط انتقال و

به اینکه با همکاری و مساعدت مسئوالن استان

قمی از طرح رایگان دوگانهسوز کردن خودروهای

او بیان داشت :هم اینک  ۴۰باب جایگاه سی.ان.جی

صورت گرفته در راستای انتقال آب جهت آبرسانی

احداث یک مخزن بتنی هزار مترمکعبی را از جمله

بسیاری از مشکالت رفع شده است ،تأکید کرد:

عمومی اظهار داشت :از ابتدای اجرای این طرح در قم

در استان فعال است که با ظرفیت کلی عرضه  ۵۶هزار

به مناطق کم آب استان ،بر لزوم اجرای هرچه زودتر

بخشهای این طرح آبرسانی اعالم و خاطرنشان

امیدواریم تا پایان سال جاری عملیات اجرایی این

تا تیرماه سالجاری سه هزار و  ۹۰۰خودروی عمومی

و  ۵۰۰نرمال مترمکعب در ساعت در حال ارائه خدمات

کرد :در حال حاضر عملیات اجرایی مخزن و بیش

پروژه به پایان برسد و شاهد رفع مشکل کمبود آب

به صورت رایگان دوگانهسوز شدند که این تعداد در

به شهروندان هستند که با ارتقای ظرفیت تجهیزات

سید محمدتقی شاهچراغی همچنین آمادگی

از  7کیلومتر از خط انتقال به پایان رسیده و مابقی

در روستاهای قمرود باشیم.

حال حاضر به رشد قابل توجهی رسیدهاست.

موجود چهار باب جایگاه طی ماههای آینده ،سه هزار

استانداری را برای پیگیریهای الزم به منظور

پروژه نیز با رفع مشکالت در حال انجام است.

پیمانکار این پروژه نیز در ادامه به ارائه گزارشی از

او به دوگانهسوز کردن خودروهای مسافربر اینترنتی

و  ۵۰۰نرمال مترمکعب بر ساعت به ظرفیت موجود

رفع مشکالت اعتباری این طرح اعالم کرد و از

دکتر علیجان صادقپور معارضات اجتماعی ،عبور

نحوه اجرای این پروژه و مشکالت پیش روی آن

اشاره کرد و گفت :طرح تبدیل خودروهای مسافربر

اضافه میشود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان خواست

از حریم بزرگراه ،راهآهن ،اراضی کشاورزی و منابع

پرداخت و قول مساعد داد با تأمین اعتبار هر چه

شخصی به دوگانهسوز با اولویت خودروهای پرمصرف

مدیر فرآوردههای نفتی قم افزود :طرح رایگان

تا با محوریت استانداری روند تخصیص اعتبارات

طبیعی را از جمله موانعی دانست که اجرای این

سریعتر عملیات اجرایی آن را به پایان برساند.

و اعطای یارانه از ماههای قبل آغاز شده و بر اساس

دوگانهسوز کردن خودروهای عمومی از طریق چهار

آن حدود  ۷۵درصد از هزینه تبدیل ،به صورت یارانه

کارگاه مجاز در استان  ،در حال اجراست.

طرح آبرسانی به روستاهای قمرود تأکید کرد.

اقدام کنند.

جدول شماره 2201

افقی

خدای قلندر  -قورباغه درختی -

 - 1عدد منفی ،جواب سر باال  -نام

 -اندیشه ،همنشین برهمن  -اسکنه

مركز كشور چك  -كر ،ناشنوا ،اعداد

آزاده ،آزاده كربال ،نخستین شهید كربال

نوشته ،تخته نوشتاری  -جوانمرد -

ورزش مادر ،عدد بهم زدنی  -گوارا6
 -خیس شدن - 7تخته ،سنگ

 -خوراک بقدر حاجت ،قوت الیموت

گیاه مرداب ،ساز موالنا ،ساز شاکی8

زنانه ،گشوده  -قدر و مرتبه ،کار،

بیماری و امراض  ،بیماری  -طاقچه

 -گناه ،بزه - 3حرف تعجب ،تعجب

اظهار داشت :بخشی از نابسامانیهایی که در
تجهیزات شهرداری وجود دارد مربوط به مسائل
حقوقی است که در حال پیگیری رفع آن هستیم.
او با تاکید بر تسریع در فرآیند خدمترسانی
بیان کرد :در حوزه خدماترسانی شهرسازی،
مدت زمان فرآیند اداری صدور پروانه های
ساختمانی به یک هفته کاهش یافته که حاصل
تالش همکاران سختکوش ما در شهرداری بوده
ا ست .
شهردار گرگان ادامه داد :این کاهش مدت در
حالی صورت گرفته که پیشتر این فرآیند بین دو
تا چهار ماه به طول میانجامید.
سبطی در ادامه به فرآیند هوشمندسازی راههای
ارتباطی سنتی اشاره و بیان کرد :طرح شهرداری
بدون کاغذ را آغاز کردهایم و برنامهریزی آن در
حوزه فناوری اطالعات در حال انجام است.

اساس وظیفه صیانت از حقوق شهرداری انجام
شد و اکنون تعامالت ما با اداره کل منابع طبیعی
استان بسیار خوب است و همکاریهای الزم را

گنگ در ریاضی - 12خشن  -آمادگی

باهم داریم.

