
در گفت وگو با فیصل مقداد اعالم شد

تاکید ظریف بر تداوم 
حمایت های ایران از سوریه

وزیران خارجه ایران و سوریه در رابطه با مسائل مختلف رایزنی کردند. ظریف  و 
مقداد همچنین در رابطه با نتایج دیدارهای روند آستانه که اخیرا در شهر سوچی 

برگزار شد گفت وگو کردند.

  کشورهای آفریقایی تکثیر در اسارت، 
حفاظت از زیستگاه ها و آموزش جوامع 
محلی را برای حفظ یوزپلنگ در پیش 

گرفته اند

تالش جهانی
 برای نجات یوز

از  بیستم، کشورهای آسیایی یکی پس  نیمه دوم قرن 
دیگری خبر از انقراض یوز، تیزپاترین گربه سان جهان دادند.

ادای مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا:

گام های هسته ای ایران 
نگران کننده است

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت که هم 
اکنون فرصت دیپلماتیکی برای نیرو بخشیدن به برجام 

مطابق با خواست دولت بایدن وجود دارد. 

در پی نقدهای جدی کارشناسان 
وزارت نیرو صرفا از تمدید مهلت اظهار نظر 

درباره پیش نویس قانون آب خبر داد

شتاب دولت برای 
تصویب قانون آب

وزارت نیرو مهلت مشارکت کارشناسان در ویرایش 
الیحه قانون آب برای دریافت نظرات و پیشنهادات 
این  درباره  آب  حوزه  صاحب نظران  و  متخصصان 
قانون را تا بیستم اسفندماه جاری تمدید کرده است.

بحران آب وهوایی به بدترین سناریو رسید
  این تاثیرات، باعث فروپاشی اکوسیستم ها می شود و همه پایه های اقتصاد و جامعه مدرن را ویران خواهد کرد

  افزایش تقاضای آب و تشدید چالش های امنیت غذایی 

هشدار رییس آژانس محیط زیست در مورد »همه گیری پنهان«

| امین شول سیرجانی |

 کاسبی با فالکت 

قرار بود نمایشگاه عکسی برگزار شود و عکس های 
به  را  دشوار«  شرایط  در  »کودکان  از  تعدادی 
هم گذاشته  را  نمایشگاه  نام  بگذارند.  نمایش 
پرنسس های کوره  »پرنسس های کوره«.  بودند 
دختران حاشیه شهراند که بنا به تصور عکاس، 
»مثل بقیه دختران آرزوی پرنسس شدن دارند«. 
اعتراض به موقع فعاالن اجتماعی در شبکه های 
اجتماعی موجب شد تا این نمایشگاه لغو شود. 
این  برگزار کنندگان  نیست.  ماجرا  پایان  این  اما 
کارهای  فعاالن  از  دیگر  بسیاری  و  نمایشگاه 
خریه ای  نمی دانند که عکاسی از کودکان چگونه 
ممکن است ناقض حقوق اجتماعی کودکان باشد 
نقض  مصادیق  بزند.  آسیب  آن ها  آینده  به  و 
حقوق کودکان و کاسبی با فالکت و فقر در حاشیه 
ماندگان مصادیق پرشماری دارد. در جامعه ناآشنا 
عجیب  اتفاقاتی  چنین  بروز  حقوق کودکان،  با 
دستگاه  و  نهاد  مردم  سازمان های  باید  نیست. 
برای  اقدامی  هر  از  پیش  و  بیش  دولتی  های 
آموزش مفاد کنوانسیون حقوق کودک اقدام کنند.

 گزارش »پیام ما« از یک روز کاری نیروهای دفن پسماند عفونی آرادکوه  

تهتهِِ خط خط
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نمایشگاه عکس »پرنسس های کوره« 
متوقف شد

فقر و فانتزی
دومین نمایشگاه عکس علی صوفی با عنوان »پرنسس 
های کوره« که قرار بود ۸ اسفند در گالری کاما افتتاح 

شود، دیروز با پیگیری فعاالن حقوق کودک لغو شد.
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آگهی فراخوان شناسایی شرکت ها        
به شماره 99/4/ف )نوبت سوم( 

شركت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد جهت اجرای" فرآیند مهندسی معکوس ، بازطراحي و ساخت سیستم ها ، 
زیرسیستم ها و اجزای دو دستگاه دامپتراک )يك دستگاه دامپتراك 60 تن مکانیکی و يك دستگاه دامپتراك 130 تن ويل موتوري 

)برقی((  بر طبق استاندارد کیفیت APQP" نسبت به شناسایی و پیش ارزیابی شرکت های واجد شرایط اقدام نماید. 

1(اساسنامه و اظهارنامه ثبتی شركت )مرتبط با موضوع فراخوان(
2(آگهی تأسیس شركت در روزنامه رسمی با آگهی آخرین تغییرات شركت حاوی معرفی صاحبان امضاهای مجاز

3(مدارک مرتبط با فعالیت  مشاوره یا طراحی و مهندسی معکوس و ساخت در حوزه ماشین آالت بارگیری و باربری
4(رزومه مبنی بر آشنایی کامل و تجربه کار بر پلتفرم ماشین آالت بارگیری و باربری

5(مدارک دال بر دارا بودن محصول و قطعات مهندسی معکوس و بومی سازی و نیز تاییدیه و گواهی حسن انجام کار از شرکت های معدنی یا صنعتی 
در زمینه سیستم های: سوخت رسانی ، تعلیق و فرمان ، پیشرانه ، موتور و خنک کاری ، برقی ، هیدرولیکی ، ترمز ، شاسی و بدنه و سیستم های انتقال 

قدرت و ...
تبصره: ارائه رونوشت های قراردادی قبلی و جاری بهمراه شرح کار و مبلغ پروژه و گواهینامه های صدور حسن انجام کار از كارفرمایان مربوط به بندهای 

3 الی 5 الزامی می باشد. 
6(مدارك دال بر توان مالی شركت )مبلغ مالیات ساالنه براساس تأیید اداره مالیاتی، مبلغ بیمه تأمین اجتماعی پرداخت شده به سازمان تأمین اجتماعی، 
درآمد ناخالص ساالنه مستند به صورت وضعیت های مورد تأیید كارفرمای مربوطه، مبلغ دارایی های ثابت مستند به اظهارنامه مالیاتی یا گواهی بیمه دارایی 

ها یا دفاتر قانونی سال قبل،  تأیید اعتبار صادر شده از طرف بانك ها یا مؤسسات مالی و اعتباری معتبر و ...(
7(مدارک دال بر دارا بودن سالن ساخت با ارتفاع مناسب و تجهیزات کامل  شامل جرثقیل سقفی ،ریل کف سالن و پتانسیل انجام عملیات ماشینكاری 

و سایر شرایط مورد نیاز جهت ساخت بخشی از قطعات دامپتراك و مونتاژ آنها
8(مدارک دال بر دارا بودن نمایندگی های معتبر در استان های معدن خیز كشور بمنظور ارائه خدمات پس از فروش

9(مدارک )تحصیلی، تخصصی و سوابق کاری( نیروی انسانی متخصص و مرتبط با ساخت دامپتراك های معدنی
10(مدارک دال بر دارا بودن تجهیزات و ماشین آالت مرتبط با ساخت دامپتراك های معدنی

11(مستندات مبنی بر رعایت شرط حداقل 40 درصدی داخلی سازی در نمونه اول ساخته شده )هم دامپتراك مكانیكی و هم برقی(

شرکت در فراخوان حاضر و ارسال مدارک هیچگونه حقی را برای شرکت کنندگان جهت انجام هرگونه معامله با شرکت معدنی و صنعتی گل گهر ایجاد نمی 
نماید و تاكید می گردد ، فقط سازندگان داخلی توانمند كشور با شرایط )الزامات( فوق در فراخوان شركت نمایند.

شركت كنندگان در فراخوان می باید کلیه مدارك مربوط به الزامات فوق را در پاكت دربسته و مهر موم شده قرار داده )روی پاكت بایستی نام شركت، شماره 
و موضوع فراخوان قید شود ( و حداكثر تا تاریخ یکشنبه 99/12/17 به نشانی دفتر مركزی شركت معدنی و صنعتی گل گهر واقع در خیابان دكتر فاطمی- 
روبروی هتل الله- ساختمان نگین، پالك 273 – دبیرخانه مركزی- کد پستی 1414618551 و یا به نشانی دفتر كمیسیون معامالت شركت معدنی و 

مدیریت قراردادها و معامالت صنعتی گل گهر واقع در كیلومتر 50 جاده شیراز ارسال نمایند.
شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

مدارك مورد نياز جهت شرکت در فراخوان:

آگهی مزایده
بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی محیطی 

سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرمان در نظر دارد بهره برداری از 3 
واگذار  برگزاری مزایده عمومی  از طریق  به شرح جدول ذیل  تبلیغاتی محیطی  تابلوی 
نماید. لذا کلیه کانون های آگهی و تبلیغاتی دارای مجوز رسمی  از اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی  دعوت بعمل می آید جهت خرید اسناد از مورخ 99/12/2 لغایت 99/12/14 به 
مدیریت امور قراردادهای شهرداری مرکز وتسلیم پیشنهادات تا مورخ 99/12/19 دبیرخانه 
شهرداری مرکزی )واقع در میدان شورا ساختمان شهرداری مرکزی ( مراجعه نمایند . 
بازگشایی پاکات مورخ 99/12/20 انجام می شود. سایراطالعات در سایت شهرداری به 

آدرس kermancity.ir قابل رویت می باشد.

دمرییت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رکمان

صفحه 3روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

آگهی مناقصه عمومی 
یک مرحله ای

مناقصه واگذاری امورپزشکان عمومی 
اورژانس و بخش سوختگی بیمارستان شفا صفحه 3

آگهی مناقصه 
عمومی

شهرداری اختیار آباد

نوبت دوم

صفحه 8

آگهی مزایده 
عمومی 

شماره 99/4

شهرداری اختیار آباد

نوبت دوم

روابط عمومي  شرکت سهامي آب منطقه اي هرمزگان

نوبت اول

شناسه آگهی: 1101162

 آگهي فراخوان مناقصه عمومی
با ارزیابی کیفی

شركت سهامي آب منطقه اي هرمزگان درنظر دارد"عملیات اجرایی مرمت ایستگاه های آب 
و هواشناسی آسیب دیده از سیالب در استان هرمزگان")مشاور: مهندسین مشاور ری آب(با 
برآورد هزینه اجرای کار به مبلغ 9.173.851.966ریال بر اساس فهرست بهاي سال 1399 
از طريق مناقصه عمومي يك مرحله اي به پیمانکار واجد صالحیت پایه 5 رشته ابنیه یا راه 
و باند فرودگاه واگذار نمايد.مبلغ تضمين شرکت در فرآیند ارجاع کار458.690.000ریال از 
www.(نوع ضمانت نامه بانكي و یا واريز وجه نقد.مهلت خرید اسناد از سامانه ستاد ایران
setadiran.ir(با پرداخت مبلغ4.235.000ریال از تاریخ درج این آگهی و حداکثر تا مورخ 
99/12/16، مهلت بارگزاری پیشنهاد قیمت و اسناد مربوطه تا ساعت 18 مورخ 99/12/28 

بوده و تاریخ بازگشایی پیشنهادات ساعت 10 مورخ 1400/01/14 می باشد.                              

2 و 3

کارگران: هیچ کس نمی داند شغل واقعی ما چیست

سالروز ارتحال حضرت زینب )س( را تسلیت می گوییم
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به گزارش گاردین، »ِسر جیمز بیوان«، 
زیست  محیط  آژانس  اجرایی  رئیس 
»داستان  یک  این  که  داده  هشدار 
سال های  در  و  نیست  تخیلی«  علمی 
که  بوده ایم  اتفاق هایی  شاهد  اخیر 
سناریوی  بدترین  وقوع  نشان دهنده 
حوادق  جمله  از  است؛  ممکن 
بریتانیا.  در  سیل  و  شدید  آب وهوایی 
برای  تا  خواسته  سیاستمداران  از  او 
کاهش انتشار گازهای گلخانه ای اقدام 
کنند و خود را با اثرات »اجتناب ناپذیر« 
شرایط اضطراری آب وهوایی آماده کنند.
انجمن  ساالنه  کنفرانس  در  بیوان 
بیمه گذاران بریتانیا گفته است: »سطح 
شهرهای  از  بسیاری  دریاها،  آب  باالتر 
میلیون ها  برد،  خواهد  بین  از  را  جهان 
از  بسیاری  و  خواهد کرد  آواره  را  نفر 
سطوح زمین های ما را غیرقابل سکونت 
یا غیرقابل استفاده خواهد کرد. حوادث 
خشکسالی،  مثل  آب وهوایی  شدیدتر 
مراتع  و  جنگل ها  آتش سوزی  سیل، 
بیشتر  آنچه  از  بیش  گرما،  امواج  و 
جنگ ها، باعث مرگ افراد شده، آدم ها 
جیمز  ِسر  گفته  به  کشت.  خواهد  را 
فروپاشی  باعث  تاثیرات،  »این  بیوان، 
محصوالت  کاهش  اکوسیستم ها، 
زیرساخت هایی  نابودی  و  کشاورزی 
به  وابسته  ما  تمدن  که  می شود 
آن هاست و این وضعیت، همه پایه های 
اقتصاد مدرن و جامعه مدرن را ویران 
خود  سخنرانی  در  بیوان  خواهد کرد.« 

می کنید چیزی  فکر  »اگر  است:  گفته 
که تعریف می کنیم شبیه داستان های 
دهید  اجازه  است،  تخیلی  علمی- 
در  بگویم.  به شما  باید،  را که  آنچه  تا 
طی چند سال گذشته، بدترین سیل ها 
این  و  است  پیوسته  وقوع  به  اروپا  در 
شدیدتر  و  بزرگ تر  حال  در  وضعیت 
است که  دلیل  همین  به  است.  شدن 
آب وهوا  از  سریع تر  باید  ما  تفکرات 
است که  دلیل  همین  به  و  کند  تغییر 
واکنش ما باید با مقیاس این چالش، 
وحشتناک  هشدار  شود.«  هماهنگ 
کنفرانس  از  پیش  ماه   9 بیوان، 
تغییرات آب وهوایی Cop26 در گالسگو 
است  قرار  بریتانیا،  که  جایی  می آید، 
میزبان نمایندگان و کارشناسان اقلیمی 
این  از  هدف  باشد.  جهان  سراسر  در 
سازگاری  برای  اقداماتی  تعیین  کار، 
انتشار  آب وهوایی، کاهش  تاثیرات  با 
گازهای گلخانه ای و محافظت و بازیابی 

است. طبیعت 
سال  چند  در  آنچه  است،  بیوان گفته 
به  باید  داده،  رخ  بریتانیا  در  گذشته 
اتفاقات  برای  واضحی  هشدار  عنوان 
گرفته شود. نظر  در  روی جهان  پیش 

تالش  حال  در  زیست  محیط  آژانس 
محافظت  و  مردم  آماده سازی  برای 
تغییرات  تاثیرات  مقابل  در  آن ها  از 
آب وهوایی است. این آژانس همان طور 
تاکنون  از سال 2015  متعهد شده،  که 
با سیل  مقابله  برای  را  خانه  هزار   300

آماده کرده است. این آژانس همچنین 
پوند  میلیارد   5.2 تا  شده  متعهد 
ساخت  در  را  دولت  سرمایه گذاری 
ساحلی  جدید  موانع  و  سیل گیرها 
برساند  سرانجام  به   2027 سال  تا 
و  سیل  خطِر  مدیریت  استراتژی  و 
کند. اجرا  را  ساحلی  خاک  فرسایش 

بیوان  جیمز  ِسر  اینها،  همه  بر  عالوه 
منظور  به  اقداماتی  لزوم  بر  تاکید  با 
بر  گلخانه ای،  گازهای  انتشار  کاهش 
نیاز به انجام اقدامات دیگر تاکید کرد: 
چه کارهایی  می دانیم که  خوبی  به  ما 
باید بدانیم که  انجام دهیم. ما  باید  را 
تغییرات  و گستردگی  مقیاس  چگونه 
آب وهوایی را کاهش دهیم. ما باید خود 
را با تبعات این تغییرات، سازگار کنیم. 
در  دفاعی  سیستم های  ایجاد  با  »ما 
به جوامع کمک می کنیم  مقابل سیل، 

تا در مقابل اثرات تغییرات آب وهوایی 
ما  و  باشند  داشته  بیشتری  مقاومت 
به  قدم  که  می کنیم  تالش  همچنین 
قدم، پیش برویم تا در نهایت تا سال 
2030، به سازمانی با تولید کربن صفر 
اجرایی  رئیس  بیوان،  شویم.«  تبدیل 
آژانس محیط زیست گفته همان طور که 
دولت ها نقشه راهی را طراحی کرده اند 
و  شوند  خارج  قرنطینه  شرایط  از  که 
و  دولت ها  بازگردند،  عادی  شرایط  به 
تالش  مشترک  صورت  به  باید  مردم، 
بحران  پنهان«  »همه گیری  با  تا  کنند 
با  که  قدرتی  همان  با  آب وهوایی، 
پاندمی کووید19 جنگیدند، مقابله کنند. 
او گفته که شرایط اضطراری آب وهوایی، 
یک پاندمی نادیدنی است، چراکه اگر 
از  زیادی  بسیار  تعداد  نشود،  کنترل 
از  بیش  و  کشت  خواهد  را  انسان ها 
آسیبی که کووید19 وارد کرده، به آن ها 

زد.  خواهد  صدمه 
»ما  است:  گفته  بیوان  جیمز  ِسر 
که  می آوریم  دست  به  را  چیزی  آن 
ما  می کنیم؛  پرداخت  را  هزینه اش 
همان آب وهوایی را می یابیم که برایش 
از  بیش  چیزی  ]نه  می کنیم  تالش 
در  رولیتور،  وب سایت  را[.«  تالشمان 
گزارشی مجموع خسارت های اقتصادی 
به   2020 سال  در  طبیعی  فجایع  که 
 95 بر  بالغ  را  کردند  تحمیل  آمریکا 
میلیارد دالر توصیف کرده است. شرکت 
اقتصادی  خسارات   Swiss Re بیمه 
 175 گذشته،  سال  در  را  جهان  تمام 
میلیارد دالر اعالم کرده است. از جمله 
سیل های  دلیل  به  دالر  میلیارد   32
چین و 13 میلیارد دالر خسارات ناشی 
و  هند  سراسر  در  »آمفان«  طوفان  از 

بنگالدش.
 خبرگزاری سی.ان.بی.سی اما به نقل از 
شرکت Munich Re حجم آسیب های 
حوادث  که  را   2020 سال  اقتصادی 
 210 کرده اند،  وارد  جهان  به  طبیعی 
میلیارد دالر برآورد کرده است. »تورستن 
مدیره  هیئت  اعضای  از  یکی  جیورک« 
گزارشی گفته  در   Munich Re شرکت 
در  طبیعی  حوادث  »خسارات  است: 
بیش  چشمگیری  شکل  به   2020 سال 
زمان  واقعا  است.  آن  از  پیش  سال  از 
اخیرا،  بکنیم.«  اقدامی  که  رسیده  آن 
شناخته شده  چهره های  از  بسیاری 
جهان شروع به صحبت در مورد بحران 
آب وهوایی کرده اند. از جمله بیل گیتس، 
با  را  مایکروسافت که کتابی  بنیان گذار 
نام »چگونه از فاجعه اقلیمی جلوگیری 
بیل گیتس  است.  کرده  منتشر  کنیم« 
درباره  جهان  کردن  متحد  که  می گوید 
بحران آب وهوایی، کار سختی است اما 
اگر موفق شویم، بهترین کاری است که 

است. داده  انجام  تاکنون  بشر 

هشدار رئیس آژانس محیط زیست درمورد»همه گیری پنهان«:

بحران آب وهوایی 
به بدترین سناریو رسید
این تاثیرات، باعث فروپاشی اکوسیستم ها می شود و همه پایه های اقتصاد و جامعه مدرن را ویران می کند

پنتاگون از حمالت 
هوایی آمریکا در شرق 

سوریه خبر داد
پنتاگون اعالم کرد که جنگنده های آمریکایی 
چندین حمله به شرق سوریه در واکنش به 
حمالت اخیر به کارمندان آمریکایی در عراق 
داشتند. به گزارش ایسنا، به نقل از رویترز، 
وزارت دفاع آمریکا )پنتاگون( تاکید کرد که 
این حمالت، چندین تاسیسات را در ایست 
گروه های  که  کرد  تخریب  مرزی  نظارتی 
»تندرو مورد حمایت ایران« از آن ها استفاده 
که  نیز  آمریکایی  مسئول  دو  می کردند. 
خواستند نامشان فاش نشود، اعالم کردند 
با  آمریکا  جمهوری  رئیس  بایدن،  جو  که 
این  این حمله هوایی موافقت کرده است. 
حمله بعد از حمالت راکتی اخیر به مواضع 
در  پنتاگون  شد.  انجام  عراق  در  آمریکایی 
بیانیه ای گفت که »چندین تاسیسات واقع 
در یک نقطه کنترل مرزی که مورد استفاده 
از  ایران  از گروه های مورد حمایت  شماری 
جمله کتائب حزب هللا و کتائب سید الشهدا 
به  آمریکایی  مقام های  شد.  تخریب  بود« 
 500 بمب  هفت  گفتند که  تایمز  نیویورک 
پوندی )22۶ کیلوگرمی( بر مجموعه کوچکی 
غیررسمی  گذرگاه  یک  در  ساختمان ها  از 
افکنده  بود،  سالح  قاچاق  محل  مرزی که 

شد.
نیویورک تایمز می گوید که جو بایدن صبح 
پنجشنبه دستور حمله را صادر کرده است؛ 
در حالی که وزیر دفاع او به بندر سن دیگوی 
کالیفرنیا رفته بود تا از ناوهواپیمابر نیمتز که 
اخیرا از خلیج فارس بازگشته است، بازدید 
بایدن  دولت  نظامی  اقدام  اولین  این  کند. 
است. گروه دیدبان حقوق بشر سوریه واقع 
از منابع  بر شبکه ای  با تکیه  بریتانیا که  در 
مطلع اوضاع سوریه را زیر نظر دارد گزارش 
داده است که در این حمله دستکم 17 تن 
کشته شده اند. برخی منابع از کشته شدن 

22 تن نیز خبر داده اند.
آمریکا  دفاع  وزارت  سخنگوی  کربی  جان 
گفت: »این اقدام متناسب نظامی همزمان 
شامل  شد که  انجام  دیپلماتیک  تدابیر  با 
این عملیات  بود.  ائتالف  با شرکای  رایزنی 
پرزیدنت  است:  صریح  پیام  این  حامل 
و  آمریکا  پرسنل  از  حفاظت  برای  بایدن 
ائتالف بیکار نخواهد نشست. در همین حال، 
ما به شکلی حساب شده عمل کرده ایم که 
هدف آن رفع تنش از وضعیت کلی در شرق 

است.« عراق  و  سوریه 
به  که  آمریکا،  دفاع  وزیر  آستین،  لوید 
خبرنگاران  به  است  کرده  سفر  کالیفرنیا 
طور  به  حمله  این  در  متحده  ایاالت  گفت 
»ما  افزود:  و  کرده  عمل  شده«  »حساب 
و  تحقیق کنند  تا  دادیم  اجازه  عراقی ها  به 
اطالعات جمع آوری کنند که این در تعیین 
بود.«  مفید  بسیار  ما  برای  نهایی  هدف 
مقامات آمریکایی به نیویورک تایمز گفتند 
که پنتاگون چند هدف بزرگ تر را به عنوان 
قرار  بایدن  روی جو  پیش  احتمالی  گزینه 
داده بود اما رئیس جمهوری آمریکا در نهایت 

کرد. انتخاب  را  گزینه  کوچک ترین 

در گفت وگو با فیصل مقداد اعالم شد

تاکید ظریف بر تداوم 
حمایت های ایران از سوریه

مسائل  با  رابطه  در  سوریه  و  ایران  خارجه  وزیران 
از  نقل  به  ایسنا  گزارش  به  کردند.  رایزنی  مختلف 
وزیر  مقداد،  فیصل  سوریه)سانا(،  رسمی  خبرگزاری 
خارجه سوریه در تماسی تلفنی با محمد جواد ظریف، 
همتای ایرانی خود در رابطه با روابط دو جانبه و راه های 
همکاری  ویژه  به  زمینه ها  تمامی  در  آن ها  تقویت 
اقتصادی برای عبور از آثار تحریم های غیرانسانی وضع 
دو  رایزنی کردند.  و  بحث  دو کشور  علیه مردم  شده 
طرف همچنین در رابطه با تحوالت مختلف سوریه و 
ایران و منطقه و جهان بحث و گفت وگو کردند. ظریف 
روند  دیدارهای  نتایج  با  رابطه  در  همچنین  مقداد   و 
برگزار شد گفت وگو  در شهر سوچی  اخیرا  آستانه که 
کردند. وزرای خارجه ایران و سوریه بر لزوم پایبندی 
غربی ها به قطعنامه شورای امنیت در رابطه با سوریه و 
بیانیه پایانی نشست های آستانه و احترام به حاکمیت 
و استقالل سوریه و عدم حمایت از گروه های مسلح 

تاکید کردند. تروریستی 
مقداد و ظریف همچنین پیرامون پیشرفت کار کمیته 
جدید  دور  نتایج  و  سوریه  اساسی  قانون  بررسی 
شد،  برگزار  سوئیس  ژنو  در  این کمیته که  نشست 

کردند. گفت وگو 
وزیر خارجه سوریه در ادامه بر حمایت قاطع کشورش 
تاکید  هسته ای  توافق  با  رابطه  در  ایران  مواضع  از 
کرد. فیصل مقداد همچنین از حمایت های جمهوری 
اسالمی ایران از ملت سوریه به ویژه در زمینه اقتصادی 
تقدیر و تشکر کرد. از سوی دیگر محمد جواد ظریف از 
مواضع سوریه در حمایت از جمهوری اسالمی ایران در 
رابطه با توافق هسته ای تقدیر کرد. ظریف در ادامه از 
سطح روابط تهران و دمشق ابراز خشنودی کرد. وزیر 
خارجه کشورمان همچنین بر تداوم حمایت های ایران 
از سوریه به ویژه در زمینه مبارزه با تروریسم به منظور 
تاکید کرد. دو  این کشور  به  ثبات  امنیت و  بازگشت 
طرف همچنین بر تداوم تماس ها و تقویت مشورت ها 
در رابطه با مسائل مختلف منطقه و جهان تاکید کردند.

