
وزیر امور خارجه ایران خبر داد:
ورود روزانه 5 هزار مهاجر 

افغانستانی از مرزهای ایران
روی کار آمدن طالبان در افغانستان و شدت گرفتن موج مهاجرات افغانستانی ها، 
سبب شده تا ایران بار دیگر به یکی از مقاصد این افراد تبدیل شود. همین 
مساله نگرانی های جامعه جهانی درباره چند و چون مواجه با این مهاجران در 

ایران را افزایش داده است.

به رغم اظهارات طرف های روس 
فرانسوی و آمریکایی، احتمال احیای 

برجام وجود دارد

امید به دیپلماسی

گفت وگو با دلیله رحیمی آشتیانی به بهانه 
ترجمه کتاب »جرم شناسی حیات وحش« 

و پاسخ به پرسش هایی درباره این کتاب

 کاالیی سازی
  افسار گسیخته

طرح های بی مجوز ر ا حذف کنید درحیات وحش
دستگاه قضایی با شفافیت کامل به این پرونده رسیدگی کند. کمیسیون اصل 90 تخلفات صورت گرفته را بررسی کرده و گزارش آن را به مردم و قوه قضاییه ارائه دهد

بیانیه 29 استاد اقتصاد درباره طرح های بدون ارزیابی محیط زیست در الیحه بودجه 1401

| عضو هیات علمی دانشگاه لرستان |

| رحیم ملک نیا |

تنفس جنگل نفس مدیریت 
را گرفته است

از دو دهه است که مدیریت منابع  بیش 
طبیعی کشور به صورت جدی تحت تاثیر 
شمال  جنگل  های  از  بهره  برداری  توقف 
تاثیر  این  است.  جنگل  تنفس  ایده  یا 
عرصه  های  سایر  که  رفته  پیش  آنجا  تا 
طبیعی کشور، پروژه  ها و برنامه  ها، تقریبا 
بخش  برای  حداقل  را  خود  اهمیت 
داده  دست  از  طبیعی  منابع  کنشگری 
مورد  در  سخنی  و  گفت وگو  هر  است. 
و  تنفس  موضوع  به  نهایت  در  طبیعت، 
از  اگر  می  شود.  ختم  شمال  جنگل  های 
در  جنگلداری  سابق  طرح  های  بر  نقدها 
زاگرس،  در  تخریب  فزاینده  روند  شمال، 
تنفس  ایده  بودن  نادرست  یا  درست 
در  مدیریت  ضعف  از  نمی  توان  بگذریم، 

گذشت.  تنفس  حین  و  قبل  دوران 

  گزارش پیام ما از آخرین وضعیت
 سیل در جنوب سیستان و بلوچستان 

 آبگرفتگی  آبگرفتگی ۸۰۸۰ درصد درصد
خانه ها در کنارکخانه ها در کنارک
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شاخص قیمت غذای سازمان خواربار و کشاورزی 
ملل متحد )فائو( که قیمت عمده کاالهای غذایی 
مبادله شده در سطح جهانی را دنبال می کند، در 
سال ۲۰۲۱ به ۱۲۵.۷ واحد رسید که باالترین سطح 
از زمان ثبت رکورد ۱۳۱.۹ واحد در سال ۲۰۱۱ بود.

ماه  در  ماهانه  شاخص  این  ایسنا،  گزارش  به 
ماه  چهار  در  اما  پیدا کرد  اندکی کاهش  دسامبر 
پیش از آن رشد متوالی داشت که منعکس کننده 
مشکالت برداشت محصوالت کشاورزی و تقاضای 

بود. میالدی گذشته  باال طی سال  مصرفی 
تورم  رشد  به  غذایی  مواد  باالتر  قیمت های 
رکود  از  جهانی  اقتصادهای  احیای  با  همزمان 
است.  زده  دامن  ویروس کرونا  بحران  از  ناشی 
جمعیت  باالتر  هزینه های  که  داده  هشدار  فائو 
فقیر را در کشورهای وابسته به واردات، در معرض 
گزارش  جدیدترین  در  می دهد.فائو  قرار  خطر 
ممکن  قیمت  فشارهای  آیا  این که  درباره  خود 
است امسال فروکش کند، محتاط بود. عبدالرضا 
بیانیه ای  در  فائو  ارشد  اقتصاددان  عباسیان، 