پذیرش کاری را داشتن  -تنها،

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

همنشین تنها - 13نشانه مفعولی،

 -عامل وراثت  -نابودی  -ناخوشی ،

مرتبه  -شهری در آلمان  -دریاچه

باال ،بام فرنگی - 9صدای پنچری -

 -میل به غذا ،آرزوی طعام- 14

 -بی حس - 5خدای دراویش،

كه پس از جوشیدن خشك كنند10

از فیلمهای جمشید حیدری  -دوغی

اشاره کرد و گفت :موضوع واگذاری النگدره بر

ساختمانی  -ازگیل - 11سو وارونه -

عالمت مفعول بی واسطه  -پراکندگی

ای در سوئد - 4اثری از خرمشاهی

تجهیزات و سازههای شهری صورت میگیرد،

او در پایان به واگذاری پارک جنگلی النگدره نیز

 -ساروج کنونی ،از مصالح پر مصرف

سابق كاشمر  -پدال دوچرخه- 2

گزارش

مرکز

اطالعرسانی

روابطعمومی

شهرداری گرگان ،مهندس محمدرضا سبطی در

قم

تاكید استاندار قم بر تسریع
در اجرای طرح آبرسانی به روستاهای قمرود

زمان

صدور

پروانههای

ساختمانی از سوی شهرداری خبر داد.
به

در بازدید از عملیات اجرایی پروژه عنوان شد

مدت

شهردار گرگان از کاهش

 -فرمان اتومبیل ،نقش هنرپیشه

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

فارسی باستان ،نوعی كبك  -بخش

اگهی موضوع ماده  ۳و ماده  ۱۳آئین نامه قانون تعیین

فوریتهای پزشكی بیمارستان ،فوریت

تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد
سند رسمی برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۰۸۰۰۲۴۷۴

 -گربه سانی سنگین وزن - 15زرد

هیات دو م موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی

انگلیسی  -سخت دل  -از شهرهای

اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در

استان فارس

واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زرند تصرفات مالکانه

عمودی

بالمعارض متقاضی آقای علی رحمانی نعیم آبادی
فرزند عباس به شماره شناسنامه  ۲۴صادره از زرند در
یک باب خانه به مساحت  ۳۱۲مترمربع از پالک ۷۵۷۷

 - 1كشتی كوچك  -از رنگها  -برادر

اصلی واقع در زرند خیابان امیرکبیر کوچه شماره ۱۰

شغال است ،اثر ژرژ سیمنون- 2

خریداری از مالک رسمی آقای علی اکبر تهامی زرندی

دلبر و محبوب  -دور كردن  -یك

محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب

بار ،آفریدگار - 3یازده ،دو یار هم

در دو نوبت به فاصله ۱۵روز آگهی می شود در صورتی

قد  -حیوان بدبو  -پهلوان- 4

که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین

اخمو  -شالوده و بنیاد ،پایه و مبنا،

اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره

سنگ آسیاب،حرف هیتلری ،حرف

نازی ها - 5اسب پهن پشت

تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ

-

تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی

الفبای خوراكی  -آب دهان - 6ابزار

تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای

آراستن موها ،برس ،استخوان کتف
 -قطعه فلزی حاوی مشخصات

سربازان  -قرارگاه جوان - 7شی

صادر خواهد شد .م/الف ۲۴۶

بندند ،کجاوه ،محامل  -حساسیت9

وارونه  -ذخیره  -پروردگارا -
عهد عتیق - 8زنی که تازه زایمان

که در کار دیگران سرک می کشد،

کرده  -هودج و کجاوه که بر شتر
آگهی موضوع ماده  ۳قانون و ماده  ۱۳آیین نامه قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای
فاقد سند رسمی
برابر آراء صادره هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر
در واحد ثبتی رفسنجان و تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان
محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به
شرح زیر به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  ۱۵روز
آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت
متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را کتب ًا به این اداره تسلیم و پس
از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست
خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت به نام
متقاضی صادر خواهد شد.
-۱نجم السادات حسینی فیروزآبادی فرزند ابوتراب شش دانگ
مغازه به مساحت  ۱۸.۷۳مترمربع قسمتی از پالک  ۷فرعی از
 ۱۳۱۷اصلی واقع در اراضی شهر رفسنجان بخش ۹کرمان نبش ضلع
جنوب غربی میدان انقالب و خیابان انقالب و حسب استشهاد محلی
از مالکیت مالک رسمی حسین تقی زاده.
-۲نیره قاسمی زاده روامهرانی فرزند امرا ...ششدانگ خانه به
مساحت  ۳۵۹.۸متر مربع قسمتی از پالک  ۱۸۱۷اصلی واقع در
اراضی قطب آباد رفسنجان بخش ۹کرمان خیابان معراج جنوبی کوچه
 ۱۸و حسب استشهاد محلی از مالکیت مالک رسمی طیبه معاون.
-۳حمید مالئی فرزند علی شش دانگ خانه به مساحت ۱۵۷.۸۵
متر مربع قسمتی از پالک  ۱۸۱۷اصلی واقع در اراضی قطب آباد
رفسنجان بخش ۹کرمان خیابان معراج شمالی کوچه  ۳۸و حسب
استشهاد محلی از مالکیت مالک رسمی احمد باقری.
-۴مسلم علی بافقی فرزند حسن ششدانگ خانه به مساحت۲۸۱.۹
متر مربع قسمتی از پالک  ۱۰۲۷از  ۱۸۱۸اصلی واقع در اراضی کمال
آباد رفسنجان بخش ۹کرمان بلوار هجرت فرعی ایران زمین کوچه  ۱و