واکنش ایران به اخبار 
منتشرشده درباره چگونگی 

وقوع درگیری ها در مرز ایران 
و پاکستان

منتشر  اخبار  برخی  به  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
وقوع  چگونگی  درباره  پاکستان  رسانه های  در  شده 
مرز  در  سوخت  قاچاقچیان  با  اولیه  درگیری های 
به  داد.  نشان  واکنش  پاکستان  و  ایران  مشترک 
گزارش ایسنا، سعید خطیب زاده با توجه به برخی اخبار 
چگونگی  درباره  پاکستان  رسانه های  در  شده  منتشر 
وقوع درگیری های اولیه با قاچاقچیان سوخت در مرز 
مشترک ایران و پاکستان اظهار کرد: موضوع از طرف 
اسالمی  جمهوری  در  مسئول  و  صالحیت دار  مقامات 
به تحویل جسد  توجه  با  و  بررسی است  ایران تحت 
یک ایرانی طی صورتجلسه مشترک از سوی پاکستان 
به ایران این موضوع توسط مرزبانان درجه یک در دو 
کشور در دست بررسی است و بر اساس نتایج گزارشات 
آن ها اقدامات الزم توسط نیروهای مرزبانی در مرزهای 

آمد. به عمل خواهد  امورخارجه  وزارت  و  مشترک 

ادعای رویترز مبنی بر تهدید 
ایران در پی تالش ضد ایرانی 
آمریکا در جلسه شورای حکام

رویترز در خبری مدعی شده به نامه ای از جمهوری 
اقدام  تهران  آن  در  یافته که  دست  ایران  اسالمی 
آمریکا مبنی بر پیشبرد موضع ضدایرانی در جلسه 
آتی شورای حکام را »ویران گر« توصیف کرده و آن 
را پایانی بر »تفاهم مشترک ایران و آژانس اتمی« 

دانسته است.
جمهوری  رویترز،  از  نقل  به  ایسنا،  گزارش  به   
با  خود  همکاری های  هفته  این  ایران  اسالمی 
اتمی را کاهش داد و به  انرژی  آژانس بین المللی 
تدابیر نظارتی اضافی که ذیل توافق هسته ای 2015 
داد.  پایان  بودند  شده  اعمال  جهان  قدرت های   با 
اعضای شورای حکام  به  نامه ای  ایاالت متحده در 
خواستار  آینده  هفته  فصلی  نشست  از  پیش 
نگرانی  حکام  »شورای  آن  در  شد که  قطعنامه ای 
آژانس  با  ایران  همکاری  به  نسبت  خود  عمیقی 
نامه  این  می کرد.«  ابراز  اتمی  انرژی  بین المللی 
شورای  از  است  رسیده  رویترز  دست  به  که 
معکوس  کردن  به  را  ایران  می خواست که  حکام 
اسالمی  جمهوری  از  و  فرابخواند  تخطی هایش 
باشد  داشته  همکاری  اتمی  آژانس  با  بخواهد که 
تا توضیحاتی درخصوص چگونگی پیدا شدن ذرات 
 اورانیوم در سایت های قدیمی و اعالم نشده ارائه دهد.

نامه ای  در  نیز  »ایران  شد:  مدعی  خبرگزاری  این 
رویترز  دست  به  و  فرستاده  کشورها  دیگر  به  که 
اقدامی را  ایران چنین  رسیده است، نوشته است، 
ویرانگر قلمداد می کند و آن را به منزله پایان تفاهم 
مشترک آژانس بین المللی انرژی اتمی و ایران در 
تاریخ 21 فوریه 2021 می پندارد.« به ادعای رویترز، 
اقدام  این  این که  به  اشاره  با  خود  نامه  در  ایران 
»پیچیدگی های بیشتری را در رابطه با برجام ایجاد 
می کند« افزود که آلمان، انگلیس، فرانسه و آمریکا 
فاش  قطعنامه  این  درخصوص  را  خود  برنامه های 

کرده اند.

بایدن با ملک سلمان 
تماس گرفت

تلفنی  گفت وگوی  از  سفید  کاخ 
عربستان  پادشاه  با  آمریکا  رئیس جمهوری 
امنیت  و  یمن  بحران  درباره  سعودی 
به  ایسنا،  گزارش  به  داد.  خبر  منطقه ای 
کاخ  الیوم،  روسیا  شبکه  سایت  از  نقل 
بایدن،  بیانیه ای اعالم کرد که جو  سفید در 
با  تلفنی  رئیس جمهوری آمریکا در تماسی 
ملک سلمان بن عبدالعزیز آل سعود، پادشاه 
دو  برای  مهم  پرونده  چند  درباره  عربستان 
طرف گفت وگو کرد. طبق این بیانیه، دو طرف 
درباره مسائل مختلف و در راس آن ها بحران 
امنیت خاورمیانه و همچنین روابط  یمن و 
رایزنی  واشنگتن  و  ریاض  میان  دوجانبه 
آورده است: دو  ادامه  کردند. کاخ سفید در 
طرف درباره تالش های تحت رهبری سازمان 
ملل و ایاالت متحده برای برقراری امنیت در 
منطقه، پایان دادن صلح آمیز به جنگ در 
یمن و تعهد آمریکا برای کمک به عربستان 
برابر گروه های  در  از خود  سعودی در دفاع 
کاخ  اعالم  طبق  کردند.  گفت وگو  مختلف، 
سفید، بایدن در این تماس تلفنی بر اهمیت 
حقوق بشر، حکم قانون بین المللی و قوی تر 
و شفاف تر کردن روابط میان دو کشور تأکید 
کرد. بایدن بر رفتار مثبت عربستان سعودی 
در مورد پرونده لجین الهذلول، فعال زن تازه 
و حمایت عربستان  در عربستان  آزاد شده 
از مسائل حقوق بشر در منطقه تاکید کرد. 
تالش  بر  ادامه  در  آمریکا  رئیس جمهوری 
دولتش برای محکم کردن پیوندهای دوستی 
پادشاه  تاکید کرد.  دو کشور  میان  روابط  و 
عربستان نیز بر تمایل عربستان برای دست 
یابی به یک راه حل سیاسی همه جانبه در 
یمن و تالش برای تحقق امنیت و توسعه 

تاکید کرد. این کشور  برای ملت 

بیوان، رئیس اجرایی آژانس 
محیط زیست گفته همان طور که 
دولت ها نقشه راهی را طراحی 
کرده اند که از شرایط قرنطینه 
خارج شوند و به شرایط عادی 
بازگردند، دولت ها و مردم، باید 
به صورت مشترک تالش کنند 
تا با »همه گیری پنهان« بحران 
آب وهوایی، با همان قدرتی که 
با پاندمی کووید19 جنگیدند، 
مقابله کنند

مسئول سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا: در همین زمان 
من به عنوان هماهنگ کننده 
برجام قانع شده ام ما فضای 
دیپلماتیکی در اختیار داریم. ما 
در این لحظه پنجره دیپلماتیک 
فرصت برای مذاکره و نیرو 
بخشیدن به توافق مطابق با 
خواست مطرح شده توسط 
دولت جدید بایدن را داریم

تاکنون بسیاری از دانشمندان و محققان آب وهوایی، بارها نسبت به تبعات جبران ناپذیر تغییرات آب وهوایی و لزوم اجرای 
اقدامات ضروری برای مقابله با وقوع »بدترین سناریوی ممکن« هشدار داده اند. حاال اما رئیس اجرایی آژانس محیط 
زیست گفته است که وضعیت اضطراری آب وهوایی به سطح »بدترین سناریوی ممکن« رسیده و اگر کنترل نشود، منجر 

به فروپاشی اکوسیستم ها می شود و برای زندگی بشر تبعات ناگواری خواهد داشت.
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ادای مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا:

گام های هسته ای ایران نگران کننده است
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت 
که هم اکنون فرصت دیپلماتیکی برای نیرو 
بخشیدن به برجام مطابق با خواست دولت 
بایدن وجود دارد. به گزارش ایسنا، جوزپ 
بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا 
روز جمعه در اظهاراتی در ابتدای نشست 
شورای اروپا گفت: »من از این فرصت برای 
صحبت در خصوص توافق هسته ای ایران 
استفاده می کنم. گام های هسته ای اخیر 
ایران بسیار نگران کننده است. شما واکنش 
ما را در اعالمیه اتحادیه اروپا که منتشر شد 
دیدید.« او افزود: »اما در همین زمان من 
به عنوان هماهنگ کننده برجام قانع شده ام 
ما فضای دیپلماتیکی در اختیار داریم. ما در 
این لحظه پنجره دیپلماتیک فرصت برای 
مذاکره و نیرو بخشیدن به توافق مطابق با 
خواست مطرح شده توسط دولت جدید 
بایدن را داریم.« مسئول سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا در ادامه بیان کرد: »ما باید از 
این فرصت استفاده کنیم و بر روی راه حلی 
به منظور به روی مسیر بازگرداندن برجام 
تمرکز کنیم تا همه تعهدات خود را اجرا کنند. 
نمی توانیم  این فرصت مناسبی است که 
بیانیه جوزپ  در  بدهیم.«  از دست  را  آن 
بورل که روز پنجشنبه در خروجی سایت 
سرویس اقدامات خارجی اروپا قرار گرفته، 

آمده است: »اتحادیه اروپا بر تعهد قوی و 
حمایت مداوم خود از برنامه جامع اقدام 
مشترک در این برهه زمانی حیاتی تاکید 
می کند. ما مصمم هستیم تا به همکاری 
با جامعه بین المللی برای حفظ برجام و 
آن  اجرای کامل  از  اطمینان حاصل کردن 
آمده  بیانیه  این  ادامه  در  دهیم.«  ادامه 
است: »ما عمیقا نگران تصمیم ایران مبنی 
بر تعلیق موقت اجرای پروتکل الحاقی و 
همچنین مفاد شفافیت اضافی ذیل برجام 
از تاریخ 23 فوریه 2021 هستیم. اگر این 
عمده  طور  به  نشود،  معکوس  تصمیم 
را  اتمی  انرژی  بین المللی  آژانس  توانایی 
برای راستی آزمایی این که مواد هسته ای و 
فعالیت ها در ایران تنها در راستای اهداف 
صلح آمیز باقی  می مانند، محدود می کند. 
بخش  از  اتمی  انرژی  بین المللی  آژانس 
فعالیت های  درباره  اطالعاتش  از  ضروری 
ایران در زمینه چرخه سوخت هسته ای از 
جمله تحقیقات و توسعه سانتریفیوژهای 
در  می شود.  محروم  ایرانی  پیشرفته 
موقت  دوجانبه  فنی  تفاهم  ما  این باره 
میان آژانس اتمی و ایران را مد نظر داریم 
رافائل  اتمی،  آژانس  به گفته مدیر کل  که 
گروسی، دسترسی کاهش یافته را کمتر 
خواهد کرد و اجازه نظارت های ضروری و 

تداوم فعالیت های راستی آزمایی برای سه 
می کند.« مسئول سیاست  ممکن  را  ماه 
خارجی اتحادیه اروپا در ادامه نوشته است: 
»اتحادیه اروپا کامال از کار عینی، مستقل 
و بی طرف آژانس بین المللی انرژی اتمی 
تعهدات  راستی آزمایی  و  نظارت  درباره 
هسته ای ایران حمایت می کند. ما سخت 
باور داریم که همکاری کامل و به موقع ایران 
با آژانس اتمی برای اطمینان حاصل کردن 
از ماهیت صلح آمیز برنامه هسته ای ایران 
نوشت:  همچنین  بورل  است.«  ضروری 
را  خارجی  سیاست  مسئول  اعالمیه   »ما 
که از سوی اتحادیه اروپا در تاریخ 11 ژانویه 
آن  در  می کنیم که  یادآوری  کرد  منتشر 
تاسف عمیق خود را از اقدامات نگران کننده 

ایران در طی دو سال اخیر ابراز کرده بودیم. 
ما همچنان از ایران می خواهیم که تمامی 
اقداماتی را که در مغایرت با تعهداتش ذیل 
برجام هستند، متوقف و معکوس کند.« 
او در بیانیه نوشته است: »ما از مشکالت 
مرتبط با خروج یک جانبه آمریکا از توافق 
تحریم ها مطلع هستیم.  اعمال مجدد  و 
با وجود چالش های پیش آمده در مسیر 
و  تعهدات  حفظ  به  اروپا  اتحادیه  برجام، 
همکاری سخت برای حفظ برجام ادامه داده 
بیانیه آمده است:  این  انتهای  است.« در 
»ما از چشم انداز بازگشت آمریکا به برجام 
و بازگشت ایران به ازسرگیری کامل برجام 
تالش های  از  قویا  ما  می کنیم.  استقبال 
دیپلماتیک شدید جاری و تماس مسئول 
تمامی  با  اروپا  اتحادیه  خارجی  سیاست 
برجام  هماهنگ کننده  عنوان  به  طرفین 

حمایت می کنیم.«
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روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

آگهی مناقصه عمومی  یک مرحله ای 
مناقصه واگذاری امورپزشکان عمومی اورژانس و بخش سوختگی بیمارستان شفادانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان 

شماره مناقصه: دانشگاه علوم پزشکی کرماندستگاه مناقصه گزار
137/24/12/99

مناقصه واگذاری امورپزشکان عمومی اورژانس و موضوع مناقصه
دریافت اسناد : بخش سوختگی بیمارستان شفا

الف(سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت

www.setadiran.ir 
ب( پایگاه ملی مناقصات   
    http://iets .mporg.ir

)صرفًا جهت مشاهده(

14/190/000/000 ریالبرآورد یکساله )ریال(

709/500/000 ریالتضمین شرکت در مناقصه )ریال(

از تاریخ درج فراخوان لغایت ساعت 14:30 روز سه دریافت اسناد
شنبه مورخ 99/12/12

تا ساعت 14:30 روز شنبه  مورخ 99/12/23آخرین مهلت بارگزاری اسناد و پیشنهادها در سامانه ستاد ایران
از ساعت 11:00 روز یکشنبه مورخ 99/12/24بازگشایی پیشنهادها

ضمنًا جلسه توجیهی در ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ 99/12/18 در محل بیمارستان شفا برگزار خواهد شد.
محل تسلیم فقط پاکت الف ) تضمین شرکت در مناقصه(: کرمان – ابتدای جاده هفت باغ علوی، معاونت غذا و دارو، اداره حراست

)هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.(

شناسه آگهی 1101035

شهرداری اختیار آباد

مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی

قطرات آب را چون لحظات زندگی ارج نهیم
نوبت دوم

آگهی مناقصه عمومی
شهرداری اختیار آباد براساس درخواست شماره 21/5278 مورخ 99/11/27 واحد فنی خود از محل اعتبارات داخلی، در نظر دارد پروژه مندرج در جدول ذیل را 

از طریق مناقصه عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی ) www.setadiran.ir( به پیمانکاران 
یا اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط و دارای رتبه بندی واگذار نماید.

شرکت آب و فاضالب استان کرمان در نظر دارد مناقصه عمومی خرید لوله پلی اتیلن اقطار 400- 200- 110- 90- 63  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت به شماره 2099005963000124  برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از 
طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس WWW.Setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت 

قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند

1-سپرده شرکت در مناقصه به یکی از روش های ذیل ارائه گردد. 
الف:صدور ضمانتنامه بانکی معتبر معادل مبلغ سپرده شرکت در مناقصه که از تاریخ صدور به مدت 90 روز اعتبار داشته و قابل تمدید هم باشد.

ب: واریز فیش نقدی معادل مبلغ سپرده شرکت در مناقصه بحساب جاری شماره 0107715929005  با شماره شبا IR 820170000000107715929005 نزد 
بانک ملی ایران شعبه گمرکی کرمان کد 8002 به نام حساب سپرده شهرداری اختیار آباد. )ضمنا شناسه ملی شهرداری 14002604156 وکد اقتصادی شهرداری 

411373947655 و کد پستی شهرداری 7638154693 می باشد(
2-برندگان نفر اول و دوم مناقصه در صورتی که حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری اختیار آباد ضبط می گردد.

3-شهرداری اختیار آباد در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد. 
4- متقاضیان بایستی مبلغ )500.000 ربال( پانصد هزار ریال بابت هزینه خرید اسناد مناقصه به انضمام تصاویر نقشه ها و مدارک ساختمان مذکور طی فیش 

نقدی سریال دار بحساب شماره 0102588313002 این شهرداری نزد بانک صادرات واریز و رسید پرداختی را همراه با اسناد مناقصه در پاکت ب ارائه نمایند. 
5-متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی از روز شنبه مورخ 99/12/2)دوم اسفندماه سال جاری(  به مدت هفت )7( روز کاری حداکثر تا 
پایان وقت اداری روز دوشنبه 99/12/11 )یازدهم اسفند ماه سالجاری( جهت خرید اسناد مناقصه به اداره امور قراردادها و پیمان ها )امور مالی شهرداری( واقع 

در اختیار آباد خیابان امام جمعه شهرداری اختیار آباد واحد امور مالی  )امور قراردادها( مراجعه نمایند.
6-در هر صورت مدارکی مندرج در اسناد مناقصه مالک فروش اسناد و متعاقبا عقد قرارداد خواهد برد. 

7-توضیح اینکه به غیر از سپرده شرکت در مناقصه کلیه اسناد و مدارک مربوط به پیمانکاران شرکت در مناقصه نزد شهرداری باقی مانده و بایگانی می گردد .
8-الزم به ذکر است هنگام خرید اسناد ارائه رتبه مربوطه و ارائه تاییدیه صالحیت در سایت sajar.mporg.ir  معرفی نامه ممهور به مهر مدیر عامل وروزنامه 

آخرین آگهی تغییرات اعضای شرکت ، کد اقتصادی و گواهینامه صالحیت ایمنی معتبر با ارائه مدرک مبتنی بر ثبت نام معتبر الزامی می باشد.
9-شرکت کنندگان در مناقصه می بایست کلیه فرم ها و اطالعات مورد درخواست شهرداری را تکمیل و به همراه سایر اسناد مناقصه در پاکت مربوطه قرار دهند .

10- سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج می باشد. 
11-پیشنهادات و سایر اسناد مناقصه می بایست در پاکت های مجزا )الف – ب- ج( توسط باالترین مقام مجاز شرکت کنندگان در مناقصه امضا و ممهور به مهر 
شرکت گردیده و پس از الک و مهر نمودن پاکات مناقصه حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 99/12/19 به آدرس اختیار آباد خیابان امام جمعه 

شهرداری اختیار آباد )دبیرخانه شهرداری تحویل نمایند.
12-پیشنهادات رسیده به دبیرخانه شهرداری راس ساعت 10 صبح روز چهارشنبه 99/12/20 در کمیسیون عالی معامالت این شهرداری )در محل سالن کنفرانس( 

بازگشایی و پس از بررسی و کنترل مدارک برنده مناقصه اعالم خواهد شد. 
13-کلیه کسورات قانونی مشمول به غير از 9٪ مالیات ارزش افزوده و تهیه کلیه مصالح مورد نیاز جهت جرای پروژه و همچنین پرداخت هزینه های چاپ 
دو نوبت آگهی مناقصه تماما به عهده برنده مناقصه )پیمانکار( می باشد. ضمنا 9٪ مالیات ارزش افزوده در صورت ارائه گواهی ثبت نام مالیائی توسط برنده 

مناقصه قابل پرداخت می باشد.

 تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 99/12/9 می باشد.
 مبلغ برآورد : 69.027.050.000 ریال

 مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : 3.451.352.500 ریال به صورت ضمانت نامه بانکی )فرایند ارجاع کار( در  وجه شرکت آب و فاضالب استان کرمان
 مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : مورخ 99/12/9 لغایت 99/12/10

 مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 19 روز چهارشنبه تاریخ 99/12/20
 آخرین مهلت تحویل پاکت )الف( : به صورت حضوری ساعت 14 روز  چهارشنبه مورخ 99/12/20 به دبیرخانه شرکت آب و فاضالب استان کرمان می باشد.

 زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 10 روز شنبه تاریخ 99/12/23
 محل تامین اعتبار : 87 درصد نقد مابقی اسناد خزانه اسالمی سررسید 1402/8/7

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها آدرس : کرمان بلوار 22 بهمن شرکت آب و 
 فاضالب استان کرمان تلفن : 33222960 – 034 

 اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس 02141934
 دفتر ثبت نام : 88969738 و 85193768

مبلغ پروژه به عنوان پروژهردیف
ریال

مبلغ .5٪ 
سپرده به ریال

رتبه 
الزم

1
اجرای ساختمان سالن اجتماعات و فرهنگسرای شهرداری شامل: اجرای فونداسیون و 

اسکلت و سقف ایرانیت با پشم شیشه با کلیه مصالح مورد نیاز از نوع مرغوب و با کیفیت 
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بحران کم آبی را جدی بگیریم

تغییرات آب و هوایی و جمعیتی در یک دهه آینده چه اثری بر جوامع می گذارد؟

افزایش تقاضای آب و تشدید چالش های امنیت غذایی 
تغییر دمای آب اقیانوس ها هم اکنون نیز موجب تغییر مکان و کوچ منابع غذایی دریایی شده است

گسترش مداوم زیرساخت های 
استخراج گاز طبیعی مایع 
باعث تغییر جریان تجارت 

جهانی انرژی م ی شود، چراکه 
گاز طبیعی است انرژی 

پاک تری بوده و تنوع بیشتری 
را برای تامین کنندگان و 

مصرف کنندگان انرژی فراهم 
می کند. در آمریکای جنوبی، 
آفریقا و قطب، رقابت برای 
دسترسی به منابع معدنی 

استراتژیک موجب افزایش 
سرمایه گذاری ها در این منطقه 

می شود. 
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 تک درنای امید 
به سیبری بازگشت 

مازندران تنها بازمانده گله غربی درنای سیبری 
پس از 115 روز زمستان گذرانی در فریدونکنار، 
تاریخ  در  امید که  رهسپار سیبری شد.درنای 
14 آبان ماه 99 برای زمستان گذرانی به تاالب 
بود،  کرده  مهاجرت  فریدونکنار  بین المللی 
روز  از 115  اسفندماه 99 پس  امروز ۸  صبح 
خود  بازگشت  فریدونکنار،  در  زمستان گذرانی 
درنای  است  کرد.گفتنی  آغاز  را  سیبری  به 
سیبری سال گذشته نیز در تاریخ 29 مهرماه 
 129 از  پس  و  مهاجرت  فریدونکنار  تاالب  به 
روز زمستان گذرانی در این منطقه، در تاریخ ۸ 
اسفندماه 9۸ به سیبری بازگشت.  شایان ذکر 
است درنای امید 13 سال است که به صورت 
گزارش  به  می کند.  مهاجرت  انفرادی  و  تنها 
روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست 
مازندران، درنای امید از زیستگاه زادآوری خود در 
سیبری از مسیر روسیه، قزاقستان و آذربایجان 
به فریدونکنار مازندران مهاجرت  و حدود چهار ماه 
از سال را با تغذیه در محدوده دامگاه های سنتی 
از باران و سرخ رود و فریدونکنار زمستان گذرانی 

می کند.