اعالم کرد: اگرچه انتظار می رود قیمت های باال با 
افزایش تولید ریزش کنند اما هزینه باالی تولید، 
نامعلوم،  اقلیمی  شرایط  و  جهانی  پاندمی  ادامه 
فضای اندکی برای خوش بینی نسبت به بازگشت 
باقی   ۲۰۲۲ سال  در  تر  باثبات  بازار  شرایط  به 
خود  نوبه  به  که  کود  قیمت  می گذارند.افزایش 
انرژی است، هزینه  از افزایش قیمت های  ناشی 
تولید را برای کشاورزان باال برده و تردیدهایی را 
نسبت به چشم انداز محصول برای برداشت سال 

است. ایجاد کرده  آینده 
در شاخص  شاخه ها  همه  قیمت  دسامبر  ماه  در 
قیمت غذای فائو به جز محصوالت لبنی کاهش 
و  گیاهی  روغن های  قیمت  کاهش  و  کرد  پیدا 
شکر قابل توجه بود. فائو این کاهش قیمت را به 
نگرانی ها  دلیل  به  دسامبر  ماه  در  تقاضا  کاهش 
ُامیکرون و عرضه  تاثیر شیوع واریانت  به  نسبت 
گندم برداشت شده در نیمکره جنوبی نسبت داد.
با این حال همه شاخه ها در این شاخص در طول 
سال ۲۰۲۱ رشد چشمگیری را به طور کلی نشان 

دادند و شاخص قیمت روغن گیاهی فائو به رکورد 
باالیی صعود کرد.

محصوالت  معامالت  رویترز،  گزارش  اساس  بر 
نوسان  شاهد   ۲۰۲۲ سال  ابتدای  در  کشاورزی 
تاثیر  تحت  روغنی  دانه  بازارهای  و  بودند 
خشکسالی در آمریکای جنوبی و سیل در مالزی 
باال  دسامبر  مانند  لبنیات  قیمت  گرفتند.  قرار 
اروپای  در  پایین تر شیر  تولید  از  ناشی  مانده که 

است. اقیانوسیه  و  غربی 

و  گردشگری  میراث فرهنگی،  مدیرکل 
بارش  متأسفانه  گفت:  هرمزگان  صنایع دستی 
به  خسارت  ریال  میلیارد   ۸۵ شدید  های  باران 
بناهای تاریخی استان وارد کرده است.به گزارش 
تاریخی  اثر   ۸ داشت:  بیان  بناوند  سهراب  مهر، 
استان به دلیل بارش باران شدید و جاری شدن 

خسارت دیده اند. و  آسیب  سیالب، 
و  گردشگری  میراث فرهنگی،  مدیرکل 
به شدت  توجه  با  افزود:  هرمزگان  صنایع دستی 
آثار  رودخانه ها،  و سیالبی شدن  اخیر  باران های 

هزاره،  قلعه  جمله  از  میناب  شهرستان  تاریخی 
قلعه گوربند و قلعه کردر دچار خسارت شدند.او با 
اشاره به اینکه قلعه مغویه در شهرستان بندرلنگه 
است،  آسیب دیده  باران های سیل آسا  اثر  در  نیز 
افزود: در شهرستان بستک هم به قلعه و حمام 

است. واردشده  آسیب  خان 
بناوند ادامه داد: قلعه پرتغالی های جزیره هرمز 
باران  بارش  دلیل  به  نیز  رودان  در  قلعه کمیز  و 
و خسارت   آسیب  سیالب  جاری شدن  و  شدید 

دیده اند.