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت

 -مورد ندا  -فیلمی با بازی

خاک سفالگری ،خاک سرخ ،خاک

امیرخان - 10وای درهم  -کسی
کار نا شایسته  -برج كج فرانسه11

 -نیمتنه ،یار شلوار  -عید ویتنامی

ها  -اثر چربی  -پسوند شباهت،

خمیازه ،دهان دره - 12بانگ سگ
 -مخفف آتش - 13بخشش  -شن

وارونه  -آرواره ،جانوردریایی  -ماه

دهم میالدی ،از ماه های فرنگی14

 گریه كردن  -پیکر ،تن و بدن -ماله برزگران ،دانه حنظل- 15

بورس درهم  -نیا و جد
سیر سیارات

 -خط

حسب استشهاد محلی از مالکیت مالک رسمی بی بی ملکه هدایت.

خمینی کوچه مبل رشیدی و حسب استشهاد محلی از مالکیت مالک

مساحت ۲۳۶.۵متر مربع قسمتی از پالک  ۱فرعی از  ۱۹۱۰اصلی

-۲۳محمد ترقی خواه پاریزی فرزند احمد ششدانگ خانه به

متر مربع قسمتی از پالک  ۱۱۳۰و  ۱۱۳۱فرعی از  ۱۸۱۸اصلی واقع در

-۱۱ساناز قاسم زاده فرزند علی شش دانگ خانه به مساحت۲۷۷.۱

خ شهدای غدیر و حسب استشهاد محلی از مالکیت مالک رسمی

 ۱۹۱۷اصلی واقع در اراضی علی آباد خان رفسنجان ۹بخش کرمان

عباس آباد خان رفسنجان بخش ۹کرمان خیابان شهید زینلی کوچه

-۱۸صدیقه ابراهیمی نژاد تاج آباد فرزند علی اصغر و فاطمه

مالکیت مالک رسمی حسن امین.

 ۳۰۷.۷۵متر مربع قسمتی از پالک  ۱فرعی از  ۱۹۱۰اصلی واقع

مساحت ۲۳۵.۷۵مترمربع قسمتی از پالک  ۴۲فرعی  ۱۹۱۹اصلی

-۵علی زینلی داورانی فرزند احمد ششدانگ خانه به مساحت۲۷۵.۶۸
اراضی کمال آباد رفسنجان بخش ۹کرمان خیابان کارگر شمالی کوچه
کارگر  ۳۱و هست استشهاد محلی از مالکیت مالک رسمی سید جواد

حسینی ،مرتضی سماواتی وپوران حیدری پور.

-۶علی زینلی داورانی فرزند احمد ششدانگ خانه به مساحت

رسمی محمد سلیم زاده.

مترمربع قسمتی از پالک  ۷۹فرعی از  ۱۸۸۳اصلی واقع در اراضی
شهید اکبری نژاد و حسب استشهاد محلی از مالکیت مالک رسمی
عباسعلی ابراهیمی.

واقع در اراضی ده شیخ رفسنجان بخش  ۹کرمان خیابان گلزار شهدا
اکبر خاندانی.

حمزه فرزند سخاوت بالمناصفه ششدانگ خانه به مساحت

 ۳۴۷.۴متر مربع قسمتی از پالک  ۱۱۳۰و  ۱۱۳۱فرعی از ۱۸۱۸

-۱۲حسین پور غالمرضا فرزند حمید شش دانگ خانه به

در اراضی ده شیخ رفسنجان بخش ۹کرمان خیابان قیام کوچه

شمالی کوچه کارگر  ۳۱و هست استشهاد محلی از مالکیت مالک

واقع در اراضی عباس آباد خان رفسنجان بخش ۹کرمان خیابان

جواد هجری.

اصلی واقع در اراضی کمال آباد رفسنجان بخش ۹کرمان خیابان کارگر

رسمی سید جواد حسینی ،مرتضی سماواتی وپوران حیدری پور.

مساحت ۳۱۳متر مربع قسمتی از پالک  ۷۹فرعی از  ۱۸۸۳اصلی
بسیج کوچه  ۱۷وحسب استشهاد محلی از مالکیت مالک رسمی

شماره  ۲و حسب استشهاد محلی از مالکیت مالک رسمی سید
-۱۹امیرحسام سیاهکوهی فرزند رضا ششدانگ خانه به

-۷فاطمه خدادادی لری فرزند سیف اله و محمد نظری فرزند حیدر

اکبر بنی اسد زارع.

قسمتی از پالک  ۱۸۰فرعی از  ۱۸۱۹اصلی واقع در اراضی علی آباد

به مساحت ۴۷۷۳.۷۷متر مربع قسمتی از پالک  ۷۹فرعی از ۱۸۸۳

فارس خیابان شهید غالمعباس عباس آبادی و حسب استشهاد

امام و بهشتی و حسب استشهاد محلی از مالکیت مالک رسمی

و حسب استشهاد محلی از مالکیت مالک رسمی عباسعلی ابراهیمی.