مهار کانون آنفلوآنزای فوق 
حاد پرندگان در سرخس 

 فرماندار سرخس گفت: در پی شیوع بیماری 
از  یکی  در  پرندگان  حاد  فوق  آنفلوآنزای 
موقع  به  الزم،  اقدامات  سرخس  روستاهای 
انجام شد و این بیماری مهار شده و در حال 

است. کنترل  تحت  شرایط  حاضر 
ایسنا  با  محمدرضا رجبی مقدم در گفت وگو 
آنفلوآنزای  بیماری  از  موردی  کرد:  عنوان 
اسالم  روستای  در  پرندگان  حاد  فوق 
گزارش  گذشته  هفته  در  سرخس  قلعه 
و  انجام  الزم  اقدامات  بالفاصله  که  شد 
به  اظهار کرد:  او  این کانون عمال مهار شد. 
مثبت  تست  نمونه  اولین  از  اطالع  محض 
روستای  در  پرندگان  حاد  فوق  آنفلوآنزای 
اسالم قلعه، با کمک نیروی انتظامی، نیروی 
شهرستان  دامپزشکی  و  بسیج  مقاومت 
را قرنطینه کردیم  و روستا  وارد عمل شده 
و با همکاری اهالی روستا کلیه طیور روستا 
شدند.رجبی مقدم  معدوم  و  جمع آوری 
ادامه داد: به منظور کنترل بیماری، در این 
عملیات نسبت به جمع آوری و معدوم سازی 
حدود 1000 قطعه مرغ و بوقلمون و... اقدام 
به  وارده  هستیم که خسارت  پیگیر  و  شد 

شود. جبران  روستاییان 

الگوهای  تغییر  آب و هوا،  نوسانات  افزایش 
موسمی و گسترش شهرنشینی که با افزایش 
همراه  آبی  منابع  و  حیوانی  پروتئین  مصرف 
را  چالش های گسترده ای  می تواند  بود  خواهد 
در بخش کشاورزی ایجاد کند و این چالش ها 
می شوند.  منجر  مدت  کوتاه  بحران های  به 
کشورهای در حال توسعه در خصوص مصرف 
پروتئین حیوانی بسیار از کشورهای توسعه یافته 
عقب تر هستند اما افزایش روند شهرنشینی در 
این کشورها موجب می شود مصرف گوشت در 
کشورهای در حال توسعه نیز افزایش یابد و به 
این ترتیب آب و زمین بیشتری برای تولید غذا 

می شود. مصرف 
 بحران منابع آب موجب محدود شدن طرح های 
وادار می کند  را  و شهرها  ابتکاری شهری شده 
به سمت تکنولوژی شیرین کردن آب بروند. در 
نقاطی نظیر هند و آسیای مرکزی انتظار می رود 
بحران آب تاثیرات گسترده اجتماعی و سیاسی 

در یک دهه آینده بر جای بگذارند. تغییر دمای 
تغییر  موجب  نیز  اکنون  هم  اقیانوس ها  آب 
مکان و کوچ منابع غذایی دریایی شده است. 
این منابع غذایی برای کشورهایی که در منطقه 
آسیا پاسیفیک واقع شده اند بسیار حیاتی است. 
با مهاجرت گونه های غذایی آبزی انتظار می رود 
مرزهای دریایی میان کشورها دستخوش تغییر 
و تجاوز شود و به این ترتیب انتظار می رود در 
یک دهه آینده شاهد رویارویی کشورها در دریاها 
غذایی  مواد  به  دسترسی  سر  بر  اقیانوس  و 
دریایی باشیم. انتظار می رود این رویارویی ها نه 
تنها در آسیا پاسیفیک مشاهده شود بلکه حتی 
به مناطق قطبی نیز کشیده شود.  تغییرات آب 
و هوایی موجب شده شاهد تغییراتی جدی در 
قطب باشیم و آب شدن بی سابقه یخ های قطبی 
جغرافیای قطب را تغییر دهد. به نظر می رسد 
پیشرفت های  افزایش  با  آینده  دهه  یک  در 
قطب  بر  کنترل  برای  رقابت ها  تکنولوژیک، 

یابد.  افزایش 

 فراتر از هیدروکربن
و  آب و هوایی  تغییرات  حالی که  در 
پیشرفت های اقتصادی و فن آوری باعث تغییر 
در روش تولید و ذخیره انرژی می شود، قدرت 
مبتنی بر هیدروکربن از نظر اهمیت کلی، به افول 
می گراید.  اما بعید به نظر می رسد روش های 
دیگر تولید انرژی، در یک دهه آینده از قدرت  
مداوم  گسترش  پیشی  بگیرد.  هیدروکربن 
زیرساخت های استخراج گاز طبیعی مایع باعث 
می شود ،  انرژی  جهانی  تجارت  جریان  تغییر 
چراکه گاز طبیعی است انرژی پاک تری بوده و 
تنوع بیشتری را برای تامین کنندگان و مصرف 
آمریکای  در  می کند.  فراهم  انرژی  کنندگان 
برای دسترسی  رقابت  و قطب،  آفریقا  جنوبی، 
افزایش  موجب  استراتژیک  معدنی  منابع  به 

می شود.  منطقه  این  در  سرمایه گذاری ها 

 عامل جمعیت
کشورهای  از  بسیاری  در  حاضر  حال  در 
توسعه یافته جمعیت رو به کاهش است. تاثیر 
این کاهش جمعیت رفته رفته در یک دهه آینده 
احساس می شود. نخستین تاثیر منفی این عامل 
در حوزه امنیت و رفاه اجتماعی پدیدار می شود. 
بر  فشار  برای کاهش  می شوند  مجبور  دولت ها 
را  بازنشستگی  سن  بازنشستگی،  صندوق های 
افزایش دهند. به این ترتیب ورود جوانان به بازار 
کار سخت تر شده و خروج از بازار کار برای افراد 
مسن نیز با دشواری همراه می شود. از آنجائیکه با 
افزایش تعداد بازنشستگان، هزینه بر درآمد پیشی 
خواهد گرفت، در نتیجه میزان سرمایه در بانک ها 
و نهادهای مالی کاهش خواهد یافت. این تاثیرات 
منفی ابتدا در اروپا، ژاپن و کره جنوبی احساس 
متحده  ایاالت  نظیر  کشورهایی  البته  می شود. 
آمریکا نیز از این آسیب بی گزند نخواهند بود. در 

کشورهای نظیر چین و هند جمعیت همچنان رو 
به افزایش خواهد بود و این افزایش جمعیت از 
یک سو به معنای افزایش نیروی کار است و از 
سوی دیگر با افزایش شهرنشینی مصرف بیشتر 
افزایش  این  داشت.  خواهد  دنبال  به  را  منابع 
جمعیت وقتی که با افزایش توقعات همراه شوند 
ترکیبی از منفعت و زیان را به همراه خواهد آورد. 
اگر کشورهای بتوانند از این افزایش جمعیت در 
مسیر درست بهره ببرند می توانند در عین مصرف 
بیشتر رشد اقتصادی بیشتر را نیز تجربه کنند. 
را  رشد  به  رو  جمعیت  انتظارات  نتوانند  اگر  اما 
برآورده کنند، در معرض نارضایتی های اجتماعی و 
سیاسی قرار خواهند گرفت. تفاوت رشد جمعیت 
نیز موجب  اکنون  از جهان هم  بین دو قسمت 
بروز آسیب هایی شده است. به این ترتیب که در 
اروپا و آمریکا شاهد رشد ناسیونالیسم سیاسی و 
اقتصادی هستیم که خود را در شمایل تمایالت 
افکار عمومی علیه مهاجران نشان داده است. اما در 
پایان این دهه، این تمایالت تغییر می کند و این 
کشورها چاره ای ندارند جزء این که به سمت جذب 
مهاجر و نیروی کار بیشتر بروند و تا بتوانند کاهش 

جمعیت و نیروی کار خود را جبران کنند. 

 عامل فقر و بهداشت
بهداشت،  و  سالمت  حوزه  در  پیشرفت ها 
افزایش تعداد زنان شاغل، خانواده های کوچک تر 
و تالش های گسترده برای از میان بردن فقر طی 
50 سال گذشته موجب ایجاد تغییرات اساسی در 
معیارهای جمعیتی شده است. جمعیت جهان 
پیرتر شده است چون میانگین عمر افزایش یافته 
است. نرخ تولد کاهش یافته است چرا که دیگر 
کسی انتظار ندارد فرزندش را به هنگام تولد از 
دست بدهد. پیشتر به واسطه نرخ باالی مرگ 
و میر نوزادان، نرخ تولد باال بودن تا حداقل چند 
فرزند از مرگ رهیده باقی بمانند. با در نظر گرفتن 
فقر کمتر و میانگین عمر باالتر، تقاضا برای مصرف 
آب  و  زمین  غذایی،  مواد  انرژی،  نظیر  منابعی 
آشامیدنی افزایش یافته است. در برخی کشورها 
این عوامل می توانند چالش برانگیز باشد کاهش 
فقر، بهبود تغذیه و راه کارهای بهداشتی پیشگیری 
از بیماری موجب شده انتظارات اجتماعی در سراسر 
جهان بیشتر شود. این انتظارات می تواند دسترسی 
به شغل مناسب باشد یا خانه مناسب و یا آموزش 
و یا دسترسی به خدمات دولتی مناسب. افزایش 
انتظارات در جوامع همزمان با تالش دولت ها برای 
برقراری برابری اجتماعی می تواند موجب شیوع 
ناسیونالیسم اقتصادی شود. و همه این ها دولت ها 
را با خصوص با طبقه متوسط درگیر می کند. کار 

دولت ها در این حوزه بسیار سخت است .
منابع:  

Oxfam International
Brookings Institute

Perch Perspectives
Stratfor

Geopolitical Futures
FAO

در یک دهه آینده، مهم ترین تاثیرات فیزیکی تغییرات آب و هوایی عبارتند از نوسانات شدید بالیای طبیعی ناشی از تغییرات آب و هوایی، 
بحران گسترده کمبود منابع آبی، تغییر در منابع غذایی دریایی و تالش کشورها برای دسترسی به قطب. اما فوری ترین تاثیرات تغییرات 
آب و هوایی در حوزه سیاسی و اجتماعی احساس می شود. تغییر در روند تولید انرژی و تحول الگوهای حمل و نقل موجب بروز تغییراتی 
در منابع انرژی، صنعت خودرو و زیرساخت ها می شود. اتحادیه اروپا که شدیدترین اقدامات را در مبارزه با تغییرات آب و هوایی در پیش 

گرفته نخستین اثرات آن را تحمل می کند. 
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دانشكده  علمی  هیات  عضو  نظامی،  باقر 
پروژه  پیشین  مشاور  و  محیط  زیست 
آسیایی  یوزپلنگ  از  حفاظت  بین المللی 
درباره برنامه  سایر کشورها درباره این گونه 
توضیح می دهد:»دو کشور آفریقای جنوبی 
یوز  درباره  اختصاصی  صورت  به  نامیبیا  و 
از  امارات  اشراف  از  بعضی  می کنند.  کار 
این  و  می کنند  استفاده  پت  عنوان  به  یوز 
پروژه در امارات هم با هدف دیگری دنبال 
نامبیا خانم الری مارکر  می شود. در کشور 
که  سی.سی.اف  موفق،  موسسه  طریق  از 
برای حفاظت از یوزپلنگ راه اندازی شده، 
او  است.  داده  انجام  را  موثری  اقدامات 
زیستگاه ها،  داخل  در  حفاظتی  لحاظ  به 
با  ارتباط  همچنین  و  اسارات  در  تکثیر 
درباره  قبولی  قابل  نتایج  محلی  مردم 
و  مارکر  الری  است.  کرده  دریافت  یوزها 
آموزش  بر  را  تمرکز  سی.سی.اف  موسسه 
را  تعارضات  تا  گذاشته اند  محلی  مردم 
مردم  آگاهی  نامیبیا  در  دهند.  کاهش 
یافته  افزایش  قدری  به  یوز  به  نسبت 
در  گونه  این  شدن  پیدا  هنگام  که  است 
سی سی اف  با  با  سریع  دام هایشان،  آغل 
بیهوش شدن  از  پس  تا  می گیرند  تماس 
الری  شود.«  منتقل  ماموران،  توسط  آن 
در سال  از  است که  آمریکایی  زنی  مارکر، 
این  از  حفاظت  برنامه  انجام  برای   1977
گونه کمیاب به نامیبیا سفر کرد و توانست 
و  توجه  خود  یوز  توله  »چوباکا«  همراه  با 
و معنوی مردم و موسسات  حمایت مالی 
برای  را  جهان  سراسر  از  حیوانات  حامی 
در سی سال  او  یوز جلب کند.  از  حفاظت 
پایه  بر  را  یوزپلنگ  حفاظت  مرکز  گذشته، 
بوم  مطالعات  محلی،  جوامع  آموزش 
آموزش  یوز و  شناختی و زیست شناختی 
نامبیا  در  دنیا  سراسر  در  کارشناسان 
تاسیس کرده است و در حال حاضر یکی 
در  یوزپلنگ  زیستگاه های  مهم ترین  از 
باید  است که  مارکر معتقد  دنیاست. الری 
برنامه هایی را تدوین کنیم که به واسطه آن 
انسان ها  کنار  در  بقا  به  قادر  یوزپلنگ ها 
مدیریت گله داری  روش های  بهبود  باشند. 
به  یوزپلنگ ها  جمعی  برای کاهش کشتار 

استفاده  برای  تشویق  و  وسیله کشاورزان 
دائم  طور  به  که  آناتولی  گله  سگ های  از 
راه هایی  جمله  از  می کنند،  زندگی  گله  با 
انقراض  از  جلوگیری  برای  او  که  هستند 
کلی   طور  به  می دهد.  پیشنهاد  یوزپلنگ ها 
حیات  برای  خوبی  بسیار  حمایتی  قوانین 
است  شده  وضع  نامیبیا  کشور  در  وحش 
تلفات  رساندن  حداقل  به  آن  نتیجه  که 
خودروها  سرعت  انسان هاست.  توسط 
 ۸0 از  بیشتر  نامیبیا  جاده های  طول  در 
جاده ها  طرف  دو  در  و  نیست  کیلومتر 
تردد  برای  هشدار دهنده  تابلوهای  نیز 
مناطقی  در  است.  شده  نصب  حیوانات 
بیشتر  بسیار  حیات وحش  تردد  که  هم 
نظر  در  حیوانات  عبور  کریدورهای  باشد، 
سمت  دو  برای  حصارکشی  و  شده  گرفته 
جاده انجام شده است. بنابراین با در نظر 
و  آگاهی مردم  بردن  باال  و  قوانین  گرفتن 
توجه  وحش،  حیات  به  نسبت  گردشگران 
را  مالی  مهم  منبع  این  حفظ  برای  مردم 

کرده اند. بیشتر 
به  است که  دیگری  آفریقایی جنوبی کشور 
اعتقاد باقر نظامی در زمینه حفاظت از یوز 
پلنگ موفق عمل کرده است. اجرای برنامه  
مدیریت فرا جمعیت یوزپلنگ در این کشور، 
سال  در  فرد    241 از  را  این گونه  تعداد 
رساند.   2019 انتهای  در  فرد   3۸۶ به   2011
در  دیگری  جداگانه  برنامه  در  هم  اخیرا 
حال وحشی سازی یوزپلنگ های زاده شده 
و  آزاد  به محیط  بازگشت  برای  اسارت،  در 
وحشی هستند.»بیشترین جمعیت یوز در 
اختصاص  آفریقایی جنوبی  به  دنیا  سراسر 
در  تکثیر  زمینه  در  صرفا  این کشور  دارد. 
آن ها  است.  بوده  موفق  بسیار  یوز  اسارت 
حفاظت  برای  رسیده اند که  نتیجه  این  به 
از یوز باید اطراف تمام زیستگاه هایشان را 
فنس کشی کنند. همین اقدام را هم انجام 
که  را  زیستگاه ها  مساحت  تمام  و  دادند 
فنس کشی  هست،  هم  زیادی  مساحت 
ندارند  این  جزء  چاره ای  چون  کردند 
یوز  دیدن  صورت  در  آفریقا  مردم  زیرا 
اقدامات  این گونه  البته  می کشند.  را  آن 
آن  ظرفیت  چون  نیست  شدنی  ایران  در 

مدیران  تغییر  محض  به  و  ندارد  وجود 
می شود.«  متوقف  این چنینی  پروژه های 
با  یوزپلنگ  فراجمعیت  مدیریت  پروژه 
به  مجدد گونه  معرفی های  و  جابه جایی ها 
این  در  را  یوزپلنگ  جمعیت  ذخیره گاه ها  
افزایش داده است و دو سال پس  کشور 
به کشور  یوزپلنگ  2 فرد  از معرفی موفق، 
ماالوی، در جوالی 9 تعداد 4 فرد دیگر هم 
به این منطقه معرفی کرده است. البته باقر 
الری  بسیاری،  هنوز  که  می گوید  نظامی 
آفریقای  بین المللی  موسسات  و  مارکر 

نمی دانند. موفق  زمینه  این  در  را  جنوبی 
حفاظت،  در  تکثیر  معتقدند  منتقدان   «
تکثیر یوزهای وحشی به صورت اکولوژیک  
نیست و اگر چه در کشور آفریقایی جنوبی 
اغلب  ولی  دارد  وجود  یوز  هزار  از  بیش 
در  اگر  و  شده اند  تکثیر  اسارت  در  آن ها  
می روند.«   بین  از  شوند  رها  آزاد  مناطق 
پیش  دهه  سه  از  یوزپلنگ  انقراض  روند 
توجه به آن را نیز بیشتر کرد ولی از یکی 
شد  جدی تر  توجه  این  گذشته  دهه  دو 
سوی  از  دسامبر  چهارم  روز  طوری که  به 
محیط  از  حفاظت  بین المللی  سازمان های 
جهانی  روز  عنوان  به  جانداران  و  زیست 
بیشتر  دنیا  تا  شد  نامگذاری  یوزپلنگ 
گونه  این  از  حفاظت  اهمیت  گذشته  از 
درباره  موفق  تجربه های  بداند.  را  ارزشمند 
تنها  خطر  معرض  در  گونه های  از  حفاظت 
نظامی بسیاری  به گفته  و  نیست  ببر  ویژه 
گونه ها بر برنامه ریزی های دقیق از انقراض 
نجات یافته اند؛ گاهی با قوانین و مجازات 
با فرهنگ سازی.»قطعا هند در مورد  و گاه 
در  هم  است  بوده  موفق  کامال  بنگال  ببر 
اسارت.  در  تکثیر  هم  و  زیستگاه  بحث 
بسیار موفق  ببر سیبری هم روسیه  درباره 
در  تکثیر  روسیه  که  زمانی  است.  بوده 
دنیا  تمام  کرد،  آغاز  را  سیبری  ببر  اسارت 
دنیا  در  داشت،  فرد   50 بودند. کال  مخالف 
از  اسارت  در  تکثیر  جای  به  گفتند  همه 
روس ها کار  ولی  حفاظت کند  زیستگاه ها 
و  رساندند کردند  سرانجام  به  را  خودشان 
معرفی  قالده  چهارصد  هم  حاضر  حال  در 
کرده اند در حالی که به صورت وحشی 50 

در  بوده اند.  موفق  پس  ندارند  بیشتر  فرد 
در  تکثیر  واسطه  به  پانداها  مورد  در  چین 
حفظ  طبیعت  به  معرفی  سپس  و  اسارت 
انتقال  همچنین  بوده اند.  موفق  و  کردند 
پلنگ از ایران به روسیه هم در بخش اول 
موفق بود ولی گویا پروژه در بخش دوم به 
زیستگاه  نبودن  فراهم  و  تعارضات  دلیل 
» شدند.  شکار  پلنگ ها  و  خورد  شکست 

برنامه بومی نیاز داریم
بین المللی  پروژه  پیشین  مشاور 
وجود  با  آسیایی  یوزپلنگ  از  حفاظت 
جهان  در  موفق  تجربه های  از  بردن  نام 
وجود  تضمینی  هیچ  که  است  معتقد  اما 
هم  ایران  در  موفق  برنامه های  این  ندارد، 
اجرای موفقی داشته باشند چرا که ساختار 
نقاط  تمام  با  ایران  سیاسی  و  حاکمیتی 
برنامه ریزی  بنابراین  است  متفاوت  جهان 
امکان   « می طلبد.  را  دیگری  ساز و کار  و 
جنوبی،  آفریقای  در  که  برنامه ای  اجرای 
روسیه یا آمریکا پیاده می شود، را نداریم. 
دوربین گذاری  و  مناطق  به  ورود  برای 
مشکالتی  هم  آن  مصداق  و  داریم  مشکل 
پروژه  این  در  ما  همکاران  برای  است که 
این  برای  باید  بنابراین  است  شده  ایجاد 
به  مثال  طراحی کنیم.  جایگزین  روش ها، 
اقدامات  از  می توان  دوربین گذاری  جای 
سند  طراحی  البته  استفاده کرد.  ژنتیکی 
طرح  ولی  دارد  الگوبرداری  قابلیت  پروژه 
و برنامه ای که قصد اجرای آن در ایران را 

باشد.« شده  بومی سازی  باید  داریم 

می گفتند یوز برای ما دالر نیاورده
درباره  اقدامات  اصلی ترین  از  یکی 
و  مردم  توجیه  ایران  در  یوز  از  حفاظت 
اقتصادی  صرفه  داشتن  درباره  مسئوالن 
حفاظت از یوز است که باعث ایجاد فرصت 
می شود.  گردشگری  و  اکوتوریسم  برای 

می دهد:  توضیح  باره  این  در  نظامی 
شش  با  که  یوز  پروژه  در  همیشه   «
دالر  که  می گفتند  است،  درگیر  استان 
پروژه  این  صورتی که  در  نیاورده  ما  برای 
صورت  به  آن  فواید  باید  است.  بلندمدت 
تا  شود  روشن  محلی  مردم  برای  علمی 
بار  سه  کرمان کال  راور  در  همکاری کنند. 
هم  بار  سه  عین  و  است  شده  دیده  یوز 
بار سم  دو  شده اند.  محلی ها کشته  توسط 
با  تصادف  اثر  بر  هم  بار  یک  گذاشتند، 
هم  بار  سه  عین  کشته اند.  را  یوز  خودرو 
در  است.  افتاده  اتفاق  این  آزاد  منطقه  در 
باالی شاهرود یوز  مقابل در روستای قلعه 
به عنوان جاذبه ای گردشگری شناخته شده 
است و خانه های بوم گردی منطقه در همین 
و  پر است  رزرو کردن  برای  ایام کرونا هم 
آن  رزرو  برای  هفته  سه  تا  باید  دست کم 
ایجاد  محلی  وقتی گردشگری  کنید.  صبر 
آن  دنبال  به  هم  اشتغال  و  اقتصاد  شود، 
عنوان  به  آن  از  مردم  بنابراین  آمد  خواهد 
سرمایه محافظت می کنند.« روستای قلعه 
ایران که  تاریخی  مناطق  از  شاهرود  باالی 
و  توران  ملی  پارک  با  همجواری  علت  به 
این  در  آسیایی  یوزپلنگ  حضور  نتیجه  در 
شده  معروف  ایران  آفریقای  به  منطقه 
است. او هم می گوید که در کل آسیا هیچ 
کشوری جز ایران یوز ندارد، پس باید برای 
سال ها  »این گونه،  تالش کنیم.  آن  حفظ 
سایر  و  هندوستان  امارات،  قطر،  در  قبل 
کشورهای آسیایی حضور داشته است ولی 
حاال نیست پس باید از این نکته استفاده 

پایدار خارجی  پروژه سرمایه  برای  تا  کنیم 
کشورها  برخی  گذشته  در  کنیم.  جذب 
زمینه  این  در  سرمایه گذاری  خواستار 
بودند، مثل دولت هندوستان که درخواست 
مشارکت در پروژه یوز را داشت. الزم است 
این  از  حفاظت  و  یوز  زیستگاه های  برای 
گونه مانند پروژه تاالب ها منابع مالی پایدار 
شناسایی کنیم و سند پروژه را تغییر دهیم. 
جذب  بتوانیم  تا  ببینیم  کلی تر  کمی  باید 
پروژه یک  باشیم. سند  مالی داشته  منابع 
باید  حالی که  در  است  بوده  نگر  جز  سند 
درباره  بیشتر  توضیح  در  او  باشد.«  کل نگر 
عقاب  و  پاندا  از  آسیایی  یوزپلنگ  اهمیت 
سر سفید و قوانینی که چین و آمریکا برای 
در  می برد.»  نام  دارند،  آن ها  از  حفاظت 
چین اگر کسی پاندایی را شکار کند و باعث 
مرگ آن شود، اعدام می شود یعنی ارزش 
شکارچی از شکار کمتر است. در آمریکا هم 
مجازات شکار و کشتن عقاب سر سفید که 
زندان  سال   15 تا   14 است،  آمریکا  نماد 
آمریکا  در  سفید  سر  عقاب  است. کشتن 
این کشور  پرچم  است که کسی  این  مثل 
یوز هم همین  داستان  باشد.  زده  آتش  را 
است. برخی گونه ها نماد هستند و به بهانه 
قرار  مالی  منابع  جذب  و  آن ها  از  حفاظت 
با  همزیست  گونه های  و  گیاهان  است، 
شکننده ترین،  در  یوز  شوند.  حفظ  آن ها 
فراخشک ترین و کم بارش ترین مناطق دنیا 
زندگی می کند و در واقع بهانه ای برای جلب 
به  بودجه  اختصاص  و  توجه سیاستمداران 
این مناطق است تا به تنوع زیستی و مردم 

شود.« مناطق کمک  آن 

نیاز به اجرای چند استراتژی 
همزمان برای نجات یوز

از  حفاظت  اولویت بندی  دیگر  نکته 
زیستگاه های یوز بر اساس بودجه و منابع 
منابع  شرایطی که  در  هم  آن  است  مالی 
مالی و در نتیجه نیروی انسانی برای این 
است.»زیستگاهی  محدود  بسیار  پروژه 
شمالی  خراسان  میاندشت  توران،  مثل 
است  زاد آور  جنوبی  خراسان  نایبندان  و 
فاجعه  بدهیم  دست  از  را  آن ها  اگر  و 
هستند.  اولویت  در  بنابراین  می دهد،  رخ 
ملی  پارک  مثل  هم  دیگری  زیستگاه های 
استان کرمان  یا کل  یزد  استان  کویر، کل 
که  چرا  هستند  بعدی  اولویت های  در 
را  بلوغش  اما  ندارد  زادآوری  آنجا  در  یوز 
می گذراند. از سوی دیگر یک سوم مناطق 
تحت مدیریت محیط زیست زیستگاه های 
یوز هستند و پروژه یوز فقط 90 محیط بان 
توجه  انسانی  نیروی  به  باید  پس  دارد، 
ویژه تری شود. همچنین بهتر است، مناطق 
اولویت بندی  ماده ها  حضور  اساس  بر  را 
کنیم و دوره های آموزشی نیز برای مدارس 
نتیجه  به  برای  باشیم.  داشته  روستاییان 
طور  به  که  است  نیاز  یوز  پروژه  رسیدن 
تکثیر در  مانند  استراتژی  همزمان چندین 
امن کردن  و  محلی  آگاهی رسانی  اسارت، 
ببریم.   جلو  را  استان ها  بین  کریدورهای 
خاص  گونه  یک  اکولوژیک  لحاظ  به  یوز 
مکان  و  زمان  بعد  در  نمی توانیم  است که 
ویژه گرا که  نگهداری کنیم؛ گونه ای  را  آن 
می گیرد.  قرار  اقلیمی  شرایط  تاثیر  تحت 
ارتباط  در  باهم  طبیعت  در  این گونه  افراد 
هستند و انتقال آن ها در میان زیستگاه ها 
نیز باید برای جذب و زاد و ولد بیشتر مورد 