و  گردشگری  میراث فرهنگی،  مدیرکل 
اساس  بر  داد:  ادامه  هرمزگان  صنایع دستی 
مورد  این  در  که  پایش هایی  و  بررسی ها 
میلیارد   ۸۵ حدود  شد که  مشخص  انجام شده 
ریال خسارت و آسیب به این بناها وارد شده و 
حدود  این  در  اعتباری  به  آثار  این  مرمت  برای 

است. نیاز 
۵۰ درصد  او تأکید کرد: این آسیب ها بین ۵ تا 
قلعه  و  قلعه مغویه  به  بیشترین آسیب  بوده که 

است. رسیده  خان 

گزارش فائو از سال 2۰2۱

افزایش قیمت مواد غذایی در جهان رکورد ۱۰ ساله زد
مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری هرمزگان اعالم کرد

خسارت ۸۵ میلیارد ریالی سیل به بناهای تاریخی هرمزگان
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ضرورت تدوین طرح جامع 
مدیریت سیالب 

با  شدید،  بارندگی های   ۱4۰۰ د ی ماه  هشتم  از 
)هشت  تلفات  موجب  طوفان  و  سیالب  وقوع 
استان های  در  گسترده  خسارت های  و  نفر( 
بلوچستان  و  سیستان  و  کرمان  هرمزگان، 
شده است. دو سال قبل هم در دی ماه ۱۳۹۸ 
همچنان  چرا  افتاد.  اتفاق  همین  کمابیش 
اینقدر زیاد آسیب پذیریم؟ باید یک طرح جامع 
حوضه  هر  برای  سیل  مدیریت  و  برای کنترل 
مستعد سیل وجود داشته باشد. در پروژه های 
مخازن  تنظیم  سیاست  باید  آب   ذخیره سازی 
اقدامات  بازنگری قرار گیرد. در حالی که  مورد 
احداث  مانند  سیل  از  حفاظت  فیزیکی 
است،  ضروری  همچنان  دایک ها  و  خاکریزها 
پیش بینی  مانند  غیرسازه ای  اقدامات  بر  باید 
برای  پهنه بندی دشت سیالبی  و هشدار سیل، 
به حداقل رساندن تلفات و کاهش هزینه های 

شود. تاکید  سیل  در  مکرر 

آگهي مناقصه عمومي تجدیدشده       
 )نوبت دوم( شماره14۰۰/54/ع

شركت معدنی و صنعتی گل گهر )سهامی عام( در نظر دارد " خرید، نصب و راه اندازی سوییچ های شبکه 
CISCO " مجتمع خود را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط و دارای گواهی شورای 
عالی انفورماتیک در رشته های مرتبط و با رتبه حداقل 3 واگذار نماید. لذا متقاضیان می توانند جهت اخذ 
اسناد مناقصه به آدرس الكترونیكیWWW.GEG.IR  مراجعه و اسناد مذکور را از بخش مناقصه و مزایده 
دانلود نمایند. مهلت تحویل پاكات ساعت 9 الی ۱4 روز شنبه مــورخ ۱4۰۰/۱۱/۰2 در محــل دفتركمیسیون 
معـامالت مجتمع و یا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران می باشد. ضمنًا بازدید از محل اجرای موضوع مناقصه 
روز یک شنبه مورخ ۱4۰۰/۱۰/26 مقرر شده است. شركت معدنی و صنعتی گل گهر در رد یا قبول هر یك از 

کمیسیون معامالت پیشنهادات بدون نیاز به ذکر دلیل و بدون جبران خسارت مختار می باشد.
شركت معدنی و صنعتی گل گهر

آگهی مناقصه  عمومی 
شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان در نظر دارد مناقصات ذیل را  به پیمانکاران  واجد صالحیت واگذار نماید . 

*- کلیه مراحل برگزاری مناقصه از طریق سامانه ستاد ایران www.setadiran.ir انجام می گردد .
*- ارسال پاکت الف به صورت فیزیکی به آدرس شرکت توزیع برق جنوب استان کرمان تا ساعت ۱4 روز شنبه مورخ ۱4۰۰/۱۱/۰2 

الزامی می باشد .

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : روز شنبه  مورخ  ۱4۰۰/۱۰/۱۸  و حداکثر تا ساعت ۱9 روز چهارشنبه ۱4۰۰/۱۰/22  خواهد بود  .
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : حداکثر تا ساعت ۱9  روز  شنبه   مورخ ۱4۰۰/۱۱/۰2  خواهد بود. 

زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت راس ساعت  ۱۰ صبح روز یک شنبه   مورخ ۱4۰۰/۱۱/۰3  خواهد بود.
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های  الف  : 

آدرس : کرمان بلوار جمهوری اسالمی روبه روی گمرک شرکت توزیع برق جنوب استان کرمان کد پستی : 76۱۸۸۱۵676
تلفن تماس : ۵-32۱۱۰4۰3 داخلی ۱۰63

روابط عمومی برق جنوب استان کرمان

برای رسیدن به فردایی بهتر استفاده درست از انرژی برق را به فرزندان خود بیاموزیم.

کد فراخوان در سامانه ستادموضوع شماره مناقصهردیف

۲۰۰۰۰۰۱۵۷4۰۰۰۱۷6خرید سیم آلومینیوم۱۱4۰۰-۱۱-۱6۱

۲۰۰۰۰۰۱۵۷4۰۰۰۱۷۷خرید تیر سیمانی۲۱4۰۰-۱۱-۱6۲

 

روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری بندرعباس
صفحه 6

آگهي مزایده
آب را 

َهدرندهیم
فروش پسماند حاصل از عرضه آبزیان بازار 

ماهی فروشان سازمان میادین و ساماندهی مشاغل 
شهری شهرداری بندرعباس
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دولت سید ابراهیم رئیسی تا اینجای کار ۲ 
دور مذاکره برای احیای توافق برجام برگزار 
کرده است. مذاکراتی که ریاست آن برعهده 
خارجه  امور  وزیر  معاون  باقری کنی،  علی 
ایران است. چهره ای که در دولت های تحت 
بود  برجام  مدیریت حسن روحانی منتقد 
ولی حاال تاکید می کند که ایران به چیزی 
کمتر از مفاد توافق هسته ای رضایت نخواهد 
داد. طرف های غربی هم چندباربر این مساله 
تاکید کرده اند. نقش روسیه اما در این دور 
گذشته  از  پررنگ تر  مراتب  به  مذاکرات  از 
شده است. خروج آمریکا از برجام و پرهیز 
تهران از مذاکره مستقیم با واشنگتن سبب 
شده تا ابتکار عمل از جانب ایران به مسکو 
انتقادات  با  البته  اقدامی که  شود.  واگذار 
بسیاری در داخل ایران مواجه شده ولی از 
قرار معلوم ترجیح دولت و حاکمیت حفظ 
روابط حسنه با روسیه است. روسیه حاال با 
آمریکا به صورت مستقیم گفت وگو می کند. با 
کره جنوبی و عربستان درباره ایران و برجام و 
تحریم ها رایزنی می کند و همزمان میخائیل 
به  وین  در مذاکرات  نماینده اش  اولیانوف، 
درگیر  کشورهای  سایر  و  ایران  سخنگوی 
تبدیل شده است. اقداماتی که انتقادات به 
روسیه و سیاست تمایل به شرق در دولت 

سیزدهم را دوچندان کرده است.

نقش روس ها
در  آن ها  نقش  و  روسیه  به  انتقادات 
مذاکرات احیای برجام در دولت سید ابراهیم 
یافت که  افزایش  جایی  از  دیروز  رئیسی 
اولیانوف به تندی از محمدجواد ظریف، وزیر 
انتقاد کرد. ظریف  امور خارجه سابق ایران 
تحریم ها  رفع  برای  اقداماتش  واسطه  به 
با جامعه جهانی هواداران پروپاقرصی دارد 
هرچند که منتقدان و مخالفانش نیز در داخل 
و خارج از ایران کم نیستند. نماینده روسیه 
در مذاکرات وین دیروز در پاسخ به توئیتی 
که به فایل صوتی منتشر شده از سوی وزیر 