-۲۰امیرحسین سیاهکوهی فرزند رضا ششدانگ خانه به مساحت

مساحت ۴۷۲.۵متر مربع قسمتی از پالک  ۲۶فرعی از  ۱۸۹۲اصلی

در اراضی اسد آباد رفسنجان بخش ۹کرمان بلوار خلیج فارس خیابان

بالمناصفه ششدانگ خانه و مغازه به مساحت  ۲۷۵.۱۵متر مربع
اربابی رفسنجان بخش  ۹کرمان خیابان  ۱۷شهریور حدفاصل خیابان
سید احمد علوی.

-۸محمد مهدی ساالری رفسنجانی پور فرزند حسین شش دانگ

-۱۳فتح ا ...زین الدینی فرزند حسن شش دانگ باغ مشجر پسته

اصلی واقع در اراضی عباسآباد خان رفسنجان بخش ۹کرمان ا ...آباد
-۱۴شمسی ترابی شمس اباد فرزند هدایت ششدانگ خانه به

مغازه به مساحت  ۱۳۴متر مربع قسمتی از پالک  ۱۲۸فردی از

واقع در اراضی تقی آباد رفسنجان بخش ۹کرمان

دستغیب نبش کوچه  ۳۰و حسب استشهاد محلی از مالکیت مالک

مالکیت مالک رسمی اکبر حیدری زاده.

 ۱۸۲۰اصلی واقع در اراضی گرگین رفسنجان  ۹بخش کرمان خیابان

رسمی علی هدایت.

واقع در اراضی سعادت آباد رفسنجان بخش  ۹کرمان بلوار امام سجاد

کوچه شاه نظری و حسب استشهاد محلی از مالکیت مالک رسمی
علی اصغر گرامی.

-۲۵محسن عسکریان پور فرزند محمد ششدانگ خانه به

مساحت ۲۴۸.۰۵متر مربع قسمتی از پالک  ۷۲مکرر فرعی از ۱۹۱۳

مساحت ۱۰۸۳.۶متر مربع قسمت پالک  ۲۴۸فرعی از  ۱۹۴۴اصلی
حسین آباد علی اکبر خان خیابان اصلی به طرف روستای جعفرآباد

اصلی واقع در اراضی اسد آباد رفسنجان بخش ۹کرمان بلوار خلیج
محلی از مالکیت مالک رسمی محمدشاه مهدیقلی.

واقع در اراضی عباس آباد حاجی رفسنجان بخش ۹کرمان روستای
و حسب استشهاد محلی از مالکیت مالک رسمی زهرا پروین رضوی.

-۲۶کلثوم پیشوا فرزند علی شش دانگ خانه به مساحت۱۰۷۵.۵۳

 ۲۸۱.۱متر مربع قسمتی از پالک  ۷۲مکرر فرعی از  ۱۹۱۳اصلی واقع

مترمربع قسمتی از پالک  ۸۸۳۳اصلی واقع در اراضی حسین آباد

شهید غالمعباس عباس آبادی و حسب استشهاد محلی از مالکیت

مالکیت مالک رسمی ملکه خانم یزدان.

نوق بخش  ۱۰کرمان خیابان امیرآباد و حسب استشهاد محلی از

-۱۵زهرا توانائی فرزند غالمرضا شش دانگ خانه به مساحت۱۱۲.۷۵

به مساحت  ۷۷.۸۵متر مربع قسمتی از پالک  ۴۵فرعی از ۱۹۱۶

ا ...اباد رفسنجان بخش ۹کرمان بزرگراه قدس و از مالیکت مالک

علی نبش توحید و حسب استشهاد محلی از مالکیت مالک رسمی

-۲۸خدابخش زین الدینی فرزند حسن ششدانگ خانه به مساحت

آباد رفسنجان بخش ۹کرمان بلوار شهید محمدی نژاد روبروی مرکز

-۱۶عباس رزانی فرزند علی ششدانگ خانه به مساحت  ۲۶۱مترمربع

قسمتی از پالک  ۱فرعی از  ۱۹۱۰اصلی واقع در اراضی ده شیخ

-۱۰محمد سلیم زاده فرزند علی اکبر شش دانگ خانه به

رفسنجان بخش ۹کرمان خیابان فکوری حد فاصل ۱۱-۹و حسب

واقع در اراضی مومن آباد رفسنجان بخش ۹کرمان خیابان مصطفی

-۱۷رضا بمانادی پاریزی فرزند محمد شش دانگ خانه به

مساحت ۵۲۰.۸متر مربع قسمتی از پالک  ۱۵فرعی از  ۱۸۶۸اصلی

-۲۴منصور حسن پور فرزند محمد ششدانگ خانه به

در اراضی راویز روستای دستوئیه بخش  ۴۹یزد و حسب استشهاد

رسمی کریم کشاورزی.

رسمی حسین باقری.

بلوار صاحب الزمان کوچه فتح المبین و حسب استشهاد محلی از

رحمت آباد خیابان شیخ بهایی کوچه  ۱۳و حسب استشهاد محلی از

-۹علی برهان نژاد زرندی فرزند مهدی شش دانگ مغازه به مساحت

جامع سالمت کریمآباد و حسب استشهاد محلی از مالکیت مالک

مساحت  ۱۳۱.۱۱متر مربع قسمتی از پالک  ۱۰۹باقیمانده فرعی از

مالک رسمی محمدشاه مهدیقلی.