شود.« واقع  توجه 

کشورهای آفریقایی تکثیر در اسارت، حفاظت از زیستگاه ها و آموزش جوامع محلی را برای حفظ یوزپلنگ در پیش گرفته اند

تالش جهانی برای نجات یوز

مدیرکل میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری لرستان:

تاریخچه ورشوسازی 
در لرستان به قرن 
نوزدهم باز می گردد

و  صنایع دستی  میراث فرهنگی،  مدیرکل 
حدود  اینکه  بیان  با  لرستان  گردشگری 
استان  این  در  صنایع دستی  هنرمند   7500
مجموع  دارند، گفت:  رسمی  فعالیت  مجوز 
در بخش  و مشاغل خانگی  شاغالن رسمی 
صنایع دستی و هنرهای سنتی حدود 30 هزار 

است. نفر 
و  گردشگری  میراث فرهنگی،  مدیرکل 
صنایع دستی استان لرستان روز جمعه به ایرنا 
گفت: حدود 7500 هنرمند صنایع دستی استان 
لرستان دارای مجوز رسمی فعالیت هستند که 
با در نظر گرفتن مشاغل خانگی و افرادی که 
به صورت پاره وقت در این بخش فعالیت می 
کنند ، مجموع شاغالن در این حوزه به 30 هزار 

نفر می رسد.
به  توجه  با  گفت:  قاسمی  امین  سید 
ظرفیت اشتغال مستقیم و غیر مستقیم در 
بخش  در  نفر  هزار   ۸0 حدود  صنایع دستی، 
این  به  و  این حوزه شاغل  های مختلف در 
حوزه مرتبط هستند که البته با اشاره به شرایط 
و  صنعت گردشگری  برای  سختی که کرونا 
صنایع دستی ایجاد کرد و بر اساس برآوردها 
بیش از یک هزار شغل مربوط به صنایع دستی 
رفته  دست  از  استان  این  در   و گردشگری 

است.
برای  تومان  میلیارد   1100 بر  بالغ  گفت:  او 
در  دوازدهم  دولت  در  تاسیسات گردشگری 
استان لرستان سرمایه گذاری شده است که  
برخی از این طرح به بهره برداری رسیده اند، 
پیشرفت  و  تکمیل  در حال  نیز  آن ها  برخی 
هستند که قبل از پایان دولت تدبیر و امید به 

می رسند. بهره برداری 
و  گردشگری  میراث فرهنگی،  مدیرکل 
کرونا  شیوع  گفت:  لرستان  صنایع دستی 
منجر به محدودیت سفر و کاهش گردشگر 
دفاتر  شد،  استان  هتل های  شدن  خالی  و 
خدمات گردشگری تعطیل و کارمندان آن ها 
یا  عموما  راهنمایان گردشگری  شدند،  بیکار 
خانه نشین شدند و یا تغییر شغل داده اند که 
 100 از  بیش  برآوردها  اساس  بر  مجموع  در 
و  سرمایه گذاران  به  تومان خسارت  میلیارد 
فعاالن بخش گردشگری و صنایع دستی وارد 

است. شده 
قاسمی همچنین درباره رونمایی از سماور و 
ظروف ورشو سازی با قدمت حدود ۸0 ساله که 
در غرفه استان لرستان در نمایشگاه گردشگری 
و صنایع دستی تهران گفت: حرفه ورشوسازی 
در دوره قاجار و پهلوی در برخی شهرهای ایران 
رواج داشته و امروزه نیز کارگاه های تولید ورشو 

به صورت محدود در بروجرد فعال هستند.
مدیرکل میراث فرهنگی لرستان گفت: تاریخچه 
ورشوسازی در استان لرستان به قرن نوزدهم 
برمی گردد که وسایل پذیرایی چای از روسیه 
به ایران آمد. آن زمان چلنگران بروجردی که 
به سمت  داشتند  سروکار  فلزی  ابزارآالت  با 
استادان  مرور  به  و  آوردند  روی  ورشوسازی 

بنامی در بروجرد مطرح شدند.
قاسمی افزود: ورشو ورق آلیاژ فلزی است و 
بیش از یک قرن پیش در ورشو لهستان تولید 
می شده است و عموما کاربرد نظامی و صنعتی 
هم داشته است. بر اساس مستندات از اوایل 
دوره پهلوی اول که این فلز به ایران وارد شد با 
ورق های آن ظروف آشپزخانه و وسایل فلزی 
مورد نیاز در خانه را می ساختند و هنرمندان 
ایرانی با ذوق و سلیقه خود روی آن قلم زنی 

می کردند.
او درباره قدمت سماور ورشو سازی رونمایی 
این  قدمت  تهران گفت:  نمایشگاه  در  شده 
شامل  آن  ظروف کنار  و  تجهیزات  و  سماور 
آفتابه و لگن به دهه 20 هجری شمسی حدود 
)75سال( پیش باز می گردد، اما چون در سال 
1334 وقف و یا اهدا شده روی آن مهر و امضا 
سازنده آن در این سال ثبت شده است. این 
سماور از همان دوران نسل به نسل حفاظت 
شده که در نمایشگاه گردشگری و صنایع دستی 
تهران رونمایی و به نمایش گذاشته شده است.

 باقر نظامی، عضو هیات علمی 
دانشكده محیط  زیست و 
مشاور پیشین پروژه بین المللی 
حفاظت از یوزپلنگ آسیایی: 
»برای به نتیجه رسیدن پروژه 
یوز نیاز است که به طور همزمان 
چندین استراتژی مانند تکثیر 
در اسارت، آگاهی رسانی محلی 
و امن کردن کریدورهای بین 
استان ها را جلو ببریم.  یوز 
به لحاظ اکولوژیک یک گونه 
خاص است که نمی توانیم 
در بعد زمان و مکان آن را 
نگهداری کنیم؛ گونه ای ویژه گرا 
که تحت تاثیر شرایط اقلیمی 
قرار می گیرد. افراد این گونه در 
طبیعت باهم در ارتباط هستند و 
انتقال آن ها در میان زیستگاه ها 
نیز باید برای جذب و زاد و ولد 
بیشتر مورد توجه واقع شود«

نیمه دوم قرن بیستم، کشورهای آسیایی یکی پس از دیگری خبر از انقراض یوز، تیزپاترین گربه سان جهان دادند. هندوستان، افغانستان، 
عربستان، سوریه، کویت این سال ها دیگر یوزی ندارند ولی در ایران هنوز واپسین بازمانده های این گونه کمیاب زنده اند؛ اگرچه روند 
انقراض آن ها هم شروع شده است. نابودی زیستگاه ها به دنبال افزایش تمایل انسان برای کشاورزی، معدن کاوی، جاده کشی و شکار 
یوزپلنگ ها با اهداف تفریحی و اقتصادی و همچنین شکار بی رویه گله های سم دار از مهم ترین دالیل تسریع روند انقراض یوز آسیایی 
بوده است. تاکنون هم هیچ کدام از کشورهای آسیایی برنامه موفقی برای جلوگیری از انقراض این گونه پیاده نکردند در حالی که خیلی 
دورتر از این قاره پهناور، یوز آفریقایی با  مدیریت درست، شانس بیشتری برای ادامه حیات پیدا کرده است. یوز آفریقایی هم مانند پاندا 
در چین، ببر سیبری در روسیه یا ببر بنگال در هندوستان با به کارگیری برنامه هایی چون تکثیر در اسارت، حفاظت از زیستگاه ها و آموزش 

جوامع محلی در برخی کشورهای آفریقایی به طور تقریبی از خطر انقراض نجات یافته است.
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| روزنامه نگار  |

| نیره خادمی |

 1_نام مناقصه گذار: شــركت توزيع نيروي برق اســتان ايالم به نشــاني ايالم- بلوار مدرس، كد پســتي 69319995487،  طبقه دوم، امور تداركات، واحد قراردادها، تلفكس 08433347755 
۲_موضوع مناقصات: 

99/64: مناقصــه عمومــی دو مرحله ای  خريد انواع كنتور ديجيتال 
3- زمان دريافت اســناد مناقصه: از تاريخ 99/1۲/03   لغايت 99/1۲/09

4- آدرس محل دريافت اســناد: مناقصه گران محترم مي توانند به منظور دريافت اســناد مناقصات به ســامانه تداركات الكترونيكي دولت www. setadiran.ir.  مراجعه نمايند. 
ــر داده نخواهــد شــد. مناقصه گــران  ــه پيشــنهادهاي فاقــد امضــاء ، مخــدوش، مشــروط و پيشــنهاداتي كــه بعــد از مهلــت مقــرر واصــل شــوند ترتيــب اث ــه، ب ــرق اســتان ايــالم، واحــد دبيرخان ــوار مــدرس، شــركت توزيــع نيــروي ب 5- آدرس محــل دريافــت پيشــنهاد: ايــالم، بل

محتــرم ضمــن تحويــل پــاكات بــه صــورت فيزيكــي بايــد حتمــا تمامــي مــدارك و پــاكات را بــر روي ســامنه ســتاد بارگــزاري نماينــد. 
6- مهلت تحويل اســناد: ســاعت 13 صبح روز شنبه مورخ 99/1۲/19 

7- محل برگزاري مناقصه: ايالم، بلوار مدرس، شــركت توزيع برق اســتان ايالم، سالن جلسات 
8- زمــان بازگشــايي پــاكات: پــاكات پيشــنهاد رأس ســاعت 9 صبــح روز چهارشــنبه مــورخ 99/1۲/۲0 بــا حضــور اعضــاي كميســيون مناقصــه بازگشــايي مي شــود. حضــور مناقصه گــران در جلســه فوق الذكــر بــا ارائــه معرفي نامــه بالمانــع اســت. زمــان جلســه بازگشــايي پــاكات 

قيمــت مناقصــات دو مرحلــه اي در جلســه بازگشــايي اوليــه بــه اطــالع مناقصه گــران خواهــد رســيد. 
9- ذكر شــماره مناقصه و عنوان آن روي پاكات الزامي اســت. 

10- اطالعات برآورد و تضمين 

مبلغ تضمین)ریال(مبلغ برآوردی)ریال(شماره مناقصه ردیف

299/6462.950.000.0002.338.500.000

كــه بــه صــورت الــف( چــك تضميــن شــده بانكــي- ضمانتنامــه بانكــي بــه نفــع مناقصه گــزار- ضمانت نامــه صــادر شــده توســط مؤسســات بيمه گــر داراي مجــوز الزم بــراي فعاليــت و صــدور ضمانت نامــه از ســوي بيمــه مركــزي ايــران- گواهــي خالــص مطالبــات قطعــي تاييــد 
شــده از ســوي امــور مالــي شــركت توزيــع نيــروي بــرق مطابــق كاربرگ هــاي پيوســت- رســيد بانكــي واريــز وجــه مزبــور بــه حســاب شــماره 1904051930 بانــك تجــارت، شــعبه انقــالب بــه نــام شــركت توزيــع نيــروي بــرق اســتان ايــالم مــدت اعتبــار تضمين هــاي فــوق 

بايــد حداقــل 3 مــاه از تاريــخ صــدور آن بــوده و بــراي هميــن مــدت قابــل تمديــد باشــد و عــالوه بــر آن ضمانتنامه هــاي بانكــي بايــد طبــق فرم هــاي مــورد قبــول ضميمــه اســناد تنظيــم شــده باشــد. 
11- شــركت توزيع برق اســتان ايالم در رد و يا قبول كليه پيشــنهادها مختار است. 

1۲- هزينه آگهي هاي روزنامه بر عهده برنده مناقصه مي باشــد. 
13- پيشــنهاد دهندگان موظفند تا ســه  روز قبل از پايان مهلت تســليم پيشــنهادات با مراجعه به ســايت هايي كه اســناد بر روي آن ها بارگذاري شــده اند از اصالحات احتمالي در اســناد مطلع گردند و اسناد اصالحي را مهر و امضاء كنند. 

14- شــرط قبولي مدارك و اســناد صرفاً وجود و اثبات آن ها در جلســه مناقصه بوده و شــركت از پذيرش مداركي كه بعد از پايان مهلت تســليم پيشــنهادات و حين جلســه و بعد از آن ارائه شــوند ترتيب اثر نمي دهد.
نكته  بســيار مهم:عدم امضای ديجيتال اســناد بر روی ســامانه ستاد منجر به رد كلی پيشنهاد می گردد.

نكته مهم:باتوجه به الزام شــركت توانير تحويل اســناد فيزيكی عالوه بربارگزاری آنها بر روی ســامانه ســتاد الزامی است.
9597

آگهي تجدید مناقصه عمومي دو مرحله اي شماره 99/64

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان ایالم

شركت توزیع نیروي برق استان ایالم

نوبت دوم
آگهی مزایده اموال غیرمنقول  

)اسناد رهنی(
آگهی مزایده اموال غیرمنقول پرونده 

اجرائی کالسه 9702341      
نظر به اینکه شرکت گسترش ایده های تجاری گات و آقایان 
امير دليلي و وحيد دلیلی بدهکار و راهن نسبت به پرداخت 
بدهی خود در مهلت تعیین شده اقدام نموده اند لذا در اجرای 
مقررات ماده واحده قانون اصالح ماده 34 اصالحی قانون ثبت 
و بنا به درخواست بستانکار ششدانگ پالک 3743 فرعی از 
5 اصلی مفروز و مجزا شده از فرعی از اصلی مذکور قطعه واقع 
در بخش 4 حوزه ثبت ملک منطقه یک کرمان مالکیت وحید 
دلیلی با جز سهم 3 از كل سهم ۶ بعنوان مالک سه دانگ 
مشاع از شش دانگ عرصه و اعیان عرصه و اعیان، موضوع 
سند مالکیت اصلی شماره چاپی 9۸2455 سری ج سال 91 
به شماره دفتر الکترونیکی الکترونیک 139420319007002100 
که در صفحه 527 دفتر امالک جلد 2۸4 ذیل شماره ۶419۶ 
ثبت گردیده است مالکيت امير دلیلی با جز سهم 3 از کل 
سهم ۶ بعنوان مالک سه دانگ مشاع از شش دانگ عرصه 
و اعیان عرصه و اعیان، موضوع سند مالکیت اصلي بشماره 
چاپی 9۸2454 سری ج سال 91 به شماره دفتر الکترونیکی 
الکترونیک 139420319007002099 که در صفحه 530 دفتر 
امالک جلد 2۸4 ذیل شماره ۶4197 ثبت گردیده است. به 
مساحت 49۶0.۸ متر مربع به حدود: شماال در و دیوار بطول 
) 43.25 ) چهل و سه متر و بیست وپنج سانتیمتر به کوچه 
شرقا در شش قسمت که قسمت پنجم ان جنوبی است. اول 
دیوار بديوار بطول )27.95( بیست و هفت مترو نود و پنج 

سانتیمتر به شماره یکهزار و نهصد و پنجاه و نه فرعی دوم 
دیوار بدیوار بطول )42.00( چهل و دو متر به شماره یک هزار 
و نهصد و یک فرعی سوم دیواری دیوار بطول )31.10( سی و 
یک متر و ده سانتيمتر به شماره نهصد و بیست و دو فرعی 
چهارم دیوار بدیوار بطول )5.25( پنج متر و بیست و پنج 
سانتیمتر به پنج اصلی پنجم دیوار دیوار بطول )۸.00( متر به 
شماره نهصد وسه فرعی ششم دیوار بدیوار بطول ) 9/15 متر( 
نه متر و پانزده سانتيمتر به شماره نهصد وسه فرعی جنوبا درب 
و دیوار بطول )37.75( متر به پیاده رو خیابان غربا در دو 
قسمت اول دیوار بدیوار بطول بطول ) 90.50 ( نود مترو پنجاه 
سانتيمتر به شماره هشتاد و هفت فرعی دوم دیوار بدیوار بطول 
) 20.20( بیست متر و بیست سانتیمتر به شماره نود و هفت 
فرعی تعریف گردیده است که بر طبق نظریه کارشناس رسمی 
مشخصات ملک: ششدانگ یک قطعه زمین به شماره 3743 
فرعی از 5 اصلی مفروز و مجزا شده از فرعی از اصلی مذکور 
قطعه واقع در بخش 4 حوزه ثبت ملک منطقه یک کرمان 
به مساحت 49۶0.۸ متر مربع کاربری ملک  استان کرمان 
تجاری و مسکونی آدرس ملک: کرمان، بلوار شهید صدوقی، 
روبروی انبار شرکت نفت مشخصات فنی ملک؛ سازه فوالدی 
سالن صنعتی نمای ساختمان به صورت ترکیبی از آجر سفال 
نسوز، سنگ، شیشه و آامینیوم بوده ، کف سازی واحدهای 
تعمیر گاهی از بتن سخت مسلح و واحدهای نمایشگاهی و 
اداری با پارکت و سرامیک پرسالن و سقف های کاذب از تایل 
۶0*۶0  طرح دار، سیستم سرمایش واحدهای نمایشگاهی 
با  اداری و تعمیرگاهی  با کولرهای گازی دو تیکه و فضای 
کولر آبی، سیستم گرمایشی سالن های نمایشگاهی و فضای 

اداری گرمایش از کف و سال های تعمیر گاهی با دستگاه 
گرماتاب، مجهز به سیستم اعالن حریق، دوربین مدار بسته، 
دزدگیر و دکوراسیون داخلی و دربهای کرکره برقی می باشد 
و قطعات مسکونی موجود به صورت عرصه محصور مشاهده 
گردید. امتیازات و انشعابات ملک شامل دو امتیاز برقی تجاری 
100KVA  سه فاز با ترانس اختصاصی، یک امتیاز آب تجاری 
و یک امتياز گاز تجاری، یک انشعاب فاضالب، 20 خط تلفن 
و سیستم کامل مخابراتی جهت اتصال اینترنت وایرلس می 
باشد. با توجه به بازدید های گزارش کارشناسی های شماره 
259/ک/99 و ۸7/575  مجموع پالک اصلی مادر 3743 به 
مبلغ 1.4۶1.91۸.750.000 ریال )صد و چهل و شش میلیارد 
و صد و نود و یک میلیون و هشتصد و هفتاد و پنج هزار 
تومان( کارشناسی و اعالم می گردد ملک فوق دارای بیمه نامه 
معتبر میباشد طبق سند رهنی شماره رهنی شماره 199297 
مورخ 93/10/30 دفتر خانه اسناد رسمی شماره 4 شهر کرمان 
استان کرمان مازاد دارد رهنی شماره 201459 مورخ 94/2/15 
دفترخانه اسناد رسمی شماره 4 شهر کرمان استان کرمان . 
مازاد دارد رهنی شماره 2014۶5 مورخ 94/2/15 دفترخانه اسناد 
رسمی شماره 4 شهر کرمان استان کرمان ، مازاد دارد رهنی 
شماره 2014۶3 مورخ 94/2/15دفترخانه اسناد رسمی شماره 
4 شهر کرمان استان کرمان مازاد دارد رهنی شماره 2014۶1 
مورخ 94/2/15 دفترخانه اسناد رسمی شماره 4 شهر کرمان 
استان کرمان مازاد دارد رهنی شماره 2014۶1 مورخ 94/2/15 
استان کرمان  اسناد رسمی شماره 4 شهر کرمان  دفترخانه 
کرمان در رهن بانک ملت واقع میباشد از ساعت 9 الي 12 
ظهر روز سه شنبه مورخه 1399/12/19 اداره اجرای اسناد رسمی 

دوم سالن  طبقه  نشاط  پارک  در ضلع شمالی  واقع  کرمان 
اجتماعات شهید نصر از طریق مزایده بفروش میرسد و مزایده 
از مبلغ پایه کارشناسی 1.4۶1.91۸.750.000 ریال )صد و چهل 
و شش میلیارد و صد و نود و یک میلیون و هشتصد و هفتاد 
و پنج هزار تومان( که قطعی گردیده است شروع و باالترین 
مبلغ پیشنهادی فروحته خواهد شد شرکت در مزایده منوط به 
پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت 
و حضور خریدار با نماینده قانونی او در جلسه مزایده است برنده 
مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت 
پنج روز از تاریخ مزایده به حساب ثبت تودیع نماید و در صورتی 
که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت 
واریز نکند مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه 
واریز خواهد شد و مزایده ابطال و تجدید میگردد پرداخت 
بدهی های مربوط به آب و برق و گاز اعم از حق انشعاب یا حق 
اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده از این بابت بدهی 
داشته باشد و نیز بدهی های مالیات و عوارضی شهرداری و 
غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده 
یا نشده باشد بعهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس از 
انجام مزایده در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزینه 
های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد میگرد. ضمنا 
چنانچه روزمزایده با تعطیل رسمی مصادف گردد روز اداری بعد 
از تعطیلی مزایده انجام خواهد شد طالبين می توانند جهت 
کسب اطالعات بیشتر در ساعات اداری به اداره ثبت اسناد 

مراجعه نمایند. تاریخ انتشار: 1399/12/09
زهرا سرمست- کفیل اداره اجرای اسناد رسمی کرمان
م الف 1535
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در پی نقدهای جدی کارشناسان وزارت نیرو صرفا از تمدید مهلت اظهار نظر درباره پیش نویس قانون آب خبر داد

شتاب دولت برای تصویب قانون آب
معاون وزیر نیرو: قانون آب در حال تدوین است و امید داریم تا پایان سال به دولت تقدیم شود

واقعیت این است که به 
واسطه تخریب گسترده و 

سیستماتیک محیط زیست 
و تصمیم گیری ها و تصمیم 
سازی های پر ایراد، ایران با 
فرسایش تمدنی روبرو شده 

است و اگر امروز تصمیم سازان 
کشور در بخش های مختلف 
قدرت با کمک مردم تصمیم 
عاجل نگیرند آینده ایی برای 
فالت ایران قابل تصور نیست

اگر پیش نویس قانون آب 
تهیه شده توسط وزارت نیرو 
را بخوانید متوجه می شوید 

که رویکرد اصلی وزارت نیرو 
این است که همه آب ها را 

جزء انفال تعریف کند تا مخیر 
باشد خودش تصمیم گیر مطلق 

تخصیص باشد

| عضو هیات رئیسه اتاق 
اصناف کشاورزی ایران |

  | اسفندیار امینی |
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احتمال ایجاد بحران 
در بازار نوروزی مرغ 

مشاور عالی هیات مدیره اتحادیه سراسری مرغ 
نگران  شدت  به  این که  بیان  با  گوشتی کشور 
ایجاد بحران در مرغداری ها به دلیل عدم تامین 
به موقع نهاده های دامی هستیم، اظهار کرد: برای 
تامین بازار نوروز وزارت جهاد کشاورزی و صمت 
به مرغداران دستور افزایش جوجه ریزی تا 130 
میلیون قطعه دادند، اما حاال واردکنندگان از عدم 
نهاده های  موقع  به  تامین  برای  ارز  تخصیص 
برای تحویل  تا 10 ماهه  دامی و تاخیر 20 روز 
خبر می دهند. محمدعلی کمالی سروستانی درباره 
روزهای  در  مرغ  بازار  و  تولید  وضعیت  آخرین 
پایانی سال گفت: بر اساس آنچه تصمیم و دستور 
وزارت جهاد کشاورزی و صمت بود مرغداران ما 
130 میلیون قطعه جوجه ریزی برای تامین بازار 
نوروز انجام دادند. برای تنظیم بازار نوروز عالوه 
مذکور  وزارتخانه های  ریزی  جوجه  افزایش  بر 
تصمیم گرفتند، سهمیه نهاده های دامی ذرت و 
کنجاله سویا دولتی مرغداران در سامانه بازرگاه 
از 4 کیلوگرم به 4.90۸ کیلوگرم و دوره پرورش 
از 40 به 45 روز افزایش دهند. به گفته کمالی 
سروستانی؛ این تصمیمات قاعدتا باید به افزایش 
تولید و حجم عرضه مرغ به بازار منتج شود، اما 
مشکل جدی در تامین نهاده های دامی به وجود 
آمده است که بدون شک موجب بحران در بازار 
مرغ ایام نوروز می شود. او این مشکل را عدم 
تامین نهاده های دامی از سوی وارد کنندگان و 
سروستانی  عنوان کرد. کمالی  تامین کنندگان 
افزود: به رغم آن که در سامانه بازرگاه به مرغدارانی 
که برای تامین بازار ایام نوروز جوجه ریزی کردند 
سهمیه نهاده اعالم شده، اما وارد کنندگان نهاده های 
دامی به بهانه عدم تخصیص ارز از تحویل آن ها 
تاکید کرد:  می زنند. کمالی سروستانی  باز  سر 
اعالم تاخیر در تحویل به موقع نهاده های دامی 
در حالی که مرغداری های کشور به دستور وزارت 
جهاد کشاورزی و صمت مملو از جوجه هستند، 
به معنی کمبود نهاده در بازار، گرانی و تلف شدن 
کمالی  جوجه هاست.  از  توجهی  قابل  تعداد 
صمت  وزارت  و  مرکزی  بانک  از  سروستانی 
خواست بهانه عدم تخصیص ارز را از واردکنندگان 
بگیرند چرا که از دست دادن حتی یک روز در 
شرایطی که مرغداری های کشور مملول از جوجه 

هستند می تواند بحران را نزدیک تر کند. 
در صورت عدم تامین به موقع نهاده های دامی 
برای مرغداران قیمت مرغ در نوروز رکورد جدیدی 

خواهد زد.