متر مربع قسمتی از پالک  ۱۴۸فرعی از  ۱۸۹۵اصلی واقع در اراضی

 ۳۱۱.۸متر مربع قسمتی از پالک  ۱۸۶۸اصلی واقع در اراضی مومن

مدت

استشهاد محلی از مالکیت مالک رسمی عنایت ا ...تسلیمی.

-۲۱وحید روانگرد فرزند اکبر ششدانگ مغازه مشتمل بر آپارتمان

اصلی واقع در اراضی فیض آباد رفسنجان بخش ۹کرمان بلوار امام
فرشته علوی.

-۲۲فریبا قاسمی نژاد حسین آبادی فرزند علی شش دانگ کارگاه

-۲۷خدیجه زین الدینی میمند فرزند عطا ششدانگ خانه به

مساحت  ۶۱۰متر مربع قسمتی از پالک  ۳۲فرعی از  ۳۱اصلی واقع

محلی از مالکیت حبیب ا ...ابراهیمی دستوئی.

 ۱۴۸.۵متر مربع قسمتی از پالک  ۳۲فرعی از  ۳۱اصلی واقع در

اراضی راویز روستای دستوئیه بخش  ۴۹یزد و حسب استشهاد

مصالح ساختمانی به مساحت  ۲۰۹.۱۶مترمربع قسمتی از پالک ۱۵۶

محلی از مالکیت رسمی حبیب ا ...ابراهیمی دستوئی.

بلوار شهید مقیمی روبرو کوچه  ۹و حسب استشهاد محلی از مالکیت

تاریخ انتشار نوبت دوم۱۴۰۰.۱۰.۲۲:

فرعی از  ۱۹۱۷اصلی واقع در علی آباد خان رفسنجان بخش  ۹کرمان

مالک رسمی بلقیس و ایران طاهری.

تاریخ انتشار نوبت اول۱۴۰۰.۱۰.۰۷ :

ابوالفضل تیموری_رئیس ثبت اسناد و امالک رفسنجان

تاریخ انتشار نوبت اول۱۴۰۰/۱۰/۷:
تاریخ انتشار نوبت دوم۱۴۰۰/۱۰/۲۲:

حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک

شهرستان زرند

آگهی موضوع ماده  ۳قانون و ماده ۱۳
آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند
رسمی
برابر آرا صادره هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند
رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان زرند تصرفات
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است.لذا
مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا بشرح زیر به
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله  ۱۵روزآگهی
می شود در صورتیکه اشخاص نسبت به صدور سند
مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند
از تاریخ انتشار اولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض
دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
امالک واقع در شهرستان زرند بخش  ۱۳کرمان
آقای محمدجواد میرزائی بادیزی فرزند علی بشماره
شناسنامه  ۲۷۵۳صادره از زرند در سه دانگ مشاع
از ششدانگ خانه به مساحت ششدانگ  ۳۹۰مترمربع

مفروز و مجزی شده از پالک  ۲۷فرعی از  ۲۳۶۸اصلی
واقع در زرند خیابان عالمه کوچه  ۱خریداری از مالک
رسمی آقای سیدیحیی موسوی زرندی.
خانم اکرم افشار زرندی فرزند علی بشماره شناسنامه
 ۲۸۸۸صادره از زرند در سه دانگ مشاع از ششدانگ

خانه به مساحت ششدانگ  ۳۹۰مترمربع مفروز و
مجزی شده از پالک  ۲۷فرعی از  ۲۳۶۸اصلی واقع
در زرند خیابان عالمه کوچه  ۱خریداری از مالک رسمی
آقای سیدیحیی موسوی زرندی.
م الف ۲۴۷
تاریخ انتشار نوبت اول۱۴۰۰/۱۰/۷:
تاریخ انتشار نوبت دوم۱۴۰۰/۱۰/۲۲:
حسین توحیدی نیا  -رییس اداره ثبت اسناد و امالک
شهرستان زرند

روزنامه سیاسی – اجتماعی

ایران و جهان :میالد علوی

صاحب امتیاز و مدیرمسئول:

میراث فرهنگی و محیط زیست:

روحهللا خدیشی

مهتاب جودکی(دبیر)

سردبیر :امین شول سیرجانی

یاسمن طاهریان ،فروغ فکری

مدیر هنری :تیوا صمدیان

یزاده
مرضیه قاض 

تماس مدیرمسوول:
چهارشنبه  22دی 1400

توزیع:جراری ()09122131089
چاپ تهران :شاخه سبز ()02533444256
چاپ کرمان :مهدوی ()034-32134838

صفحهآرایی :فاطمه خواجویی

شهر :سوگل دانائی
اقتصاد و گردشگری :فرزانه قبادی
عکس :یاسر خدیشی (دبیر)
شبکه های اجتماعی :سپهر زند
جدول :شیوا کرمی

ندا صفاریان

اینستاگرام

رتبه روزنامه پیام ما 40.4:
گروه4 :
نظرات نویسندگان دیدگاه شخصی آنان بوده
و لزوما دیدگاه روزنامه نیست.