رئیس دفتر رئیس جمهور:

افزایش قیمت دالر  تا 27 
هزار تومان برای اداره اقتصاد 

کشور بود
رئیس دفتر رئیس جمهور گفت: اخیرًا با وجود 
فروش  برای  شرایط  بهبود  شاهد  تحریم ها 
به گزارش  هستیم.  کشور  از  نفت  صادرات  و 
نظر  از  این که  بر  تاکید  با  او  اقتصادآنالین، 
اقتصادی نرخ ارز ایران 25 یا 27 هزار تومان 
بتوانیم  تا  را کردیم  این کار  ما  نیست، گفت: 
دشمنان  امروز  تا  اداره کنیم  را  اقتصاد کشور 
و  فشار حداکثری شکست خورده  بگویند که 
آن ها به دنبال حل مسائل هستند و امروز ایران 
از موضع قدرت است. طی سه سال گذشته ما در 
جنگ تمام عیار اقتصادی بودیم و در این شرایط 
صادرکنندگان مجبور بودند ارز حاصل از صادرات 
را به کشور وارد کنند تا بتوانیم کاالهای اساسی را 

برای مردم تهیه کنیم.

نیرو  وزارت  اطالع رسانی  پایگاه  حالی که  در   
از تمدید فراخوان مشارکت در ویرایش الیحه 
قانون آب تا بیستم اسفندماه جاری خبر داده 
است، قاسم تقی زاده خامسی معاون وزیر نیرو 
اعالم کرده: »قانون آب در  آبفا  و  امور آب  در 
حال تدوین است و امید داریم تا پایان سال به 
دولت تقدیم شود« در پی انتشار پیش نویس 
الیحه اصالح و الحاق موادی به قانون توزیع 
عادالنه آب، واکنش های زیادی از سوی فعاالن 
و کارشناسان این حوزه مطرح شد. بعضی گله 
داشتند از زمان کوتاهی که برای نقد و بررسی به 
صاحب نظران داده شده است و بعضی ایراداتی 

جدی به مواد مختلف آن وارد می دانستند. 
در یکی از واکنش ها اسفندیار امینی عضو هیات 
رئیسه اتاق اصناف کشاورزی ایران به زیست 
آنالین گفته است: » اگر پیش نویس قانون آب 
تهیه شده توسط وزارت نیرو را بخوانید متوجه 
می شوید که رویکرد اصلی وزارت نیرو این است 

که همه آب ها را جزء انفال تعریف کند تا مخیر 
باشد خودش تصمیم گیر مطلق تخصیص باشد. 
مطالعات ما نشان می دهد وزارت نیرو طی پنج 
دهه گذشته به اسم توسعه، به صدور بی رویه 
مجوز بهره برداری از آب های سطحی و زیرزمینی 
اقدام کرده است و این امر امروزه همه حوزه های 
آبی کشور را با چالش مواجه کرده است. و اکنون 
نیز به جای این که قانون را اجرا کند قصد دارد 
با تغییر قانون تعهدات و دیونی که بر عهده دارد 

را از سر باز کند.«
شورای هماهنگی شبکه تشکل های مردم نهاد 
در  هم  کشور  منابع طبیعی  و  محیط زیست 
بیانیه ای این متن را فاقد شان بررسی و نقد 
است:   آورده  بیانیه   این  در  این شورا  دانست. 
»متن پیش نویس الیحه اصالحی، فاقد شان 
هرگونه بررسی و نقد بوده و مادامی که طی روندی 
مشارکتی و با حضور همه ذی نفعان، جزبه جز 
آن مورد بررسی قرار نگیرد، آن را به رسمیت 

نمی شناسیم.« این شورا از وزیر نیرو درخواست 
کرده با حمایت از فرآیند مشارکت محور، ترمیم 
شکاف بین جامعه و وزارتخانه متبوع خود را 
در دستور قرار دهد. در بخش دیگری از بیانیه، 
خطاب به قانون گذاران آمده است: » از تعجیل 
در تهیه و تدوین قانون آب، جدا پرهیز شود. 
چنین  با  قانونی  تصویب  و  تدوین  بی شک 
این گونه  نمی تواند  اثرگذاری،  و  ابعاد گسترده 
یک طرفه و عجوالنه و یا هدف کنش سیاسی 
یا جناحی باشد. موضوع فرابخش آب، حضور 
و مشارکت مسئوالنه همگانی را می طلبد و ترک 

میز گفت وگو، شایسته نیست.«
عالوه بر این کمپین مردمی حمایت از زاگرس 
موضوعات  مورد  در  بیانیه ای که  طی  مهربان 
مغفول مانده در قانون جامع آب منتشر کرده، 
در  نیرو  وزارت  معنی دار  »مکث  است:  آورده 
پیرامون  اجتماعی کردن گفتگو  از  خودداری 
قانون آب می توان به راهبرد این وزارتخانه در 

تدوین الیحه قانون آب کشور پی برد. از نظر 
این کمپین فرایند تصویب قانون جامع آب در 
وزارت نیرو مشخص می کند تصویب این قانون 
قبل از آن که معطوف به اصالح و یا تغییر در 
»حکمرانی آب« باشد معطوف به »مدیریت« 
متمرکز و غیرپاسخگو و فرمانروایی آب وزارت 
به واسطه  این است که  واقعیت  نیرو است. 
تخریب گسترده و سیستماتیک محیط زیست 
و تصمیم گیری ها و تصمیم سازی های پر ایراد، 
ایران با فرسایش تمدنی روبه رو شده است و 
بخش های  در  تصمیم سازان کشور  امروز  اگر 
با کمک مردم تصمیم عاجل  مختلف قدرت 
نگیرند آینده ایی برای فالت ایران قابل تصور 

نیست.
 لذا ضروری است از فرصت تدوین قانون جامع 
آب به عنوان فرصتی برای تغییر حکمرانی آب 
و نه صرفا به ابزاری برای مدیریت آب توسط 
وزارت نیرو استفاده شود. در نگاه معطوف به 

تغییر نظام حکمرانی آب است که می توان برای 
آلوده کردن رودخانه توسط  کنار  از  قاضی که 
فالن نهاد حاکمیتی به دلیل سال حمایت از 
تولید چشم پوشی می کند جرم انگاری کرد. در 
این نگاه است که می توان شورای عالی امنیت 
ملی یا شورای امنیت کشور یا دستگاه قضایی 
در  تسهیل  دستور  ملزم کرد که حق  را   ... و 
اجرای پروژه های فاقد مجوز محیط زیستی یا 
سایر پروژه های فاقد مجوزهای قانونی را ندارد 
برای تخریب محیط زیست جرم انگاری و  و 
شیوه جبران خسارت را مشخص کرد. بر این 
اساس در بخش آب باید با سازوکارهای کارآمد 
ساختن پاسخگویی؛ به شفاف سازی تعهدات 
آب کمک کرد  حکمرانی  در  درگیر  کنشگران 
تا بتوان از طریق وضع قوانین سختگیرانه و 
و  مختلف کنترل  ذی نفعان  اعمال  بر  شفاف 

نظارت کرد«.
قانون  پیش نویس  به  انتقاداتی که  میان  در 
آب مطرح شده است،  نام رئیس کمیته آب 
کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی مجلس 
هم به چشم می خورد. امیرقلی جعفری معتقد 
است: » پیش نویس فعلی قانون آب امکان 
حکمرانی شایسته آب را فراهم نمی کند.« او به 
پایگاه خبری زیست آنالین گفته است: »باید 
انفال و جزء  آیا آب جزء  مشخص کنیم که 
مشترکات بین همه است یا مالکیت بردار است. 
هر چند تحقیقات حقوقی و فقهی به صورت 
این  تکلیف  است.  انجام  حال  در  تخصصی 
موارد در قانون آب باید شفاف شود. قانونی که 
وزارت نیرو تهیه کرده بازتاب نظرات نهاد مذکور 
است و هنوز با گروه های ذی نفع و گروه هایی 
که می توانند اظهار نظر کنند از جمله کمیسیون 
آب، منابع طبیعی و محیط زیست و حتی با 
و  جلسه ای  آب کمیسیون کشاورزی  کمیته 
حتی با مسئوالن و کارشناسان جهاد کشاورزی 
نیز برگزار نشده است.« یکی از مهم ترین مواردی 
که در نقد این پیش نویس مطرح است، موضوع 
حقوقدانان  موضوعی که  است،  آب  حاکمیت 
و  آن مطرح می کنند  مورد  در  نقدهای جدی 
باید دید در متن نهایی که روی میز دولت قرار 
خواهد گرفت، این موضوع اصالح می شود یا 
خیر، موضوعی که انجمن پسته ایران در نامه 
می کند:  مطرح  این طور  آن را  خود  اعتراضی 
سال   40 طی  آب کشور  قانونگذاری  »تجربه 
اخیر نشان داده است که ایجاد ابهام در مالکیت 
خصوصی منابع آب سرنوشتی شوم را برای این 
مالکیت  است. مشروعیت  آورده  بار  به  منابع 
خصوصی و حرمت اموال مردم، ایجاب می کند 
چنانچه تدوین کنندگان الیحه، حق مالکیت برای 
اشخاص بر منابع آبی قائل نیستند و این اصل را 
نمی پذیرند، به جای ایجاد ابهام در مالکیت های 
خصوصی به رسمیت شناخته شده، به صورت 
شفاف و با بیان دلیل حرف خود را بیان کنند.«
 تدوین کنندگان این پیش نویس از ابتدا اعالم 
کردند که با روی باز از انتقادات و نظرات استقبال 
می کنند، اما باید دید این اظهار نظرها تا چه 
میزان در متن این پیش نویس اعمال می شود و 
نظرات کارشناسان تا چه اندازه در تغییر و اصالح 

آن موثر خواهد بود. 

و  متخصصان  پیشنهادات  و  نظرات  دریافت  برای  آب  قانون  الیحه  ویرایش  در  مشارکت کارشناسان  مهلت  نیرو  وزارت   | ما  پیام   |
صاحب نظران حوزه آب درباره این قانون را تا بیستم اسفندماه جاری تمدید کرده است. بسیاری از کارشناسان حوزه آب معتقدند دولت 
با شتاب زدگی در پی تصویب این قانون و به انجام رساندن آن تا پیش از پایان کار خود است. در حالی که انتقادات بسیاری درباره مواد 

مختلف این قانون از سوی کارشناسان حوزه انرژی و حقوق مطرح است.  

آگهی ماده 3 قانون قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی     
شماره  رای  به شرح  عباس  بندر  امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  در  مستقر  اختالف  هیات حل  اینکه  به  نظر   
1399۶032313۶000۸۸4 مورخ99/11/1۸ تصرفات مالکانه خانم مریم خوش صفا فرزند سلیمان تحت عنوان 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 29۶/10 متر مربع قسمتی از پالک 14- اصلی واقع در نایبند جنوبی بخش 
یک بندرعباس به استناد ماده 1 و ماده 3 قانون مذکور بمیزان یک دانگ مشاع از ششدانگ ملکی آقای حسین خیراندیش را 
تایید نموده است به جهت عدم دسترسی به مالک اولیه مقرر گردید پس از انتشار آگهی سند مالکیت رسمی صادر و تسلیم 
گردد و از همین رو در اجرای ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مذکور در دو 
نوبت به فاصله 15 روز جهت اطالع عموم و مالک و صاحبان حقوق آگهی میگردد چنانچه ظرف مهلت دو ماه از تاریخ اولین 
انتشار آگهی اعتراضی از طرف کسی به اداره ثبت اسناد و امالک بندرعباس تسلیم نگردد سند مالکیت بر اساس مفاد رای 
فوق در حدود و صالحیت وفق مقررات صادر خواهد گردید در صورت وصول اعتراض معترض می بایست از تاريخ تسليم 
اعتراض به اداره ثبت ظرف مهلت یک ماه به دادگاه صالح محل مراجعه و تقدیم دادخواست نماید چنانچه پس از سپری 
شدن مهلت مذکور و عدم ارائه تقدیم دادخواست اداره ثبت اسناد بندرعباس نسبت به صدور سند مالكيت اقدام خواهد نمود 
و صدور سند مالكيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. م.الف 99/10۶5- تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/12/09- 

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/12/25
ابوالحسن دستوری رئیس اداره ثبت اسناد بندر عباس- منطقه یک

 آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد ذمه( 
آگهی مزایده خانه فرعی: 44 از پالک اصلی 25۸5 واقع در بخش: 29      

به موجب پرونده اجرائی کالسه 9900410 متعهد: ورثه مرحوم علیرضا دانشیار بنامهای فاطمه دانش یار و ذبیح اله دانش یار و ربابه ذوالفقاری و یگانه دانش 
یار و مائده دانش یار - متعهدله: افسانه جوشائی ششدانگ یک باب خانه فرعی: 44 از پالک اصلی 25۸5 بخش: 29 کرمان واقع در بم- خیابان قدس 
کوچه شماره 15 ملکی مرحوم علیرضا دانشیار با کاربری مسکونی و پروانه ساختمان اسکلت بتن آرمه دوبلکس در مجموع ۸۶ /29۸ متر مربع احداث و با مشخصات 
یک متر جانپناه و نمای سنگ و سوفال قرمز و کف ساختمان سرامیک و کابینت آشپزخانه گالس و اسپیلت که سند مالکیت آن با شماره چاپی 1۶5315 ثبت و صادر 
شده است که طبق نظر کارشناس رسمی به مبلغ 22/400/000/000 ریال بیست و دو میلیارد و چهارصد میلیون ریال ارزیابی شده و پالک فوق و دارای انشعابات آب و 
برق و گاز خانگی می باشد و پالک فوق از ساعت 9 الی 12 روز یکشنبه مورخ 1399/12/24 بیست و چهارم اسفند ماه یکهزار و سیصد و نود و نه در اداره ثبت اسناد و 
امالک واحد اجرا واقع در بم بلوار جمهوری اسالمی از طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده از مبلغ 22/400/000/000 ریال ) پایه مزایده( شروع و به باالترین قیمت 
پیشنهادی نقدًا فروخته می شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده 
دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است 
و نیز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقدًا وصول می گردد ضمنًا 
چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد. ضمنًا شرکت در مزایده منوط به واریز ده درصد 

پایه مزایده به حساب سپرده ثبت و درخواست در موعد مقرر میباشد.م/الف34-تاریخ انتشار:1399/12/09
اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بم

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

نظــر بــه اینکــه طــول و ابعــاد و مســاحت رای شــماره  1397660317001005827-
97/12/13  برابــر رأی اصالحــی شــماره 139860317001003093-98/11/21 هیــأت 
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند 
ــذا  ــد  و ل ــر و اصــالح گردی ــواز  تغیی ــک اه ــه ی ــی ناحی ــد ثبت رســمی مســتقر در واح
ــد   ــه  فرزن ــم بروای ــای جاس ــی آق ــارض متقاض ــه و بالمع ــات مالکان ــیله تصرف بدینوس
ســهراب  بشــماره شناســنامه 368  صــادره از اهــواز بــه شــماره ملــی 1750670089 در 
ــالک 58/25  ــمتی از پ ــع در قس ــر مرب ــاحت 380/90  مت ــه مس ــاختمان ب ــاب س یکب
باقیمانــده  بخــش 9 اهــواز خریــداری شــده  موضــوع ســهام شــماره 6481 کــوی باغــات 
شــاه ســهمی آقــای خدابنــده فرونــدا فرزنــد شــهریار  )مالــک رســمی( کــه قبــالً طــی 
ارائــه قولنامــه عــادی بــه متقاضــی انتقــال یافتــه محــرز گردیــده اســت.لذا بــه منظــور 
اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز آگهــی مــی شــود در صورتیکــه 
اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند میتواننــد 
از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه  اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم 
و پــس از اخــذ رســید، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ، دادخواســت 
خــود را بــه مرجــع قضائــی تقدیــم نماینــد . بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت 
ــد.  ــد ش ــادر خواه ــت ص ــند مالکی ــررات س ــق مق ــراض طب ــدم وصــول اعت ــور و ع مذک

ضمنــًا صــدور ســند مالکیــت مانــع از مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود.
)تاریخ انتشار نوبت اول : 99/12/09(
)تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/12/25(

شماره م/الف:   5/2327
9690 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک اهواز-اکبر افشین 

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

نظــر بــه اینکــه در اجــرای قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی  اراضــی 
ــر رای شــماره 3181— 1399   ــد ســند رســمی براب و ســاختمان هــای فاق
مــورخ  99/11/11 تصرفــات خانــم / آقــای  علــی عســاکره صــادره از 
خرمشــهر فرزنــد حســین دارای کــد ملــی شــماره  1828254029 نســبت 
ــع در قســمتی  ــه مســاحت 182/25 متــر مرب ــاب ســاختمان ب ــه یــک ب ب
از ششــدانگ  پــالک ثبتــی 2695/8 در  بخــش 2 اهــواز  اخبــار خروجــی 
ــاده  ــر م ــده  براب ــه صــدور رأی گردی ــور  ب ــه مرعشــی پ ــام ســهمی یدال بن
3 قانــون مزبــور مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز جهــت اطــالع 
ــروزه و  ــات مف ــه تصرف ــا هــر کــس نســبت ب ــردد ت ــی مــی گ عمــوم آگه
مالکیــت ایشــان اعتــراض داشــته باشــد از تاریــخ انتشــار نوبــت اول ایــن 
ــه اداره ثبــت اســناد  آگهــی بمــدت دو مــاه اعتــراض خــود را مســتقیمًا ب
ــف  ــرض مکل ــد و معت ــت نماین ــید دریاف ــلیم و رس ــواز تس ــالک اه و ام
ــت  ــراض دادخواس ــلیم اعت ــخ تس ــاه از تاری ــک م ــدت ی ــرف م ــت ظ اس
ــه  ــذ و ب ــت اخ ــم دادخواس ــی تقدی ــم و گواه ــی تقدی ــات قضائ ــه مقام ب
اداره ثبــت محــل تحویــل نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت عــدم وصــول 
ــدام بصــدور ســند  ــررات اق ــر مق ــت براب ــرر اداره ثب ــد مق ــراض در موع اعت

مالکیــت خواهــد نمــود.
)تاریخ انتشار نوبت اول :1399/12/09(
)تاریخ انتشار نوبت دوم:1399/12/25(

شماره م/الف:   5/2326
9691 کفیل اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو اهواز- نصرت هللا 

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

چون دراجرای قانون فوق الذکر و به موجب 
 1399/10/۶  -1399۶031۸011012325 شماره   رای  
هیات حل اختالف مستقردرثبت اسنادصومعه سراتصرف 
مالکانه  فاطمه صغرا نصیحت طلب پشتیری فرزند 
محمود از پالک 2 از ۶۸  اصلی  واقع  در قریه  زرکام 
از نسق  ولی  موسی پور  بعنوان   بخش 22 گیالن  
ششدانگ  یک قطعه  زمین  مشتمل بر  ساختمان 
احداثی  بمساحت 207/24  متر مربع از طرف هئیت  
مذکور  احراز  گردیده  و پالک  ۸4 برای  ان منظور  
شده  لذا  بر اساس مفاد ماده 1 قانون  فوق  در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهی میشودچنانچه کسی نسبت به 
صدورسندمالکیت متقاضی بشرح مذکوراعتراض داشته 
باشدازتاریخ اولین انتشارآگهی بمدت  2 ماه اعتراض 
ورسیداخذنمایددرغیراین  تسلیم  اداره  این  خودرابه 
صورت پس ازانقضای مدت مذکوربرابرمقررات نسبت به 
صدورمالکیت اقدام میگرددوصدورسندمالکیت جدیدمانع 
مراجعه متضرربه دادگاه نخواهدشد.تاریخ انتشار نوبت 

اول: 99/11/25- تاریخ انتشارنوبت دوم: 99/12/9
910/895- رییس ثبت اسنادوامالک شهرستان صومعه 
سرا – علی کاظمی پاکدل

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

سند رسمی     
برابر آرا صادره هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف 
واحد  در  فاقد سند رسمی مستقر  و ساختمان های  اراضی  ثبتی  وضعیت 
ثبتی شهرستان زرند تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده 
منظور  به  زیر  بشرح  تقاضا  مورد  امالک  و  متقاضیان  است.لذا مشخصات 
اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روزآگهی می شود در صورتیکه اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض دادخواست خود را به مرجع 

قضایی تقدیم تقدیم نماید.
امالک واقع در بخش 13 کرمان شهرستان زرند

خانم فهیمه نخعی تذرجی بشماره شناسنامه 39 کدملی 3091272۸1۸ صادره 
از زرند فرزند محمد در سه دانگ مشاع از ششدانگ خانه به مساحت 17۶.71 
مترمربع مفروز و مجزی از پالک شماره 147 فرعی از 23۶۸ اصلی واقع در 
کرمان بخش 13 واقع در زرند خیابان پزشک کوچه 2 خریداری از مالک رسمی 

صاحبجان میرزایی زرندی.
آقای علی زمانی بابگهری بشماره شناسنامه 435 کدملی 30901۸3919 صادره 
از زرند فرزند عباس در سه دانگ مشاع از ششدانگ خانه به مساحت 17۶.71 
مترمربع مفروز و مجزی از پالک شماره 147 فرعی از 23۶۸ اصلی واقع در کرمان 
بخش 13 واقع در خیابان پزشک کوچه 2 خریداری از مالک رسمی صاحبجان 

میرزایی زرندی. م الف 213
تاریخ انتشار نوبت اول:99/12/9

تاریخ انتشار نوبت دوم:99/12/23
حسین توحیدی نیا -رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

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

فاقد سند رسمی     
برابر رای  شماره  1399۶031۸011014227- 1399/11/12 هیات موضوع قانون  
تعیین  تکلیف وضعیت  ثبتی اراضی  و ساختمانهای فاقد سند رسمی  مستقر  
در واحد ثبت ملک صومعه سراتصرفات مالکانه متقاضی طاهر امینی جاده 
کناری فرزند سبزعلی به شماره  شناسنامه 114۸ صادره از  صومعه سرا در 
ششدانگ  یک قطعه  زمین  بمساحت 24۸/0۸  متر مربع  مشتمل بر  اعیان  
احداثی  بمساحت 70/40  متر مربع  پالک 54۸  فرعی  از 2  اصلی  مفروز  
و مجزی  شده از پالک 14  فرعی  از 2  اصلی  واقع  در قریه  الهیجی محله  
طاهرگوراب  بخش 22 گیالن  خریداری  از نسق  سبز علی  امینی  جاده  کناری  
محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع  عموم  مراتب  در دونوبت  به  فاصله  
15  روز  آگهی  می شود  چنانچه اشخاصی  نسبت به  صدور  سند  مالکیت 
متقاضی  بشرح مذکوراعتراض  داشته  باشند  می توانند  از تاریخ اولین انتشار 
آگهی به مدت  دو  ماه  اعتراض خود رابه این  اداره  تسلیم  و پس از  اخذ  
رسید  ظرف  مدت  یک ماه  از تاریخ  تسلیم  اعتراض دادخواست  خود را  
به مراجع  قضایی  تقدیم  نمایند  بدیهی  است و رسید در صورت  انقضای  
مدت  مذکور  و عدم  وصول  اعتراض مدت مذکورطبق مقررات سند مالکیت  

صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/12/9

تاریخ انتشارنوبت دوم: 99/12/23
910/947- رییس ثبت اسنادوامالک شهرستان صومعه سرا – یداله شهبازی

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

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

اگهی موضوع ماده 3 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
شماره  رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  و  ثبتی 
1399۶031900۸0025۸۶ هیات دوم  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک زرند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حسن اسالمی 
زرند  از  صادره   3090451794 1 کدملی  شناسنامه  شماره  به  آبادی  علی 
فرزند غالمحسین در ششدانگ اعیانی خانه به مساحت 309.۶2 مترمربع 
از 23۶۸ اصلی که عرصه آن بموجب  از پالک ۶5 فرعی  مفروز و مجزی 
سند اجاره شماره 99/752039 _ 99/۸/12 متعلق به موقوفه مریم خانم با 
تولیت حسین متصدی زاده واقع در زرند خیابان عالمه کوچه 2 خریداری 
خانم  مریم  موقوفه  متولی  زاده  متصدی  حسین  آقای  رسمی  مالک  از 
محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
اگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند  می  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م/الف 212
تاریخ انتشار نوبت اول:99/12/9

 تاریخ انتشار نوبت دوم:  99/12/23
حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

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

فاقد سند رسمی     
موضوع  هیات   1399/11/5  -1399۶031۸0110137۶۸ شماره   رای   برابر 
فاقد سند  و ساختمانهای  اراضی   ثبتی  تکلیف وضعیت   تعیین   قانون  
رسمی  مستقر  در واحد ثبت ملک صومعه سراتصرفات مالکانه متقاضی 
ناصر حقیقت  پناه  راسته کنار فرزند یوسفعلی به شماره شناسنامه 1143 
صادره از  صومعه سرا در ششدانگ  یک قطعه  زمین  بمساحت 10۶9/35 
متر مربع  مشتمل بر  اعیان احداثی  بمساحت ۶3/03 متر مربع  پالک 
22۶  فرعی  از ۶0 اصلی  مفروز  و مجزی  شده از  از پالک 1۶  فرعی  از 
۶0  اصلی  واقع در قریه  راسته  کنار  بخش 22 گیالن خریداری  از نسق 
عموم   اطالع   منظور  به  .لذا  است  گردیده  محرز  پناه  حقیقت  یوسفعلی 
مراتب  در دونوبت  به  فاصله  15  روز  آگهی  می شود  چنانچه اشخاصی  
داشته   مذکوراعتراض   بشرح  متقاضی   مالکیت  به  صدور  سند   نسبت 
باشند  می توانند  از تاریخ اولین انتشار آگهی به مدت  دو  ماه  اعتراض 
خود رابه این  اداره  تسلیم  و پس از  اخذ  رسید  ظرف  مدت  یک ماه  
از تاریخ  تسلیم  اعتراض دادخواست  خود را  به مراجع  قضایی  تقدیم  
انقضای  مدت  مذکور  و عدم   نمایند  بدیهی  است و رسید در صورت  
وصول  اعتراض مدت مذکورطبق مقررات سند مالکیت  صادر خواهد شد.

تاریخ انتشار نوبت اول: 99/12/9
تاریخ انتشارنوبت دوم: 99/12/23

910/950- رییس ثبت اسنادوامالک شهرستان صومعه سرا – یداله شهبازی

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

چون دراجرای قانون فوق الذکر و به موجب 
 1399/10/7  -1399۶031۸0110123۶2 شماره   رای  
هیات حل اختالف مستقردرثبت اسنادصومعه سراتصرف 
مالکانه  محمد رضا غالمی کلدهی فرزند  موسی  از 41 
از  14 اصلی  واقع  در قریه  مردخه  بخش 22 گیالن  از 
نسق  نوزوز  اقبالی  مردخه  بعنوان ششدانگ  یک قطعه  
زمین  مشتمل بر  یکباب  اعیان  احداثی  بمساحت  
501/43 متر مربع  از طرف هئیت  مذکور  احراز  گردیده  
بر اساس  لذا   ان منظور  شده   برای   و پالک 7۶1 
مفاد ماده 1 قانون  فوق  در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهی میشودچنانچه کسی نسبت به صدورسندمالکیت 
متقاضی بشرح مذکوراعتراض داشته باشدازتاریخ اولین 
اداره  این  اعتراض خودرابه  انتشارآگهی بمدت  2 ماه 
تسلیم ورسیداخذنمایددرغیراین صورت پس ازانقضای 
مدت مذکوربرابرمقررات نسبت به صدورمالکیت اقدام 
میگرددوصدورسندمالکیت جدیدمانع مراجعه متضرربه 
دادگاه نخواهدشد.تاریخ انتشار نوبت اول: 99/11/25- 

تاریخ انتشارنوبت دوم: 99/12/9
910/879- رییس ثبت اسنادوامالک شهرستان صومعه 
سرا – علی کاظمی پاکدل

معاون شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور:

 تا تابستان 1400 در بیش از 200  شهر تنش آبی خواهیم داشت
بهره برداری  بر  نظارت  و  راهبردی  معاون 
گفت:  آب و فاضالب کشور  مهندسی  شرکت 
شهرهای  تعداد  هنوز   1400 تابستان  برای 
باید  و  نشده  مشخص  آبی  تنش  دارای 
چقدر  بارندگی ها  میزان  سال  پایان  تا  دید 
می شود اما قطعا تعداد شهرها و روستاهای 

و  می کند  پیدا  افزایش  آبی  تنش  دارای 
پیش بینی می شود که این عدد به بیش از 
200 برسد. به گزارش ایسنا حمیدرضا کشفی 
اقداماتی که طی چند سال  این که  بیان  با 
دارای  شهرهای  تعداد  شده  انجام  گذشته 
تنش آبی را از 547 در تابستان سال جاری 

به 170 شهر رساندیم، اظهار کرد: بدین معنا 
که  تعداد شهرهای دارای آب پایدار که در 
سال 1394 تنها 571 شهر بود اکنون به 9۸7 
با   1399 سال  تابستان  است.  رسیده  شهر 
اقدامات گسترده ای که انجام شد شهرهای 
دارای تنش آبی 170 شهر شد اما به دلیل 

که  خاطر  بدین  و  برف  و  باران  بارش  عدم 
را  باران  درصد   50 از  تا کنون کمتر  امسال 
ذخیره کرده ایم، تعداد شهرهای دارای تنش 
پیش بینی  و  یافت  خواهد  افزایش  آبی 
تنش  دارای  شهر   200 از  بیش  می شود 

باشیم. داشته 
بهره برداری  بر  نظارت  و  راهبردی  معاون 
اشاره  با  آب و فاضالب  مهندسی  شرکت 
در  آبی  تنش  دارای  شهر های  وضعیت  به 
شهر   170 از  گفت:   ،1399 سال  تابستان 

جاری  سال  تابستان  در  آبی  تنش  دارای 
معادل 95 شهر در وضعیت زرد، 23 شهر در 
وضعیت نارنجی و 52 شهر در وضعیت قرمز 
دارند  قرمز  وضعیت  که  شهرهایی  بودند. 
یعنی بیش از 20 درصد آب مورد نیاز کمبود 
در آن مناطق وجود دارد، در وضعیت نارنجی 
10 تا 20 درصد نسبت به آب مورد نیاز کمبود 
دارند و به کمتر از 10 درصد کمبود نسبت به 

می شود. زرد گفته  وضعیت  نیز  نیاز 

قطعا تعداد شهرها و 
روستاهای دارای تنش 

آبی افزایش پیدا می کند و 
پیش بینی می شود که این 

عدد در تابستان آینده به 
بیش از 200 برسد
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نصب بیش از 13 هزارتابلو و 
عالئم ایمنی در محورهای ایالم 
مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای ایالم گفت: 
ایمنی  و تجهیزات  و عالئم  تابلو  از 13 هزار  بیش 
تسهیل  و  مسیرها  ایمنی  افزایش  منظور  به  راه ها 
نورهللا  است.  نصب شده  جاده ای  تردد کاربران  در 
دلخواه با بیان این مطلب اظهار داشت: از ابتدای 
سال جاری تاکنون به منظور افزایش ضریب ایمنی 
راه ها در سطح استان بیش از 13 هزار عدد تابلو، 
عالئم و تجهیزات ایمنی در محورهای استان نصب 
شده است. او افزود: رعایت موارد ایمنی و توجه به 
تابلوهای اطالعاتی به منظور کاهش تصادفات امری 
در  ابتدای سال  از  به همین منظور  ضروری است 
بحث ایمنی مسیرها، 3 هزار و 552 عدد تابلوهای 
و  تعمیر  راهداران  توسط  ایمنی  عالئم  و  اطالعاتی 
و  تابلوها  سرقت  به  دلخواه  است.  شده  تعویض 
عالئم ایمنی و سایر تجهیزات از جمله ترانس برق، 
پایه تیر برق، چراغ نوری،کابل،گاردریل و ..... اشاره 
کرد و گفت: از اول سال جاری تاکنون سرقت عالئم 
و تجهیزات راهداری در محورهای مواصالتی استان 
2 میلیارد و 700 میلیون تومان خسارت مالی برای 
این اداره کل داشته است. مدیرکل راهداری و حمل 
عالئم  این  نصب  عنوان کرد:  ایالم  جاده ای  ونقل 
عالوه بر هشدار و اطالع رسانی  سبب ارتقای ایمنی 
عبور و مرور و کاهش تصادفات جاده ای می شود و 
الزم است همه ما شهروندان در حفظ و نگهداری 
این تابلوها کوشا باشیم. او به جابجایی بیش از 2 
میلیون تن کاال در 11 ماهه سال جاری اشاره کرد 
و گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون 2 میلیون و 
۸5 هزار تن کاال از طریق ناوگان حمل و نقل استان 
این  داشت:  دلخواه   نورهللا  است.  شده  جابه جا 
میزان حمل کاال توسط 119 هزار و 555 سرویس 
)بارنامه( ناوگان حمل و نقل در سطح استان جابجا 
مصالح  گندم،  سیمان،  افزود:  او  است.  شده 
پلی  و  ماسه  مایع، کلینگر،  انواع گاز  ساختمانی، 
اتیلن بیشترین میزان کاالهایی بوده که در این مدت 
توسط ناوگان حمل و نقل عمومی استان جابجا شده 
است. مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای ایالم 
یادآور شد: ساالنه بیش از 9۸ درصد جابجایی کاال 
توسط بخش حمل و نقل جاده ای  استان  داخل  در 
صورت می گیرد که این بخش دارای قابلیت ها و 
دلخواه  است.  در سطح کشور  امکانات گسترده ای 
تاکید کرد: نظارت کامل بر فعالیت ناوگان حمل و نقل 
با  بهداشتی  پروتکل های  جهت  رعایت  در  عمومی 
استقرار و فعالیت 12 تیم گشت نظارتی در سطح 

استان به طور مستمر در حال انجام است.

اصفهان

 پروژه تزریق پودر زغال به کوره بلند از سوی بنیاد 
جهانی انرژی و انجمن مدیریت سبز اروپا به عنوان 
انتخاب شد و گواهینامه و تندیس  پروژه سبز ملی 
به  اروپایی  انجمن  و  جهانی  بنیاد  این  سبز  پروژه 

تعلق گرفت. اصفهان  ذوب آهن 
با  اصفهان  ذوب آهن  مدیرعامل  یزدی زاده،  منصور 
به  زغال  پودر  تزریق  پروژه  گفت:  خبر  این  اعالم 
کوره بلند ) PCI( از سوی مدیریت HSE به انجمن 
انرژی(  جهانی  بنیاد  )نماینده  ایران  سبز  مدیریت 
توسط  الزم  دفاعیات  و  پیگیری  با  شد که  معرفی 
مذکور،  انجمن  ارزیابی های  و  ذی ربط  مدیریت های 
عنوان  به  دیگر  پروژه  ده ها  با  رقابت  در  پروژه  این 
مرحله  به  و  شد  انتخاب  ملی  سطح  در  سبز  پروژه 

یافت. راه  المللی  بین  رقابت 
با  افزود:  اصفهان،  آهن  ذوب  مدیرعامل 
مذکور  پروژه  ارزیابی  جلسه  مستمر،  پیگیری های 
در سطح بین المللی در تاریخ  10 آذرماه سال جاری 
شد  برگزار  انرژی  جهانی  بنیاد  ارزیابان  حضور  با  و 
اقتصادی،  محیطی،  زیست  منظرهای  از  پروژه  و 
اجتماعی و تکنولوژی مطابق با منطق EAST  مورد 

گرفت. قرار  ارزیابی 
ارزیابی  از  حاصل  نتایج  اساس  بر  یزدی زاده گفت: 
شد  موفق  اصفهان  ذوب آهن  شرکت  شده،  انجام 
جهانی  بنیاد  بین المللی  تندیس   و  گواهینامه 
پروژه  برای  را  اروپا  سبز  مدیریت  انجمن  و  انرژی 
همکاران  به همه  تبریک  با  او   دریافت کند.  مذکور 
سبز  پروژه  عنوان  کسب  کرد:  تاکید  سختکوش، 
در حوزه  بلند  به کوره  زغال  پودر  تزریق  پروژه  برای 
زیست کشور،  محیط  و حتی  زیست شرکت  محیط 

می شود. محسوب  چشمگیری  موفقیت 

بنیاد جهانی انرژی و انجمن مدیریت سبز اروپا تاکید کرد:

پروژه PCI ذوب آهن اصفهان، پروژه سبز ملی شورای  مجلس  در  اشترینان  و  بروجرد  نماینده 
اسالمی گفت: وضعیت بهداشت و درمان شهرستان 
خوب نیست. به گزارش ایسنا ، فاطمه مقصودی 
در سخنرانی پیش از خطبه های نماز  جمعه، اظهار 
با مشکالت  بروجرد  استان لرستان و شهر  کرد: 
با همدلی و همراهی  باید  زیادی همراه است و 
افزود:  او  تالش کنیم.  مشکالت  این  رفع  برای 
وضعیت بهداشت و درمان شهرستان خوب نیست 
و وضعیت کنونی برازنده مردم فرهیخته این شهر 
در مجلس  اشترینان  و  بروجرد  نماینده  نیست. 
خاطرنشان کرد: این وضعیت برازنده مردم بروجرد 
و اشترینان نیست و در سفر معاون وزیر بهداشت 
و درمان به شهرستان این مشکالت دیده شد و 
مقصودی  است.  شده  برنامه ریزی  آن  رفع  برای 
دانشگاه علوم پزشکی بروجرد را یک نیاز اساسی 
خاطرنشان  و  دانست  شهرستان  و  استان  برای 
کرد: با احداث دانشگاه علوم پزشکی در بروجرد 
می توانیم زمینه احداث دانشکده های مختلف و 
او  آوریم.  را در شهرستان فراهم  توسعه اشتغال 
تجهیز اتاق عمل، راه اندازی مجدد ICU بیمارستان، 
و  توسعه  و  روان  و  اعصاب  بیمارستان  ساخت 

کارهای  از  را  چمران  شهید  بیمارستان  تجهیز 
انجام شده و یا در دست اقدام دانست و اضافه 
کرد: رفع مشکالت بیمارستان آیت هللا بروجردی، 
توسعه درمانگاه اشترینان و هماهنگی برای ایجاد 
بیمارستان اتفاقات در شهرستان را از دیگر اقدامات 
ماهه گذشته  در 9  درمان  و  بهداشت  مهم حوزه 
دانست. نماینده بروجرد و اشترینان در مجلس 
سرطان  تشخیص  و  غربالگری  مرکز  بیان کرد: 
بود  به دالیل مختلفی مغفول مانده  نیز  بروجرد 
که با تالش  پیگیری های انجام شده، تجهیز شده 
و بزودی به بهره برداری می رسد. مقصودی ادامه 
داد: مدارس شهرستان نیز از امکانات کافی برای 
تحصیل دانش آموزان برخوردار نبوده و با برنامه ریزی 
مراکز  ساخت  برای  خوبی  اعتبارات  شده  انجام 
آموزشی جدید و تجهیز مدارس اختصاص یافته 
است. او با اشاره به میراث فرهنگی و گردشگری 
خانه های  داشتن  با  این شهر  افزود:  شهرستان، 
تاریخی در  آثار  و  امامزاده ها  تاریخی، مساجد و 
حوزه گردشگری و جذب سرمایه گذاری در این حوزه 
مغفول مانده است. نماینده بروجرد و اشترینان در 
مجلس اظهار کرد: باید با برنامه ریزی دقیق برای 

توسعه گردشگری و ایجاد اشتغال در این حوزه 
اقدام کنیم. مقصودی با اشاره به مشکالت حوزه 
راه و شهرسازی شهرستان، تصریح کرد: در این حوزه 
نیز مشکالت فراوانی داریم که مشکالت مسکن مهر 
و آسانسورهای آن از آن جمله است. او نیروگاه 500 
مگاواتی بروجرد را از جمله اقدامات مهم پیش رو 
برای این شهرستان دانست و خاطرنشان کرد: این 
نیروگاه عالوه بر توسعه اشتغال در شهرستان و 
استان می تواند زمینه تولید انرژی برای کشور باشد. 
نماینده بروجرد و اشترینان در مجلس در خصوص 
آزادراه خرم آباد_اراک، افزود: با پیگیری انجام شده 
و بر اساس برنامه ریزی انجام شده پس از ایجاد 
طرح  این  بروجرد،  حوزه  در  شبدری  دوربرگردان 
بهره برداری می رسد. مقصودی  به  در فاز نخست 
در خصوص سد آبسرده، سد شهید بروجردی و 
فاضالب شهری، اضافه کرد: برای جذب اعتبار و 
فعال کردن این طرح ها اقدامات خوبی انجام شده 
است. او بیان کرد: در دیدارهای مختلف با مسئوالن 
و  قول مساعد  و  بودجه،  و  برنامه  و  نیرو  وزارت 
اعتبارات تخصیص یافته؛ در آینده نزدیک شاهد 

تحول در حوزه سدهای شهرستان خواهیم بود.

نماینده مجلس شورای اسالمی:

وضعیت بهداشت و درمان بروجرد خوب نیست

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: در ایام تعطیالت نوروز، 
مسافرت به شهر های زرد مسافرپذیر از جمله مشهد، ممنوع است.

 به گزارش ایسنا، مهدی قلیان افزود: هم اکنون 12 شهرستان خراسان رضوی 
که بیشتر آنان پرجمعیت هستند در وضع زرد و 21 شهرستان استان در وضع 
آبی به لحاظ ابتال به کرونا قرار دارند. او گفت: بر اساس رنگ بندی نرم افزار 
ماسک هم اکنون شهرستان های مشهد، کالت، قوچان، کاشمر، گناباد، سبزوار، 
تربت حیدریه، طرقبه و شاندیز، خلیل آباد، کوهسرخ، خواف و بردسکن در وضع 
افزود:  بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد همچنین  زرد هستند. معاون 
نکته مهم این است که وضع مشهد و خراسان رضوی شکننده است و با توجه 
به مشاهده نوع انگلیسی و شناسایی ۶نفر مبتال به این ویروس در مشهد خطر 

شیوع و گسترش آن در استان وجود دارد.
اکنون سامانه های  علوم پزشکی مشهد گفت: هم  دانشگاه  بهداشتی  معاون 
نرم افزار ماسک متصل  به  اتوبوسرانی در کشور  و  بلیت هواپیما، قطار  صدور 
هستند و از صدور بلیت برای افرادی که در مراکز درمانی خصوصی و یا دولتی 

آزمایش کرونای آن ها مثبت شده است ممانعت می شود.

استاندار آذربایجان غربی با اشاره به انباشت تانکرهای سوخت طی روزهای اخیر در 
مرز تمرچین پیرانشهر گفت: این مشکل باید به سرعت حل شود.

به گزارش ایرنا، محمدمهدی شهریاری در یک گفت و گوی خبری افزود: این مشکل 
به دنبال توقف بیش از ظرفیت تانکرهای سوخت در مرز تمرچین پیرانشهر و عدم 

پذیرش از سوی مسووالن شمال عراق ایجاد شده است.
وی اضافه کرد: دستگاه های متولی باید هر چه سریع تر نسبت به رفع مشکل و نیز 

اتخاذ تدابیر الزم جهت پیشگیری از حوادث احتمالی اقدام کنند.
استاندار آذربایجان غربی ادامه داد: گمرک، فرمانداری پیرانشهر، مدیریت بحران، 
راهداری و مرزبانی در این باره اهتمام ویژه ای داشته باشند تا مشکل این تانکرها 

حل شود.
به گزارش ایرنا، مرز تمرچین پیرانشهر از مرزهای ایران با عراق و تنها مرز رسمی 
آذربایجان غربی با شمال عراق است که بخش زیادی از صادرات به این منطقه، از 

طریق این مرز انجام می شود.
پیرانشهر در جنوب آذربایجان غربی واقع شده است.

 مدیر عامل نیروگاه رامین اهواز گفت: بیش از ۸ میلیون مگاوات ساعت 
انرژی برق در 11 ماه امسال تولید و به شبکه سراسری برق ارائه شد.

بودن  خارج  به  اشاره  با  اهواز  رامین  نیروگاه  مدیرعامل  محمدی  خلیل 
اساسی  تعمیرات  اجرای  و  تولید  مدار  از   ۶ شماره  مگاواتی   315 واحد 
گفت: با تولید ۶۶5 هزار و 7۶0 مگاوات ساعت برق این نیروگاه در بهمن 
۸ میلیون و  به  11 ماه امسال  نیروگاه در  تولید برق  ماه امسال، مجموع 
او رفع محدودیت ها و مشکالت  2۶۶ مگاوات ساعت رسید.  315 هزار و 
این  عملیاتی  برنامه های  از  را  اهواز  رامین  نیروگاه  واحد های  سایر  فنی 
در  تولید لحظه ای  افزود: متوسط  و  عنوان کرد  نیروگاه در فصل زمستان 
بهمن ماه 243 مگاوات ساعت و در 11 ماه امسال 233 مگاوات ساعت 
ماه  بهمن  در  تولیدی  واحد های  ساعت کارکرد  این که  ضمن  شده،  ثبت 
2هزار و 73۸ ساعت و از ابتدای سال 99 تاکنون 35 هزار و ۶۶4 ساعت 
نیروگاه  بزرگ ترین  تولیدی  واحد   ۶ با  اهواز  رامین  نیروگاه  است.  بوده 
بخاری کشور است و نقش مهمی در تامین آسایش مردم و پشتیبانی از 

می کند. ایفا  شبکه کشور  برق 

معاون دانشگاه علوم پزشکی مشهد :
مسافرت به مشهد در ایام تعطیالت 

نوروز ممنوع است

استاندار آذربایجان غربی:
مشکل انباشت تانکرهای سوخت در مرز 

تمرچین پیرانشهر به سرعت حل شود

تولید بیش از 8 میلیون مگاوات ساعت 
انرژی برق در نیروگاه رامین اهواز

| خراسان رضوی | | آذربایجان غربی | | خوزستان |

آگهی مزایده اموال غیرمنقول  )اسناد رهنی(
آگهی مزایده اموال غیرمنقول پرونده اجرائی کالسه 9702338      
نظر به اینکه آقایان امير دليلي و وحيد دلیلی بدهکار و راهن نسبت 
اند لذا  به پرداخت بدهی خود در مهلت تعیین شده اقدام نموده 
در اجرای مقررات ماده واحده قانون اصالح ماده 34 اصالحی قانون ثبت و بنا 
به درخواست بستانکار ششدانگ پالک 3743 فرعی از 5 اصلی مفروز و مجزا 
شده از فرعی از اصلی مذکور قطعه واقع در بخش 4 حوزه ثبت ملک منطقه یک 
کرمان مالکیت وحید دلیلی با جز سهم 3 از كل سهم ۶ بعنوان مالک سه دانگ 
مشاع از شش دانگ عرصه و اعیان عرصه و اعیان، موضوع سند مالکیت اصلی 
شماره چاپی 9۸2455 سری ج سال 91 به شماره دفتر الکترونیکی الکترونیک 
امالک جلد 2۸4 ذیل شماره  دفتر  در صفحه 527  139420319007002100 که 
۶419۶ ثبت گردیده است مالکيت امير دلیلی با جز سهم 3 از کل سهم ۶ بعنوان 
اعیان، موضوع  اعیان عرصه و  از شش دانگ عرصه و  مالک سه دانگ مشاع 
سند مالکیت اصلي بشماره چاپی 9۸2454 سری ج سال 91 به شماره دفتر 
الکترونیکی الکترونیک 139420319007002099 که در صفحه 530 دفتر امالک 
جلد 2۸4 ذیل شماره ۶4197 ثبت گردیده است. به مساحت 49۶0.۸ متر مربع 
به حدود: شماال در و دیوار بطول ) 43.25 ) چهل و سه متر و بیست وپنج 
سانتیمتر به کوچه شرقا در شش قسمت که قسمت پنجم ان جنوبی است. اول 
دیوار بديوار بطول )27.95( بیست و هفت مترو نود و پنج سانتیمتر به شماره 
یکهزار و نهصد و پنجاه و نه فرعی دوم دیوار بدیوار بطول )42.00( چهل و دو متر 
به شماره یک هزار و نهصد و یک فرعی سوم دیواری دیوار بطول )31.10( سی و 
یک متر و ده سانتيمتر به شماره نهصد و بیست و دو فرعی چهارم دیوار بدیوار 
بطول )5.25( پنج متر و بیست و پنج سانتیمتر به پنج اصلی پنجم دیوار دیوار 
بطول )۸.00( متر به شماره نهصد وسه فرعی ششم دیوار بدیوار بطول )9/15متر( 
نه متر و پانزده سانتيمتر به شماره نهصد وسه فرعی جنوبا درب و دیوار بطول 
بطول  بدیوار  دیوار  اول  دو قسمت  در  غربا  رو خیابان  پیاده  به  متر   )37.75(
بطول ) 90.50 ( نود مترو پنجاه سانتيمتر به شماره هشتاد و هفت فرعی دوم 
دیوار بدیوار بطول ) 20.20( بیست متر و بیست سانتیمتر به شماره نود و هفت 
فرعی تعریف گردیده است که بر طبق نظریه کارشناس رسمی مشخصات ملک: 
ششدانگ یک قطعه زمین به شماره 3743 فرعی از 5 اصلی مفروز و مجزا شده 
از فرعی از اصلی مذکور قطعه واقع در بخش 4 حوزه ثبت ملک منطقه یک کرمان 
استان کرمان به مساحت 49۶0.۸ متر مربع کاربری ملک تجاری و مسکونی 
آدرس ملک: کرمان، بلوار شهید صدوقی، روبروی انبار شرکت نفت مشخصات 
فنی ملک؛ سازه فوالدی سالن صنعتی نمای ساختمان به صورت ترکیبی از آجر 
سفال نسوز، سنگ، شیشه و آامینیوم بوده ، کف سازی واحدهای تعمیر گاهی از 
بتن سخت مسلح و واحدهای نمایشگاهی و اداری با پارکت و سرامیک پرسالن 
واحدهای  دار، سیستم سرمایش  طرح    ۶0*۶0 تایل  از  های کاذب  و سقف 
نمایشگاهی با کولرهای گازی دو تیکه و فضای اداری و تعمیرگاهی با کولر آبی، 
سیستم گرمایشی سالن های نمایشگاهی و فضای اداری گرمایش از کف و سال 
های تعمیر گاهی با دستگاه گرماتاب، مجهز به سیستم اعالن حریق، دوربین 
مدار بسته، دزدگیر و دکوراسیون داخلی و دربهای کرکره برقی می باشد و قطعات 
مسکونی موجود به صورت عرصه محصور مشاهده گردید. امتیازات و انشعابات 
اختصاصی،  ترانس  با  فاز  سه    100KVA تجاری  برقی  امتیاز  دو  شامل  ملک 
یک امتیاز آب تجاری و یک امتياز گاز تجاری، یک انشعاب فاضالب، 20 خط 
با  باشد.  می  وایرلس  اینترنت  اتصال  جهت  مخابراتی  سیستم کامل  و  تلفن 
و ۸7/575   بازدید های گزارش کارشناسی های شماره 259/ک/99  به  توجه 
و  )صد  ریال   1.4۶1.91۸.750.000 مبلغ  به   3743 مادر  اصلی  پالک  مجموع 
چهل و شش میلیارد و صد و نود و یک میلیون و هشتصد و هفتاد و پنج هزار 
تومان( کارشناسی و اعالم می گردد ملک فوق دارای بیمه نامه معتبر میباشد 
طبق سند رهنی شماره رهنی شماره 199297 مورخ 93/10/30 دفتر خانه اسناد 
رسمی شماره 4 شهر کرمان استان کرمان مازاد دارد رهنی شماره 201459 مورخ 
94/2/15 دفترخانه اسناد رسمی شماره 4 شهر کرمان استان کرمان . مازاد دارد 
شهر   4 شماره  رسمی  اسناد  دفترخانه   94/2/15 مورخ   2014۶5 شماره  رهنی 
کرمان استان کرمان ، مازاد دارد رهنی شماره 2014۶3 مورخ 94/2/15دفترخانه 
اسناد رسمی شماره 4 شهر کرمان استان کرمان مازاد دارد رهنی شماره 2014۶1 
مورخ 94/2/15 دفترخانه اسناد رسمی شماره 4 شهر کرمان استان کرمان مازاد 
دارد رهنی شماره 2014۶1 مورخ 94/2/15 دفترخانه اسناد رسمی شماره 4 شهر 
کرمان استان کرمان کرمان در رهن بانک ملت واقع میباشد از ساعت 9 الي 12 
ظهر روز سه شنبه مورخه 1399/12/19 اداره اجرای اسناد رسمی کرمان واقع در 
ضلع شمالی پارک نشاط طبقه دوم سالن اجتماعات شهید نصر از طریق مزایده 
بفروش میرسد و مزایده از مبلغ پایه کارشناسی 1.4۶1.91۸.750.000 ریال )صد 
و چهل و شش میلیارد و صد و نود و یک میلیون و هشتصد و هفتاد و پنج 
هزار تومان( که قطعی گردیده است شروع و باالترین مبلغ پیشنهادی فروحته 
خواهد شد شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی 
به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار با نماینده قانونی او در جلسه مزایده است 
برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از 
تاریخ مزایده به حساب ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده 
فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به 
حساب خزانه واریز خواهد شد و مزایده ابطال و تجدید میگردد پرداخت بدهی 
های مربوط به آب و برق و گاز اعم از حق انشعاب یا حق اشتراک و مصرف در 
صورتی که مورد مزایده از این بابت بدهی داشته باشد و نیز بدهی های مالیات 
و عوارضی شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم 
شده یا نشده باشد بعهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس از انجام مزایده 
به  مازاد  از محل  فوق  بابت هزینه های  پرداختی  مازاد وجوه  در صورت وجود 
برنده مزایده مسترد میگرد. ضمنا چنانچه روزمزایده با تعطیل رسمی مصادف 
گردد روز اداری بعد از تعطیلی مزایده انجام خواهد شد طالبين می توانند جهت 
کسب اطالعات بیشتر در ساعات اداری به اداره ثبت اسناد مراجعه نمایند. تاریخ 

انتشار: 1399/12/09
زهرا سرمست- کفیل اداره اجرای اسناد رسمی کرمان
9685م الف 1536

 ســازمان ســیما ،منظــر  و فضــاي ســبز شــهري شــهرداري کــرج در نظــر دارد مشــخصات منــدرج در جــدول ذیــل وافــع در کــرج میــدان جمهــوری خیابــان کســری پــارک ایــران کوچــک )بازارچــه ســنتی( را از طریــق  
مزایــده عمومــی  بــه اشــخاص حقیقــی  و حقوقــی واجدشــرایط بــه مــدت ســه ســال شمســی واگــذار نمایــد.