دفتر تهران۰۲۱ - 28421910 :

بازرگانی :فاطمه صمدیان

سرپرستی استانها 021- ۲۸۴۲۱۹۱۰ :داخلی ۱

روابط عمومی :زهره فرسنگی

09192769839

@payamema

0903 333 8494

09391999161

@payamema

www.payamema.ir

تهران  -خیابان شریعتی  -ابتدای شهید بهشتی  -پالک ( ۲۶ساختمان  -)۳۵۳واحد  / ۵تلفن021-86011893 :

ایمیل سازمان آگهی هاpayamema.adv@gmail.com :

نشانی  :کرمان ،میدان آزادی ،خیابان شهید بهشتی ،شهید بهشتی  ،۱۰نبش شرقی ۲

ایمیل تحریریهKhabar.payamema@gmail.com :

 /تلفن034-32487477 :

وبسایت

آییننامه

حرفهای

اخالق

| پیام ما دیروز |

سال شانزدهم

شماره پیاپی 2202

۰۲۱ - ۸۸۰۱۹۸۴۶

مـارا دنبال کنید

پیامما:

www.payamema.ir/akhlagh

| چاپ و نشر |
رمان «زمین در حال محو» نوشته جولیا فیلیپس با ترجمه فاطمه
رضایینامجو توسط انتشارات کتابسرای تندیس منتشر و راهی بازار نشر
شد .به گزارش مهر ،جولیا فیلیپس نویسنده اینکتاب ،آمریکایی است که
اینکتابش در سال  ۲۰۱۹یکی از نامزدهای نهایی بخش داستان جایزه ملی
کتاب آمریکا بود .داستان «زمین در حال محو» در بعدازظهری از ماه اوت در
ساحل کامجانکای روسیه شروع میشود که دو خواهر کوچک  ۱۱و  ۸ساله
ناپدید میشوند .در ماههای پیش رو که به یک سال میانجامد ،تحقیقات
پلیس برای پیدا کردن ایندو کودک ،ناکام میماند .در ادامه داستان ،اخبار
ناپدید شدن دختران در جامع ه کوچک محصور ،و به زعم برخـی شخصیتها
در فرهنگی رو به سقوط ،میپیچد و شخصیهای داستان بهویژه زنان را با
احساس ترس و فقدان روبهرو میکند .نویسنده در نوشتن داستانش طرحی
ریخته که مخاطب به زندگی و افکار شخصیتهای متفاوت داستان قدم
بگذارد که همه حول محور گـم شدن دو دختر کوچک قرار دارند .اینکتاب با
 ۳۲۰صفحه و قیمت  ۸۸هزار تومان منتشر شده است.

| سینما |
فیلمکوتاه «زنگ تفریح» ساخته نوید نیکخواهآزاد برنده جایزه
«ادوارد اسنودن» از جشنواره بینالمللی «نشانههای شب»
( )Signes de Nuitفرانسه شد .به گزارش ایسنا ،جشنواره
بینالمللی «نشانههای شب» فهرست برگزیدگان نوزدهمین دوره
این رویداد را رسما اعالم کرد و «زنگ تفریح» از ایران برنده جایزه
«ادوارد اسنودن» در بخش فیلم کوتاه این رویداد شد .جشنواره
بینالمللی «نشانههای شب» جشنوارهای چندملیتی است و در هر
دوره در دو قالب جهانی و محلی (در کشورهای متفاوت) برگزار
یوهشت کشور جهان ،هزاران
میشود .این جشنواره تا کنون در س 
فیلم کوتاه ،مستند ،و بلند را به نمایش گذاشته است .نوزدهمین
جشنواره «نشانههای شب»  ۵دی آغاز به کار کرد و  ۱۰دی به کار
خود پایان داد« .زنگ تفریح» با نام بینالمللی «»The Recess
هفتا دوسه حضور بینالمللی را پشت سر گذاشته و یازده جایزه

قلعه قمیشلو ،گنجینه رو به ویرانی -عکس از علی آذر /باشگاه خبرنگاران جوان

جهانی کسب کرده است.

آگهی مزایده امالک مازاد بانک کشاورزی

سنگگردان
این پرنده  23سانتیمتر طول دارد و به واسطه

پرنده برای یافتن غذا در میان سنگها ،صدفها

نقش و نگار فراوان ،منقار کوچک و پاهای کوچک

و اشیای دیگر به جستجو پرداخته و آنها را

و نارنجی رنگش در فصل تولید مثل ،به آسانی

جابهجا می کند .به همین سبب ،آن را سنگگردان

شناخته میشود .سر سفید و خاکستری با رگههای

مینامند .صدای این پرنده  ،کوتاه و بریده و هنگام

سیاه طولی ،منقار کوچک سیاه  ،خط چشمی در

تغذیه  ،آرام شبیه «چوک» و در پرواز«کری ت-ته

جلو چشم ،به رنگ سیاه؛ چانه سفید ،گلو و سینه

– کری ت-کریت – ته » یا «کریت -ایت -ایت»