قیمت پایه اجاره ماهیانه ریالموضوع مناقصهردیف

35/000/000اجاره غرفه شماره 2 و 5 جهت فروش نقره جات1

15/000/000اجاره غرفه شماره 3 جهت فروش تابلو نقاشی2

35/000/000اجاره غرفه شماره 4 و 7 جهت فروش لباس شال و روسری محلی3

15/000/000اجاره غرفه شماره 6 جهت فروش محصوالت معرق و مینا4

15/000/000اجاره غرفه شماره 8 جهت فروش انواع ساز5

20/000/000اجاره غرفه شماره 9 جهت فروش محصوالت و صنایع دستی چوبی6

20/000/000اجاره غرفه شماره 10 جهت فروش عتیقه جات7

20/000/000اجاره غرفه شماره 11 جهت فروش ظروف و محصوالت مسی8

20/000/000اجاره غرفه شماره 12 جهت فروش قهوه و نسکافه9

15/000/000اجاره غرفه شماره 13 جهت فروش انواع گل و گیاه10

40/000/000اجاره کافه به شماره غرفه های14 و 1115

20/000/000اجاره غرفه شماره 16جهت فروش ترمه یزد12

60/000/000اجاره غرفه شماره 17 و 18 جهت فروش چرم13

100/00/000اجاره غرفه شماره 19 جهت فروش فرش14

32/000/000اجاره غرفه شماره 20 جهت آرت شاپ15

32/000/000اجاره شربت خانه به شماره غرفه 1621

20/000/000اجاره عطاری به شماره غرفه 1722

30/000/000اجاره غرفه شماره 23 جهت فروش سوهان18

40/000/000اجاره غرفه شماره 24 و 25 جهت فروش شیرینی و شکالت19

1- سپرده شرکت درمزایده  به یکی از روشهای ذیل ارائه گردد:
- ضمانتنامه بانکی  که به مدت سه ماه اعتبار داشته و قابل تمدید باشد 

ویا 
- واریز فیش نقدی به مبلغ فوق به حساب شماره 100100100121 بانک شهر شعبه عظیمیه 

2- برندگان نفر اول و دوم  مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نباشند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد .
3- سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

4- مبلغ 500/000 ریال بابت هزینه خرید هریک از  اسناد  مزایده  به حساب شماره 700824126398بانک شهر شعبه عظیمیه واریز و  واصل فیش واریزي به امورپیمانهاي سازمان ارائه نمایند 
5- متقاضیــان جهــت خریــد اســناد مزایــده   از تاریــخ انتشــار  ایــن آگهــی بــه مــدت ده روز مــی تواننــد در ســاعت اداری بــه امورقراردادهــای ســازمان ســیما، منظــر و فضــای ســبز شــهری شــهرداری کــرج  واقــع - عظیمیــه- ضلــع شــمالي 

میــدان اســتقالل- طبقــه اول دفتــر امــور پیمانهــا مراجعــه و یــا بــا شــماره تلفــن 32540303 )026( تمــاس حاصــل نماینــد.
6- محل دریافت اسناد و قبول پیشنهادات: دبیرخانه سازمان میباشد.

7- مهلت ارائه و تحویل اسناد: حداکثر 10 روز کاری از تاریخ  در آگهی می باشد
8-  داشتن  معرفی نامه همراه مهر و امضا مدیرعامل شرکت هنگام خرید اسناد مزایده الزامی میباشد.

9- سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مزایده  مندرج شده است .
10- هزینـه چاپ  دو آگهـی  توامان و کارشناسی رسمی دادگستری  به عهده برنـده  مزایده میباشد .

11- تاریخ بازگشایی اسناد راس ساعت 12 مورخ 99/12/20در محل سالن کنفرانس سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج اعالم می گرد.
امور قراردادها و روابط عمومی

سازمان سیما  ، منظر و فضای سبز شهری شهرداري كرج

 آگهی مزایده عمومی به شماره 99-13



پیامک شما را دربـاره 
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کرونا  که  است  سال  یک  از  بیشتر  اینجا 
مثل  نشده.  خالی  آن  از  زمینش  و  آمده 
همه مریضی هایی که آمدند و برای همیشه 
ماندند. اینجا در سلول دفن بهداشتی پسماند 
عفونی که یوسف هر روز روی آن ها می ایستد 
»ناچاری« را وصف می کند. »از روی ناچاری 
اینجا هستم، چه کسی دلش می خواهد اینجا 
کار کند؟ من هیچ کاری پیدا نکردم، مجبور 
شدم بیایم اینجا. 5 سال است که کارم این 
است.« یوسف  کمک راننده 40 ساله یکی از 
55 کامیونی است که هر روز پسماند عفونی 
دندانپزشکی  و  بهداشتی  مراکز  درمانگاه،  از 
مانند  می شوند.  آرادکوه  راهی  و  می زنند  بار 
راننده کامیون  او هم کمک  رضا حصاری که 
زرد  بسته های  هرروز  و  بود  عفونی  پسماند 
رنگ و نارنجی بیمارستان مسیح دانشوری را 
بار می زد و تا آرادکوه می آورد. او یک روز کرونا 
گرفت، چند روز در بستر خوابید و بعد فقط 
روحش ماند که در میان آرادکوه پرسه بزند. 
درپوش  می شود،  پیاده  کامیون  از  یوسف 
پشتی کامیون ایسوزو را باز می کند و به نظاره 
بیرون  آن  از  می نشیند که  رنگی  کیسه های 
می ریزند. کیسه های سیاه پرند از زباله هایی 
آشپزخانه ای هستند.  خودش  قول  به  که 
ماسک و گان و دستکش و هرچه که برای 
اتاق  توی  و   و پرستار  یا دکتر  بوده  مریض 
جراحی نبوده هم نبوده در کیسه های مشکی 
توی هم لولیدند. او گاهی پی تخلف در میان 
زباله ها هم می گردد، کیسه های مشکی نباید 
چندباری  باشد.  سوزن  و  سرنگ  تویشان 
به چشم خود دیده، یک بار که  او  بوده،  هم 
کیسه را بلند کرده، سوزن از توی آن بیرون 
دو  ترسیده،  رفته،  توی دستش  زده، سوزن 
روز توی خانه خودش را حبس کرده، آمپول 
کزاز زده، گزارش داده و در درمانگاه را تخته 
کرده. کیسه ها در قسمت پشتی کامیون که 
لم داده بودند، پایین می ریزند، سنگینی شان 
را روی کیسه های قبلی می اندازند، کیسه های 
آن ها  توی  نارنجی که خون هم  و  رنگ  زرد 
دویده بوده، از هم باز می شوند، خون توی در 
و دیوار کامیون می پاشد، روی صورت یوسف 
هم. خون روی زمین هم راهش را باز می کند: 

اینجا ماندم.« »از سر ناچاری 

 سختی کار نمی گیریم 
 55 نمی شود،  خالی  زباله  از  دفن  سلول 

کامیون وقت دارند که از 150 مسیر خودشان 
چیزی  کرونا  بعد  از  و  برسانند  اینجا  به  را 
حدود 110 تا 120 تن پسماند عفونی را اینجا 
شد  و  آمد  هر  از  بعد  بولدوزر  کنند،  خالی 
آهک  و  خاک  بیمارستان  زباله های  روی 
تماشای  به  باید  هربار  »امیر«  می پاشد. 
بنشیند.  کامیون  از  زباله  و  آهک  ریختن 
30، 35 ساله، جوان ترین فرد اینجا با ردای 
سفید پالستیکی که برایش حکم زره مقابل 
چشم های  توی  دارد.  را  زباله  بیماری های 
قرمزی  می کنند،  دود  اسفند  لحظه  هر  امیر 
و  می پیچد  است که  بادی  بابت  از  چشم ها 
و آهک  در می آورد، خاک  به رقص  را  آهک 
توی چشم های امیر هم می نشیند. »۸ سال 
است که اینجام، قبال پردازش بودم.« پردازش 
معمولی  زباله های  مقصد)سالن تفکیک( 
روز  هر  زباله هایی که  است.  آسیب کمتر  با 
روانه  مکانیزه  سطل  به  خانه  سطل های  از 
می شود، در ایستگاه های میانی از کامیون به 
سیمی تریلر سرازیر می شود و تریلیرها شبانه 
آن را در پردازش تخلیه می کنند. زباله هایی که 
این روزها بیشتر تویشان  ماسک و دستکش 
خودنمایی می کند و یکی در میان  بین شان 
پوست میوه های نارنجی و زرد است.  امیر دو 
برادر دارد که آن ها در همین قسمت تفکیک 
زباله کار می کنند. بین 1۶0 کارگر روزمزد دیگر 
نیم  و   3 ماهی  بکشند  را  »خودشان  که: 
می شود درآمدشان.« امیر وقتی آمد قسمت 
نشد،  بیشتر  بیمارستانی حقوقش  زباله های 
پاداش نگرفت حقوقش همان سه و نیم تا 4 
میلیون ماند: »سختی کار ندارید؟« خودش 
را می چرخاند به سمت مافوقش که او هم ده 
مافوق که سر  اینجاست.  سال است ساکن 
تکان می دهد، اجازه صحبت برای امیر صادر 
اینجا هستند،  می شود: »نه همه کسانی که 
کارشان سخت است، اما هیچکس سختی کار 
نمی گیرد.«، موهای فردارش از میان کیسه ی 
زده. کامیون  بیرون  رفته  آن  توی  ردایی که 
تازه که می آید. چشمش می چرخد، چشمش 
دنبال خودش می کشاند.  را  پایش  و  دست 
در پشتی کامیون که باز می شود، او با چشم 
کامیون  از  چیزی  چه  که  می کند  کنترل 
دو  در  دیگری  با کارگر  امیر  می شود.  خارج 
است  شب کار  او  می شوند،  جابه جا  شیفت 
و امیر روزهای اینجا را دیده است: »ساکن 

کجایید؟ قبل از خانه حمام می روید؟« سرش 
»اسالم شهر،  می چرخد،  اجازه  نشانه  به  باز 
اینجا که حمام نداریم، باید توی خانه حمام 
بروم.« هیچکس نمی داند که امیر در بخش 
عفونی پسماند کار می کند، حقیقت مثل زباله  
در اینجا دفن می شود. واقعیت حتی از زبان 
مافوق هم کتمان می شود»فامیل بفهمند ما 
چه کاره ایم با ما قطع رابطه می کنند، مخصوصا 
حاال که کرونا آمده. ما هر روز با کرونا هستیم، 
هرروز می بینمش، فکر کنید روزی چند صد 
بسته کرونایی در اطراف ما تخلیه می شوند، 
رفت و آمد کنید؟  ما  با  حاضرید  باشید  شما 
با  می کنند.«  تحملمان  زور  به  هم  خانواده 
قدری مکث و لبخندی که لحنش در صدای 
مافوق است و ردش پنهان پشت ماسک های 
با  می نشاند.  هم  کنار  را  کلماتش  پزشکی، 
این که اینجا زمستان است اما بهارش هم گل 
ندارد: »کرونا هم نباشد فرقی نمی کند، اوضاع 
ما همیشه خطری است. همه بیماری ها اول 
او  امیر می داند که  اینجا هستند.« فقط زن 
در شهرداری چه کاره است. بچه هایش فکر 
می کنند که او در قسمت پردازش است، البته 
گاهی شک می کنند، وقت هایی که باد می آید 
و بوی چسبناک به لباس او نمی چسبد اما به 

چرا. عموهای شان  لباس 

 هیچکس نمی داند ما چه کاره ایم
فکر  بار  روز، من 24  »توی 24 ساعِت 
می کنم، کرونا گرفتم، وقتی از خستگی عرق 
می کنم، وقتی خاک اینجا تو گلویم می رود و 
سرفه می کنم، وقتی عطسه ام می گیرد، توی 
رحمان کرونا  بدبخت شدی  می گویم،  ذهنم 
گرفتی.« رحمان یکی از سرکارگران اینجاست. 
عوض  شیفتشان  که  کارگری  دو  مسئول 
می شود، با راننده بیل مکانیکی که زباله ها را 
راهی گودالی می کند و رویشان آهک می پاشد 
که  کامیونی  رانندگان  با  خاک،  متر  یک  و 
می روند و برای اینجا زباله می آورند. رحمان 
بارها در خلوت وقتی خودش بوده و خودش 
اصال  بسته که  نقش  ذهنش  در  سوال  این 
اینجا چه کار می کند: »به رفتن از اینجا فکر 
شما  دارم،  بچه  یک  من  می دانید  کردم، 
همیشه دوست دارید بهترین چیزها را برای 
به خودم  ببرید، وقتی کرونا آمد  بچه هایتان 
گفتم نکند برایش بیماری ببرم؟ نه فقط برای 
او برای همه خانواده ام.« همین فکرها بود که 

قطع کرد،  با همه  را  رحمان  رابطه  رفته  رفته 
مادر و پدرش را ندید، از خانواده فقط بچه و 
زنش برایش ماند. اینجا ماند، انگار که زندگی 
پایش را به اینجا بسته باشد، او خالف آمد 
زندگی، تنهایی را انتخاب کرد و تنهایی مانند 
بوی پیچ و تاب خورده در اینجا چسبناک و 
سنگین و ماندگار است. می گوید اینجایی ها 
بیمه هستند، همان بیمه معمولی که بیشتر 
ما دفترچه اش را داریم: »وقتی مریض شویم 
با نشان دادن آن از هزینه دوا و درمانمان کم 
باقی کارگران  هیچی.  فعال  بیشتر؟  می شد، 

زباله همین را هم ندارند.«

 هنوز شر کرونا به ما نرسید 
ایستاده. کوهی  پای کوه  بعدی  کامیون 
زباله های  ماندن  هم  روی  و  انباشت  از  که 
باال  کامیون که  هر  شده.  ایجاد  بیمارستانی 
می رود زمین زیر پای آدم می لرزد، زلزله شش 
ریشتری، روی مخزنی که ظرفیتش ۶00 تن 
و  سال   10 برای  استفاده  قابل  و  است  بوده 
حاال 5 سال است که عمرش به سر آمده اما 
زباله هایش نه. این بار کمک راننده از کامیونش 
پیاده می شود و یک چشمش به زباله هاست 
آلودی که  خون  شیرابه  به  دیگرش  و چشم 
فامیل  »حصاری  می ریزد:  بیرون  مخزن  از 
از وقتی کرونا گرفت فکر کردیم  بود،  ما  دور 
خانه  هم  روز  چند  ما گرفتیم،  همه  احتماال 
خوابیدیم اما خدا را شکر هنوز شرش به ما 
نرسیده است.« صدای بلند کامیون ها شنیدن 
زباله های  از  زمین  حافظه  می کند،  دشوار  را 
روی آن پاک نمی شود مثل حافظه مجید که 
داشته  نگه  ذهنش  از  را گوشه ای  خاطراتش 
مریضی های  این قدر  »اینجا  مبادا:  روز  برای 
عادت  آن ها  به  ما  بدن  انگار  دیگر هست که 
کرده و کرونا دیگر چیزی در برابرش نیست.« 
تکان  که  زمین  می آید،  کش  خنده اش 
است.  راه  در  بعدی  کامیون  یعنی  می خورد 
سلول دفن شبانه روزی که عمده کارش تا چند 
ساعت بعد از ظهر است: »خانمم گفت دیگر 
ذهنم می رسد  به  نکن، خودم هم گاهی  کار 
خودم  می شوم  پشیمان  ول کنم،  را  که کار 
نان حالل سخت گیر  را دست خدا سپردم، 
می آید.« سگ ها روی آهک ها دراز کشیدند، 
مافوق می گوید اینجا چیزی نمی خورند. وقتی 
زباله ها از کامیون بیرون می ریزد، خوشه چینی 
را آموختند. »خوشه چینی که در این قسمت 

ندارد.« برایشان  چندانی  عایدی 

 عمر سلول به سر آمده است
زباله ها  نبود. همه  قبل ترها سلول دفنی 
روزانه در جایی دفن می شدند و معلوم نبود 
مافوق  می رود.  کجا  خونابه شان  و  شیرابه  
می گوید چند سال پیش اینجا را ساختند و 
زیرش لوله گذاری کردند و چیزی شبیه موکت 
و ایزوگام رویش کشیدند که خونابه زباله و 
نشود  زیر زمینی  آب  جریان  وارد  آلودگی  اش 
و زهکشی شود. بعد از سال ها که عمر سلول 
سازمان  مدیرعامل  امسال  آبان  شد،  تمام 
پایان امسال سلول  تا  پسماند وعده داد که 
بیمارستانی  های  زباله  دفن  برای  ای  تازه 
ایجاد می شود اتفاقی که تا االن رقم نخورده 
اینجا  در  قدیمی تر  خاطرات  میان  در  است. 
چیزهای عجیب و غریب هم پیدا شده است. 
دایره المعارف سلول  به  نوروزی که همه  نادر 
دفن عفونی  می شناسندش، می گوید که اینجا 
هم دست پیدا شده و هم جنین: »جراحی 
می کردند، بعد بیمارستان باید بی خطرسازی 
بیمارستان ها  از  خیلی  نکردند،  اما  می کرده 
می دیدیم،  وقتی  ما  ندارند،  را  دستگاهش 
پا  و  دست  شدن  پیدا  می کردیم.«  دفنش 
نیست:  عادی  پسماند  دیگر  قسمت های  در 
»مدتی پیش پایین تنه پیدا شد، در همین 
به  می آید،  خانه ها  از  که  زباله هایی  سالن 
آگاهی خبر دادیم.« سرکارگر سالن زباله های 
عادی که اسمش را گذاشته اند اس یک و اس 
در  را هم  تفنگ  یک  پیدا شدن  دو، خاطره 
میان زباله ها دارد. تفنگی با خشاب خالی که 
معلوم نبود چطور سر از اینجا درآورده است.

 هزینه های سالمتی را نمی پردازند
و  درمانی  مجموعه  هزار   7 میان  از 
بیمارستان در تهران تنها 3۶70 بیمارستان با 
پیمانکاران اینجا قرارداد دارند و زباله هایشان 
یا  زباله هایشان  باقی؟  می شود،  اینجا  راهی 
و  می شود  عادی  مکانیزه  سطل های  راهی 
و  زباله برهای کولی  بر سر  نیست چه  معلوم 
کتفی می آورد یا سر از مجموعه های غیرمجاز و 
زباله دزدانی در می آورد که از مواد اولیه سرنگ 
می سازند.  مصرف  یکبار  ظرف  سرمش،  و 
ما  خانه های  توی  مصرف  یک  ظرف های 
می آیند بدون آن که بدانیم روزی سرنگی بوده 
بدنمان  به  دارویی  پیش  سال ها  احتماال  که 
وارد کرده است. مجید رباطی، معاون خدمات 
شهری سازمان مدیریت پسماند می گوید که 
بعضی از مراکز درمانی نمی خواهند هزینه بردن 
می شود که  همین  بپردازند،  را  زباله هایشان 
باالشهر هم  پزشکان های  از ساختمان   خیلی 
اینجا در  از  تخلف رخ می دهد و زباله ها سر 
نمی آورند: »هزینه ای که باید بپردازند، هزینه 
تومان  هزار   130 باید  مراکز  است،  سالمتی 
آبونمان دهند و کیلویی 1400 تومان بپردازند.« 
زباله های عفونی اما حجمی محاسبه می شود، 
وارد کامیون  لیتری  یا 110  باید 240  بسته ها 
شوند، فرمول ها جرم را به حجم تبدیل می کنند 
و زباله ها راهی کامیون می شود: »البته بعضی 
از بیمارستان ها همین جا هم تقلب می کنند 
وارد دستگاه چرخ کن می کنند،  را  زباله ها  و 
وزن  با  اما  می دهند  تحویل  را  ابعاد  همان 
بیشتر.« زباله های آشپزخانه ای بیمارستان ها 
و  می شد  محسوب  عفونی  پیش  مدتی  تا 
توی کیسه های زرد رنگ می رفت: »ماسک و 
دستکش و غذایی که بیمار می خورد، طبیعی 
پیش  ماه  چند  از  باشد.«  است که کرونایی 
که تب کرونا اندکی فروکش کرد این زباله ها 
کیسه های  همان  توی  شدند  جمع  عادی 
مشکی رفتند و هزینه ارسالشان رایگان شد.

 زباله ها باید سوزانده شوند
کلمات از آن روز رخت بسته اند، روزی که 
یکی از کارگران به چشم خودش دید که احمد 
بیمار شد و برای همیشه بیمار ماند. »زباله های 
جمع  خاکسترشان  بسوزند،  باید  بیمارستان 
مثل  شود.«  زباله دانی  راهی  بعد  و  شود 
از  یکی  راننده  احمد کمک  دنیا.  جای  همه 
کامیون های زباله عفونی بود. تصویر او و عابد 
تهران  شهرداری  که  مختلفی  ویدیوهای  در 
و  سهل انگاری  است.  شده  پخش  ساخته، 
تخلف کادر درمان به او سیاه زخم داد و سیاه 
زخم ماند توی چشم های عابد و همه کسانی 
که اینجا به نظاره زباله های عفونی نشستند. 
»به ما واکسن می زنند؟« سوالشان در میان 
خاک و آهک پخش و پال می شود. سرنگ و 
سوزن و خون توی زمین اینجا پخش است و 

سگ ها اطراف زباله ها می پلکند.
*تمامی اسامی گزارش مستعارند. 