سیاه ،شکم و زیرتنه سفید ،دم سفید با حاشی ه پهن

شنیده میشود .این پرنده در سواحل شنی سنگی

و سیاه در انتها و دمگاه سفید که لوزیشکل بوده و

دریا به سر برده و به صورت عبوری در حاشیه

با خطوط سیاه مشخص شده است ،دیده میشود

دریاچهها دیده میشود .در ایران ،زمستانها ،در

و در پشت دو خط سیاه مانند دارد .بالها سیاه و

ساحل جنوبی به وفور و به صورت مهاجر عبوری

سفید و سطح پشتی آن قهوهای با نوارهای بالی

در اغلب زیستگاههای مناسب دیده میشود .به

سفید و انتهای شاهپرها سیاه است .زمستانها،

نظر میرسد در سواحل و خورهای جنوبی ،به

روتنه و بالها خاکستری و سیاه ،سینه سیاه ،شکم

خصوص خورخوران تولید مثل نیز میکند /.کویرها

و پهلوها سفید و بالها کمرنگتر دیده میشود .این

و بیابانهای ایران

مدیریت شعب بانک کشاورزی جنوب کرمان درنظردارد امالک مازاد برنیازخود را بشرح ذیل ازطریق مزایده عمومی با شرایط و وضع موجود بفروش برساند.

لذامتقاضیان الزاما باید جهت دریافت اسناد شرکت درمزایده ازتاریخ  1400/10/23تا ساعت  13روزیکشنبه 1400/10/26به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) به

آدرس  www.setadiran.ir:مراجعه و نیزجهت کسب اطالعات بیشترو بازدید ازامالک ازتاریخ انتشارآگهی ( )1400/10/23همه روزبجزایام تعطیل ازساعت  8صبح
تا ساعت  13روزسه شنبه مورخ  1400/11/5به مدیریت شعب بانک کشاورزی جنوب کرمان واقع درخیابان قرنی غربی طبقه دوم دایره خدمات و پشتیبانی مراجعه و تا

ساعت  13مورخ  1400/11/6پیشنهادات خود را درسامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir :بارگذاری نمایند.

پاکت های پیشنهادی ارائه شده درسامانه ستاد در تاریخ 1400/11/9ساعت  9صبح درمدیریت شعب بانک کشاورزی جنوب کرمان واقع درخیابان قرنی غربی مدیریت
بانک کشاورزی درحضوراعضا کمیسیون معامالت مفتوح و قرائت خواهد شد .

توضیحات و شرایط :
-1متقاضیان بایستی معادل  5درصد مبلغ قیمت پایه مزایده مندرج درآگهی را به عنوان سپرده شرکت درمزایده بابت هریک ازامالک به صورت جداگانه درقالب یکی
ازتضامین مندرج دراسناد مزایده ارائه و اصل تضمین شرکت درمزایده خود را عالوه بربارگذاری درسامانه ستاد درپاکت الک و مهرشده تا ساعت  13روزپنجشنبه
مورخ 1400/11/7به دایره خدمات مدیریت شعب بانک کشاورزی جنوب کرمان واقع درجیرفت خیابان قرنی غربی تحویل و رسید دریافت نمایند.
 -2بازدید ازامالک و مطالعه مدارک و سوابق قبل ازشرکت درمزایده برای تمامی شرکت کنندگان درمزایده ضروری است.
-3کلیه امالک عرصه شده با وضعیت موجود به فروش می رسند و درصورت داشتن متصرف تخلیه و سیرکلیه مراحل اداری  ،حقوقی و قضایی به عهده خریدارمی باشد و
بانک هیچ گونه مسئولیتی درخصوص تخلیه و تحویل امالک مذکورندارد.
-4فروش امالک با کاربری مسکونی صرفا به صورت نقدی و درخصوص سایرکاربریها اولویت با فروش نقدی می باشد ولی پیشنهادهای غیرنقدی حداقل با پرداخت 20
درصد نقد و مابقی بصورت اقساط (با سود بانکی) حداکثربه مدت  36ماه قابل بررسی است درصد پرداخت نقدی و مدت بازپرداخت الباقی ثمن(حداکثر 36ماه)بایستی در
برگه پیشنهادات قیمت بصورت شفاف اعالم گردد.
-5هزینه درج آگهی بعهده برنده مزایده می باشد.
-6بانک در رد یا قبول یک یا تمامی پیشنهادات خرید مختاراست.
-7به پیشنهادهای فاقد امضا ،مشروط،مخدوش  ،فاقد سپرده و پیشنهادهایی که پس ازانقضا مدت مقرردرفراخوان واصل شود مطلقا ترتیب اثرداده نخواهد شد.
-8سایراطالعات و جزئیات مربوط دراسناد مزایده درج خواهد شد.
-9آخرین مهلت شرکت درمزایده و بارگذاری اسناد شرکت درمزایده درسامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) به آدرس www.setadiran.ir :روزچهارشنبه مورخ
 1400/11/6می باشد.
-10کلیه پیشنهادات الزاما باید درسامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد)بارگذاری شود و پاکات پیشنهاد قیمت به صورت فیزیکی ترتیب اثرداده نخواهد شد.

در روز بیستودوم دیماه  ،۱۳۹۹روزنامه «پیا مما» گزارشی با
عنوان «سیرک حیوانات در پاساژها» منتشر کرد ه است که به
صدور مجوز نمایش یک تمساح در مرکز تجاری اوپال توسط
محیط زیست اشاره دارد .همچنین گزارش دیگری با تیتر «تولید
برق به بهای خشکسالی خودساخته» در این شماره از روزنامه

ردیف

منتشر شده است.