 گزارش »پیام ما« از یک روز کاری نیروهای دفن پسماند بیمارستانی آرادکوه  

تهِ خط
کارگران: هیچ کس نمی داند شغل واقعی ما چیست

از میان 7 هزار مجموعه درمانی تنها 3670 مجموعه با پسماند قرارداد دارند

نمایشگاه عکس »پرنسس های 
کوره« متوقف شد
فقر و فانتزی

با  صوفی  علی  عکس  نمایشگاه  دومین 
بود  عنوان »پرنسس های کوره« که قرار 
شود،  افتتاح  کاما  گالری  در  اسفند   ۸
کودک  حقوق  فعاالن  پیگیری  با  دیروز 

شد. لغو 
از  پرتره  عکس   15 شامل  نمایشگاه 
علی  بود.  آجرپزی  کوره های  دختران 
پیشتر  مجموعه  این  عکاس  صوفی 
بود:  گفته  عکس  نمایشگاه  درباره 
مجموعه ای  کوره«  »پرنسس های  در 
دخترانی  از  رنگی  پرتره  چند  شامل 
همراه  به  آجرپزی  کوره های  در  که 
به  می کنند،  زندگی  خانواده هایشان 
عکاسی  که  زمانی  گذاشته ام.  نمایش 
این مجموعه را شروع کردم، این کار را 
ندادم  انجام  نمایشگاه  برپایی  هدف  با 
این کودکان  رویاهای  می خواستم  بلکه 
دلیل  همین  به  بگذارم.  نمایش  به  را 
پروژه  این  نمایشگاه،  این  برپایی  با 
نمی رسد  پایان  به  من  برای  عکاسی 
بلکه ادامه خواهد داشت. این اقدام اما 
روبه رو  حقوق کودک  فعاالن  واکنش  با 
از  کاسبی  را  آن  بسیاری  حتی  و  شد 

خواندند. فقر 
امام  جمعیت  بیانیه ای  از  بخشی  در 
علی )ع( در  رد این اتفاق منتشر کرده،  
با  همراه  تبلیغاتی  چنین  است:  آمده 
نشان  انتشار عکس چهره ی یک کودک 
می دهد هنوز اصول اولیه  رفتار حرفه ای 
ویژه  به  محرومان،  با  برخورد  اخالق  و 
توسط  آسیب،  معرض  در  کودکان 
نشده  درک  ما  جامعه ی  از  بخشی 
مرزهای  همچنان  کنش گرانی  و  است 
بازنمایی آسیب های اجتماعی و اهمیت 
درنیافته اند را  انسان ها  کرامت  رعایت 

آمده  بیانیه  این  از  دیگری  بخشی  در 
عالیه ی کودکان  مصالح  »رعایت  است: 
در همه ی تصمیمات« و »حمایت ویژه ی 
قانونی و ساختاری از کودکان« دو اصل 
در  است.  امروز  در جهان  پذیرفته شده 
دلیل  به  اصل، کودکان  دو  این  سایه ی 
مورد  نداشتن  عاملیت  و  آسیب پذیری 
ارتکاب  و  می گیرند  قرار  ویژه  حمایت 
دیگر  قبال  در  رفتارهایی که  از  بسیاری 
با  مواجهه  در  است،  مباح  اشخاص 
چهره ی  بسا  چه  و  ممنوع شده  کودکان 
تصویر  انتشار  کند.  پیدا  مجرمانه 
نامناسب  وضعیت  در  ویژه  به  کودکان 
همراه  را  فقر  برچسب  که  حالی  در  و 
بودن  نامعتبر  به  توجه  با  دارد،  خود 
تصویرش،  انتشار  برای  کودک  رضایت 
برگزاری  است.  رفتارها  این  جمله ی  از 
کودکان  این  تصاویر  فروش  و  گالری 
یادآور  همیشه  برای  که  حالی  در 
که  بود  خواهد  کودکانی  محرومیت 
قاب  شدن  زیباتر  برای  و  روز  یک  تنها 
عکاس لباس هایی فانتزی و متفاوت از 
آن چه هر روز بر تن دارند را پوشیده اند، 
بر  حق کودک  رعایت  عدم  بارز  مصداق 

است. خود  تصویر 
جمالتی  نمایشگاه  این  هنری  بیانیه  در 
تمام  آرزوی  شدن  پرنسس  نظیر 
نویسنده  بود،  آمده  است،  دختران 
در  که  دختری  کودکان  بود  گفته 
ملکه  هستند  صوفی  علی  عکس های 
در  تنها  که  هستند  پرنسس هایی  و 
توانسته  علی صوفی  و  نیست  افسانه ها 
گل،  تاج  چون  چیزهایی  حداقل  با 
انتخاب  به  ملکه … که  و شنل  دستبند 
خود این کودکان بوده رُویای آن ها را به 
تصویر بکشد و آن ها را برای لحظه ای از 
دیگر  بخشی  در  کند.  دور  خود  واقعیت 
خوانده  ناصحیح  اصطالح  این  بیانیه  از 
شده است: »پرنسس شدن آرزوی هر 
دختری است«، از نداشتن درک صحیح 
تقلیل  و  محروم  کودکان  وضعیت  از 
کف  در  آسیب زای کودکانی که  وضعیت 
دارند  قرار  خود  اساسی  نیازهای  هرم 
حکایت  شدن«  پرنسس  »آرزوی  به 
دوربین  برابر  در  تمام کودکانی که  دارد. 
پرنسس  آرزوی  گرفته اند،  قرار  عکاس 
آرزوی  است  قرار  یا  داشته اند  شدن 
برگزار کنندگان  کنند؟  برآورده  را  عکاس 
حقیقی  آرزوهای  از  نمایشگاه  این 
از  چیزی  دارند؟  خبر  کودکان  این 
تحصیل،  امکانات  از  برخورداری  آرزوی 
خدمات  مناسب،  تغذیه   هویت،  اوراق 
شنیده اند؟  و...  درمانی  و  بهداشتی 
و  آگاهی بخشی  وضعیت،  این  با 
کردن  هیجانی  قربانی  مطالبه گری، 
برگزاری  می شود.  محرومیت  و  فقر 
عنوان  مشمول  می تواند  نمایشگاه  این 
قانون   19 ماده ی  در  مندرج  مجرمانه ی 
مصوب  نوجوانان  و  اطفال  از  حمایت 
کودک  حقوق  فعاالن  و  باشد   1399
 ۶۶ و   ۶4 مواد  ظرفیت های  بر  مبتنی 
پیگرد  دادرسی کیفری حق  آیین  قانون 

می دانند. محفوظ  را  رفتار  این 

سلول دفن از زباله خالی 
نمی شود، 55 کامیون وقت 

دارند که از 150 مسیر خودشان 
را به اینجا برسانند و از بعد 

کرونا چیزی حدود 110 تا 120 
تن پسماند عفونی را اینجا 
خالی کنند، بولدوزر بعد از 

هر آمد و شد روی زباله های 
بیمارستان خاک و آهک 

می پاشد

سه سال پیش یکی از کارگران اینجا با چشمان خودش دید که زمان میکروب ها را نمی کشد. برای تعریف خاطره آن روز کلمه کم دارد، 
روزی که سوزن آمپول رفت توی دست »احمد«. دستش خون آمده، خون را پاک کردند. اتفاق عادی بود. دو روز هم عادی گذشت. 

روز سوم رنگ عادی زندگی محو شد. بدن احمد لرزید، شش ریشتر، پاهایش بی قرار شدند، پلک هایش پریدند و دست هایش مثل 
کسی که بخواهد پرواز کند، پر زدند. پس لرزه دائمی شد، هفت ریشتر، هشت ریشتر و حاال بدنش برای همیشه می  لرزد و زیاد می لرزد. 

»کرونا نگرفتیم، اینجا چیزهای بدتری از کرونا هست.«  اینجا سلول دفن بهداشتی پسماند عفونی در باقرآباد کهریزک. 

 از میان 7 هزار مجموعه 
درمانی و بیمارستان در تهران 

تنها 3۶70 بیمارستان با 
پیمانکاران اینجا قرارداد دارند 

و زباله هایشان راهی اینجا 
می شود، باقی؟ زباله هایشان یا 
راهی سطل های مکانیزه عادی 
می شود و معلوم نیست چه بر 

سر زباله برهای کولی و کتفی 
می آورد یا سر از مجموعه های 

غیرمجاز و زباله دزدانی در 
می آورد که از مواد اولیه سرنگ 
و سرمش، ظرف یکبار مصرف 

می سازند. ظرف های یک 
مصرف توی خانه های ما 

می آیند بدون آن که بدانیم 
روزی سرنگی بوده که احتماال 

سال ها پیش دارویی به بدنمان 
وارد کرده است

|  
ما

م 
پیا

  |

| روزنامه نگار |

| سوگل دانائی |



1959 پیاپی  شماره  شانزدهم       سال       1399 اسفند   9 شنبه   

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

@payamema www.payamema.ir
@payamema

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

سرپرستی استان ها: بتسابه سلیمان زاده  0۲1-88۲83174

تماس مدیرمسوول: 
0۲1 - 88019846

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

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

چاپ کرمان: مهدوی  )034-3۲134838(

اینستاگرام       وبسایت  
مـارا دنبال کنید

بازرگانی: مهال تشکری              09190775276

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

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

/  نمابر: 021-8891۳065

روزنامه سیاسی – اجتماعی
صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی پیام آوران

 مدیرمسئول: روح هللا خدیشی 
 سردبیر: امین شول سیرجانی

 مدیر هنری: تیوا صمدیان  

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

مهتاب جودکی)دبیر(
 فروغ فکری، مرضیه قاضی زاده

شهر: سوگل دانائی 

 اقتصاد و گردشگری:
آیسان زرفام، فرزانه قبادی

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

 جدول: شیوا کرمی 

صفحه آرایی: لیدا بانی، فاطمه خواجویی، 
ندا صفاری 

رتبه روزنامه پیام ما :40.4

گروه: 4
نظرات نویسندگان دیدگاه شخصی آنان بوده

و لزوما دیدگاه روزنامه نیست. 

0 9 0۳  ۳۳۳  8494
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  |

پرواز گروه بزرگی از ملخ های صحرایی پس از سم پاشی در شهر »مرو«،کنیا/ گاردین

بشیر معتمدی، استاد دانشگاه در رشته ارتباطات و رسانه گفت: نظارت 
صداوسیما بر فضای مجازی رانت اضافی به سازمانی ست که صالحیت 
الزم را ندارد. ضمن این که فضای مجازی صدای پنهان بخش بزرگی از 
جامعه است که نماینده ای در تلویزیون و برنامه های سازمان صداوسیما 

ندارد./ ایلنا

کلرزنی چیست؟ کلرزنی فرآیند اضافه کردن کلر به آب آشامیدنی برای 
ضدعفونی آن و کشتن میکروارگانیزم ها است. فرآیند ضدعفونی می تواند 
صورت گیرد.  آشامیدنی  آب  در  ایمن کلر  به سطوح  شدن  نائل  جهت 
و  سدیم  هیپوکلریت  محلول  شده،  فشرده  عنصری  به صورت گاز  کلر 
هیپوکلریت کلسیم جامد در دسترس است. مواد شیمیایی در دزهای 
باال مضر هستند ، وقتی به آب اضافه می شوند به تمامی مخلوط شده و 
گسترش می یابند. نتیجه، رسیدن به سطح پایینی است که میکروب ها 

را می کشد، اما هنوز برای آشامیدن ایمن است.

| آب یک کاالی اقتصادی| ناهمگونی و عدم توازن میان منابع محدود آب 
و تقاضای روزافزون برای آن از یک سو و تجمع پساب و فاضالب های 
آالینده از سوی دیگر سبب  ورود واژه ای  »بحران کیفی و کمی آب« در 
واژگان مدیریت منابع آب شد. در عین حال کمیابی آب و بحران ناشی از 
عدم توازن میان عرضه و تقاضای آن سبب شد تا آب به عنوان یک کاالی 
اقتصادی مورد توجه قرار گیرد و دانش اقتصاد آب به عنوان بخشی از علم 
اقتصاد بتواند در حل این مسئله با استفاده از تئوری های اقتصادی نقش 
آفرینی کند. در ادامه این متن  در روزهای آینده به اصول دوبلین خواهیم 

رسید./ زیست آنالین

کتاب »آرمانشهر؛ ادیسه یا دن کیشوت« نوشته »حاتم قادری« از سوی 
نشر تاریخ ایران روانه بازار کتاب شد. نویسنده در این پژوهش کوشیده 
تا با بهره گیری از زمینه های فلسفه، ادبیات، دین و مبارزات سیاسی-
اجتماعی به بحث و تامل پیرامون مقوله آرمانشهر و رویکردهای مختلف 

آن بپردازد./ایلنا

مستند »سبالو« به کارگردانی محسن نساوند و تهیه کنندگی فاطمه معتمدآریا 
از 10 اسفند در سینماهای هنر و تجربه اکران می شود. این مستند روایتی 
از  بازمانده  آخرین  و  سازهای کوبه ای  نوازنده  بردک نیا  محمود  زندگی  از 
نسل طالیی سیاهان مهاجر بوشهر است که نگاهی به تاثیر غیرقابل انکار 
رنگین پوستان آفریقایی تبار در موسیقی آیینی و سنتی جنوب ایران و بوشهر 

دارد./هنرآنالین

مجله  این  اخیر  رویدادهای  مورد  در  فیلم  ماهنامه  بنیان گذاران 
شفاف سازی کردند. عباس یاری و هوشنگ گل مکانی که پس از حدود 
چهار دهه همکاری در تولید و انتشار ماهنامه سینمایی »فیلم« راه خود 
را از این مجله جدا کرده اند. آن ها اعالم کردند که شماره بعدی مجله با 

می شود./هنرآنالین منتشر  آینده  اردیبهشت  دیگر،  نامی 

| رسانه  | | ادبیات | | سینما | | رسانه |

آبخوان

شهرداری اختیار آباد

آدرس، مشخصات و ابعاد بیست )20( قطعه زمین های مورد مزایده شهرداری اختیار آباد سال 1399

آگهی مزایده عمومی شماره 99/4
شهرداری اختیار آباد بر اساس مجوز شماره 5/99/232  مورخ 99/11/29 شورای اسالمی شهر در نظر دارد نسبت به فروش 20 )بیست( قطعه از زمین های خود واقع 

در شهر اختیار آباد با ابعاد و مشخصات طبق جدول ذیل را از طریق مزایده عمومی و کتبی با جزئیات مندرج در اسناد مزایده با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت به نشانی ) www.setadiran.ir( به متقاضیان واگذار نماید. لذا متقاضیان شرکت در مزایده می توانند با در نظر گرفتن مراتب ذیل پیشنهادات خود را حداکثر تا 
پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 99/12/19  )نوزدهم اسفند ماه 99( به همراه تضمین شرکت در مزایده به دبیرخانه شهرداری تحویل نمایند. ضمنا بازگشایی پاکات 

حاوی پیشنهادات واصله روز چهارشنبه راس ساعت 10 صبح مورخ 99/12/20 )بيست اسفند ماه 99( در محل سالن کنفرانس شهرداری صورت می پذیرد. 

1-قيمت پایه اراضی و سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مزایده مندرج می باشند . 
2-فروش اسناد مزایده از تاریخ چاپ نوبت اول آگهی ) 99/12/2( دوم اسفند ماه 99 لغایت پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 99/12/12)دوازدهم اسفند ماه 99( می باشد. 

3-سپرده نفرات اول و دوم و سوم در صورت انصراف از خرید به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد. 
4-شهرداری در رد و یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است. 

5-هزینه های چاب دو نوبت آگهی روزنامه و هزینه کارشناس رسمی دادگستری، همچنین بدهی احتمالی به اشخاص حقیقی یا حقوقی و هزینه های نقل وانتقال اسناد تماما 
به عهده برنده مزایده )خریدار( خواهند بود.

6-مبلغ تضمین شرکت در مزایده بصورت ضمانت نامه بانکی از بانک های مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و یا واریز به حساب سپرده شهرداری 0107715929005 
باشماره شبا IR  820170000000107715929005  نزد بانک ملی ایران شعبه گمرک کرمان )کد8002(معادل ٪5 )پنج درصد( قیمت کل پایه کارشناسی هر زمین. )ضمنا شناسه 

ملی شهرداری 14002604156 و کد اقتصادی شهرداری 411373947655 و کد پستی شهرداری 7638154693 می باشد.

نوبت دوم

م الف 9097

موقعیت ملکردیف
شماره ردیف 
هر قطعه در 

جدول
مساحتکاربری

مترمربع

قیمت پایه 
کارشناسی هر 
مترمربع)ریال(

قیمت کل 
کارشناسی )ریال(

مبلغ تضمین 
شرکت در مزایده 

)ریال(

31۶1۶.000.0005.05۶.000.000252.۸00.000مسکونی1بلوار انقالب کوچه 1 قطعه 11 تفکیکی1

31۶1۶.000.0005.05۶.000.000252.۸00.000مسکونی2بلوار انقالب کوچه 1 قطعه 12 تفکیکی2

30۶.۸31۶.000.0004.909.2۸0.000245.4۶4.000مسکونی3بلوار انقالب کوچه 1 قطعه 17 تفکیکی3

4خیابان امام کوچه پشت کتابخانه قطعه 10 ورثه قنبر نوروز4
ماده واحده - 

مسکونی
23۶.117.000.0004.013.700.000200.۶۸5.000

5خیابان امام کوچه پشت کتابخانه قطعه 11 ورثه قنبر نوروز5
ماده واحده - 

مسکونی
24۸.21۸.000.0004.4۶7.۶00.000223.3۸0.000

217.21۸.000.0003.909.۶00.000195.4۸0.000مسکونی۶خیابان ورزش کوچه 4 قطعه شرقی۶

217.۸1۸.000.0003.920.400.00019۶.020.000مسکونی7خیابان ورزش کوچه 4 قطعه غربی7

2311۸.000.0004.15۸.000.000207.900.000مسکونی۸انتهای خیابان امام خمینی قطعه 4 تفکیکی محمد عامری۸

20۶17.000.0003.502.000.000175.100.000مسکونی9انتهای خیابان امام خمینی قطعه 22 تفکیکی محمد عامری9

219.91۸.000.0003.95۸.200.000197.910.000مسکونی10انتهای خیابان امام خمینی قطعه 23 تفکیکی محمد عامری10

2001۶.000.0003.200.000.0001۶0.000.000مسکونی11انتهای خیابان امام خمینی قطعه 32 تفکیکی محمد عامری11

20۶1۶.000.0003.29۶.000.0001۶4.۸00.000مسکونی12انتهای خیابان امام خمینی قطعه 35 تفکیکی محمد عامری12

20317.000.0003.451.000.000172.550.000مسکونی13انتهای خیابان امام خمینی قطعه 49 تفکیکی محمد عامری13

20317.000.0003.451.000.000172.550.000مسکونی14انتهای خیابان امام خمینی قطعه 50 تفکیکی محمد عامری14

2031۶.000.0003.24۸.000.0001۶2.400.000مسکونی15انتهای خیابان امام خمینی قطعه ۶0 تفکیکی محمد عامری15

2031۶.000.0003.24۸.000.0001۶2.400.000مسکونی1۶انتهای خیابان امام خمینی قطعه ۶1 تفکیکی محمد عامری1۶

22317.000.0003.791.000.0001۸9.550.000مسکونی17انتهای خیابان امام خمینی قطعه ۶۸ تفکیکی محمد عامری17

22317.000.0003.791.000.0001۸9.550.000مسکونی1۸انتهای خیابان امام خمینی قطعه ۶9 تفکیکی محمد عامری1۸

22317.000.0003.791.000.0001۸9.550.000مسکونی19انتهای خیابان امام خمینی قطعه 70 تفکیکی محمد عامری19

205.۶40.000.000۸.224.000.000411.200.000تجاری20انتهای خیابان امام خمینی قطعه 74 تفکیکی محمد عامری20

مدیریت شعب بانک کشاورزی جنوب کرمان 

آگهی مزایده
امالک مازاد بانک کشاورزی

مدیریت شعب  بانک کشاورزی جنوب کرمان در نظر دارد امالک مازاد بر نیاز خود را بشرح ذیل از طریق مزایده عمومی با شرایط  و وضع موجود بفروش  برساند.
لذامتقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و بازدید از امالک از تاریخ 99/12/9 تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 99/12/14 همه روزه بجز ایام  تعطیل از ساعت 
8صبح لغایت 13به نشانی  جیرفت- خیابان قرنی- مدیریت شعب  بانک کشاورزی جنوب کرمان- واحد خدمات مدیریت طبقه دوم  مراجعه  نمایندو نیز با مراجعه به سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد( به آدرس : www.setadiran.ir نسبت به دریافت اسناد شرکت در مزایده اقدام و پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 

99/12/16 در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد(  به آدرس www.setadiran.ir بارگذاری نماید.
پاکت های پیشنهادی ارائه شده در  تاریخ 99/12/18 راس  ساعت9 صبح  در  محل مدیریت شعب بانک کشاورزی جنوب کرمان واقع در خیابان قرنی غربی در حضور اعضا 

کمیسیون  معامالت مفتوح و قرائت خواهد  شد .

توضیحات و شرایط :
1-متقاضیان بایستی  معادل 5 درصد مبلغ قیمت پایه مزایده مندرج در آگهی را به 
عنوان سپرده شرکت در مزایده بابت هر یک  از امالک  به صورت جداگانه در قالب یکی 

از تضامین مندرج در اسناد مزایده ارائه نمایند.
2-بازدید از امالک و مطالعه مدارک و سوابق قبل از شرکت در مزایده برای تمامی 

شرکت کنندگان در مزایده ضروری است.
3-کلیه امالک عرصه شده با وضعیت موجود به فروش می رسند و در صورت داشتن 
متصرف تخلیه به عهده خریدار می باشد و بانک هیچ گونه مسئولیتی در خصوص تخلیه 

و تحویل  امالک مذکور ندارد.
4-فروش امالک با کاربری مسکونی به صورت نقدی و در خصوص سایر کاربری ها 
اولویت با فروش نقدی می باشد ولی پیشنهادهای غیر نقدی حداقل با پرداخت 20 

درصد نقد و مابقی بصورت اقساط )با سود بانکی( حداکثر به مدت 36 ماه قابل 
بررسی است درصد پرداخت نقدی  و مدت باز پرداخت الباقی ثمن )حداکثر 36 ماه( 

بایستی در برگه پیشنهادات قیمت بصورت شفاف اعالم گردد
5-هزینه درج آگهی بعهده برنده مزایده می باشد.

6-بانک در رد یا قبول یک یا تمامی پیشنهاد ات خرید مختار است.
7-به پیشنهادهای فاقد امضا، مشروط، مخدوش، فاقد سپرده  و پیشنهادهایی که پس 

از انقضا مدت مقرر در فراخوان واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
8-سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مزایده درج خواهد شد.

سامانه  در  درمـزایده  شرکت  اسناد  بارگذاری  و  درمزایده  شرکت  مهلت  9-آخرین 
تــــدارکات الکترونیکــی دولت )ستاد( به آدرس: www.setadiran.ir روزشنبه 

99/12/16 می باشد.

نوع نوع ملکپالک ثبتیردیف
کاربری

عرصه
)مترمربع(

اعیان
شرایط متصرفآدرسقدرالسهمقیمت پایه)ریال()مترمربع(

فروش

1
1443فرعی از2 اصلی 
واقع در بخش4۶کرمان

ساختمان4 
طبقه

ششدانگ34091322.3۶4.500.000مسکونی
کهنوج-کوچه ماالریا- بن 

بست اول غربی
ندارد

نقدی

2
۶فرعی از3922 اصلی 

واقع در بخش یک کرمان
ششدانگ92/3۶5.539.200.000-مسکونیآپارتمان

کرمان-خیابان شهید  دارلک   
کوچه۸ فرعی شمالی 1

ندارد

3
۸فرعی از3922 اصلی 
واقع در بخش یک کرمان

ششدانگ101/53۶.193.330.000-مسکونیآپارتمان
کرمان خیابان شهید دارلک 

کوچه شماره ۸ فرعی شمالی 1
ندارد

4
9فرعی از3922اصلی 

واقع دربخش یک کرمان
ششدانگ94/175.744.370.000-مسکونیآپارتمان

کرمان خیابان شهید دارلک 
کوچه شماره ۸ فرعی شمالی 1

ندارد

5
11 فرعی از3922اصلی  
واقع در بخش یک کرمان

ششدانگ102/75۶.2۶7.750.000-مسکونیآپارتمان
کرمان خیابان شهید دارلک 

کوچه شماره ۸ فرعی شمالی 1
ندارد

۶
13فرعی از3922اصلی در 

بخش یک کرمان
ششدانگ۸7/۸15.444.220.000-مسکونیآپارتمان

کرمان خیابان شهید دارلک 
کوچه شماره ۸ فرعی شمالی 1

ندارد

7
14فرعی از3922اصلی 

واقع  در بخش یک کرمان
ششدانگ50/۸13.04۸.۶00.000-مسکونیآپارتمان

کرمان خیابان شهید دارلک 
کوچه شماره ۸ فرعی شمالی 1

ندارد

۸
۶43فرعی از551اصلی 
واقع دربخش45کرمان

ششدانگ17474504.۸73.5۸0.000گاوداریگاوداری
جیرفت-هوکرد-بین چینه 

و هوکرد
دارد
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9
۸ اصلی واقع در بخش 

45 کرمان
زمین مشتمل 

بر گلخانه
77504۶004.535.000.000کشاورزی

14/۶سهم مشاع 
از9۶ سهم ششدانگ

داردجیرفت روستای گزاباد

10
5فرعی از 15۸ اصلی  
واقع در بخش 4۶کرمان

زراعیزمین
147

)هکتار(
داردفاریاب-سرگریچششدانگ۸4.000.000.000-

11
13فرعی از۸9 اصلی واقع 

در بخش 4۶ کرمان
زراعیزمین

 10/5
)هکتار(

داردکهنوج- چاه زیارتششدانگ9.9۸7.530.000-

12
۸44فرعی از551 اصلی 
واقع در بخش45 کرمان

ششدانگ1.224.720.000-1020/۶کشاورزیباغچه
جیرفت- هوکرد بین چینه 

و هوکرد
دارد

13
۸45فرعی از551 اصلی 
واقع در بخش45 کرمان

ششدانگ4.۶51.200.000-3۸7۶کشاورزیباغچه
جیرفت- هوکرد بین چینه 

و هوکرد
دارد

14
5۸5اصلی واقع در 

بخش45کرمان
باغ مشتمل بر 

ساختمان
11000100۶.300.000.000کشاورزی

یک و یک سوم سهم 
مشاع از9۶  سهم 

ششدانگ
داردجیرفت-روستای بند سراجی

نوبت اول