نوب

کهنوج-کوچه ماالریا -بن بست
27.245.000.000
اول غربی

1

 1443فرعی از  2اصلی واقع ساختمان
4طبقه
در بخش 46کرمان

ششدانگ

8فرعی از 3922اصلی واقع
در بخش یک کرمان

آپارتمان

مسکونی

-

101/53

8.650.000.000

کرمان – خیابان شهید دارلک
کوچه شماره  8فرعی شمالی1

مسکونی

ششدانگ

ندارد

2
3

9فرعی از  3922اصلی واقع
در بخش یک کرمان

آپارتمان

مسکونی

-

94/17

8.050.000.000

کرمان – خیابان شهید دارلک
کوچه شماره  8فرعی شمالی1

ششدانگ

ندارد

4

11فرعی از  3922اصلی واقع
در بخش یک کرمان

آپارتمان

مسکونی

-

98/98

8.413.300.000

کرمان – خیابان شهید دارلک
کوچه شماره  8فرعی شمالی1

ششدانگ

ندارد

5

13فرعی از  3922اصلی واقع
در بخش یک کرمان

آپارتمان

مسکونی

-

87/81

7.639.470.000

کرمان – خیابان شهید دارلک
کوچه شماره  8فرعی شمالی1

ششدانگ

ندارد

6

643فرعی از 551اصلی واقع
در بخش 45کرمان

گاوداری

گاوداری

1747

398/56

8.695.190.000

جیرفت-هوکرد-بین چینه
و هوکرد

ششدانگ

دارد

7

اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان در نظر دارد مناقصه عمومی پروژه به شرح ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تداکات الکترونیکی دولت (ستاد) به

آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی
امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

فراخوان مناقصات عمومی یک مرحله ای
شماره

/131ج1400/3

عنوان
اجرای پریمکت ،آسفالت ،بیس و
ساب بیس محور چاه لک – سه
راهی برجک (تجدید)

تضمين (لاير)

2،411،000،000

نوع
ضمانت نامه بانکی( مطابق با فرمت
ارایه شده در اسناد) _ اصل فیش
واریز وجه نقد

براورد (ریال)

48،208،035،228

موازی  121سهم مشاع
از 1927سهم از  96سهم
پالک8اصلی واقع در
بخش 45کرمان

زمین
مشتمل
بر گلخانه

کشاورزی

7750

4600

5.245.000.000

جیرفت روستای گزاباد

121سهم مشاع
از 1927سهم
ششدانگ

دارد

8

13فرعی از 89اصلی واقع در
بخش 46کرمان

زمین

زراعی

105820

-

9.523.800.000

کهنوج  -چاه زیارت

ششدانگ

دارد

9

موازی 32سهم از  96سهم
ششدانگ پالک  5فرعی
از 202اصلی واقع در بخش
 46کرمان

زمین
زراعی

کشاورزی

100057

-

8.699.625.000

10

موازی یک و یک سوم سهم
از  96سهم ششدانگ پالک
 585اصلی واقع در بخش
 45کرمان

باغ و
زمین
زراعی

کشاورزی

یک و یک چهارم سهم مشاع
از 96سهم ششدانگ پالک
یک فرعی از 200اصلی واقع
در بخش  46کرمان

زمین
زراعی

فهرست بها
فهرست بهای راه ،راه آهن

و باند فرودگاه سال  1400و
فهرست بهای تجمیعی

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت عمومی :ساعت  14روز  1400/10/23تا تاریخ .1400/10/29oمهلت زمانی ارائه پیشنهاد عمومی یک مرحله ای :تا ساعت  14روز دوشنبه تاریخ .1400/11/11
oزمان بازگشایی پاکت های مناقصه یک مرحله ای :ساعت  8روز سه شنبه تاریخ .1400/11/12

oاطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف :آدرس :جیرفت -حدفاصل سیلو

و پلیس راه ،بلوار ورودی شهرک صنعتی شماره  2تلفن 034-43310516 :و سایت  www.jkerman.mrud.irو پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
کشور ()http://iets.mporg.ir

اطالعات تماس سامانه جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس  021-41934و دفتر ثبت نام  88969737و 85192768

اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان

340

913

ندارد

11

کشاورزی

11000

105856

100

-

 32سهم
رودبارجنوب – زیارت میرمقداد مشاع از 96
سهم ششدانگ

دارد

یک و یک
سوم از ۹۶
سهم ششدانگ

دارد

6.900.000.000

9.346.880.000

جیرفت  -بند سراجی

رودبار جنوب – شاه آباد

یک و یک
چهارم سهم
مشاع از 96
سهم ششدانگ

دارد

نقدی

اولویت با خرید نقـــدی می باشد ولی پیشنهادهای غیر نقدی با پرداخت
حـداقل 20درصد نقد و مابقی با سود بانکی برابرمصوبه شورای پول اعتبار
قابــل بررسی می باشد

فراخوان مناقصات عمومی یک مرحله ای

ت
دوم

پالک ثبتی

عرصه
نوع ملک نوع کاربری
(مترمریع)

اعیان
(مترمریع)

قیمت پایه
مزایده(ریال)

آدرس

قدر السهم

متصرف

شرایط
فروش

مدیریت شعب بانک کشاورزی جنوب کرمان

آب جارو نیست