امور خارجه سابق ایران اشاره و محتوای آن 
درباره روسیه را »راست« توصیف کرده بود، 
نوشت: »شما مختارید که بر اساس نظرات 
آقای ظریف، خود را گمراه کنید. افراد جدی 
به نظراتی که در نتیجه دندان درد یا سردرد به 
زبان آورده شده باشند، اهمیتی نمی دهند.« 
او چندی بعد این توئیت را پاک کرد و در 
توئیت دیگری با همین مضمون منتشر کرد 
اما اینبار بدون اشاره به نام وزیر امور خارجه 
بر اساس  ایران: »شما مختارید که  سابق 
نظرات شخص دیگری که تحت تأثیر دندان 
درد، سردرد یا چیزهای دیگر بوده؛ خود را 
گمراه کنید.« اولیانوف در توئیتر واکنش های 
تندی به خبرنگاران و فعاالن ایرانی داشته 
و تقریبا هرکسی که از روسیه و نقش او در 

مذاکرات انتقاد کرده را، بالک کرده است.
تناقض ها درباره نوع خبررسانی درباره روسیه 
توسط رسانه های دولتی ایران دیگر عاملی 
است که انتقادات به روسیه را افزایش داده 
است. در آخرین نمونه، خبرگزاری جمهوری 
اسالمی، ایرنا به عنوان ارگان رسانه ای دولت 
در شرایطی به نقل از منبعی آگاه در وزارت 
که  نوشت  اسالمی  جمهوری  خارجه  امور 
دیدار نماینده روسیه با نمایندگان عربستان 
سعودی در وین ربطی به تهران نداشته که 
میخائیل اولیانوف در توئیتر خود نوشت که 
روند  جریان  در  را  عربستانی  »طرف های 

مذاکرات وین قرار دادم«.

موضع فرانسه
روسیه اما تنها عاملی نیست که می تواند 
تحت  را  وین  مذاکرات  روند  اقداماتش  با 
الشعاع قرار دهد. برخی اقدامات کشورهای 
اروپایی به ویژه فرانسه آن هم در شرایطی 
غیرمستقیم،  شکل  به  آمریکا  و  ایران  که 
غیررسمی و مکتوب مذاکره می کنند، عاملی 
است که می تواند به کلی بازگشت طرفین 
به توافق هسته ای را ناممکن سازد. پیش 
مواضع  تهران  در  آگاه  منابع  برخی  این  از 

را  برجام  احیای  مذاکرات  در  اروپایی ها 
این  در  بودند.  توصیف کرده  سخت گیرانه 
دور از مذاکرات هم فرانسه موضع سفت و 
سختی در قبال تهران دارد. وزیر امور خارجه 
این کشور در آخرین اظهارنظر خود فرصت 
تهران برای دستیابی به توافق در مذاکرات 
وین را رو به پایان اعالم کرده است. او از 
آغاز مذاکرات دولت رئیسی تا امروز دست 
کم 4 مرتبه اظهارنظری مشابه داشته است 
بود: »هیچ  یکسان  تهران  پاسخ  که هربار 
ندارد.«  وجود  توافق  برای  ضرب االجلی 
برجسته  دیپلمات  موسویان،  سیدحسین 
ایرانی در همین زمینه به اعتمادآنالین گفته 
مذاکرات  جریان  در  »فرانسوی ها  است: 
پیشین برای حصول برجام از ۱۳۹۲ تا ۱۳۹4 
که محمدجواد ظریف مسئولیت مذاکرات را 
برعهده داشت هم این نقش مخرب را در 
مقاطع مختلف بازی کردند و ایاالت متحده 
بسیار  جان کری  خارجه  وزارت  دوران  در 
معتدل تر رفتار می کرد. مذاکره کنندگان وقت 
ما به خوبی درک کرده بودند که در بسیاری 
نقش  که  است  واشنگتن  این  مواقع  از 
آرام کردن پاریس را برعهده دارد. فرانسه هم 
در آن مقطع و هم در این دوره از مذاکرات، 
بیشتر به دنبال منافع اقتصادی با کشورهای 

منطقه بوده است.«

اولتیماتوم آمریکا
سوی  از  فقط  اینبار  اما  زمان  مساله 
پرایس  ند  است.  نشده  تکرار  فرانسه 
در  آمریکا  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
آخرین نشست مطبوعاتی خود صراحتا اعالم 
کرد که »بیش از چند هفته برای بازگشت 
متقابل به تعهدات برجام فرصت باقی نمانده 
است.« او زمانی برای پایان مهلت مذاکرات 
برجام مشخص نکرد اما خبرنامه دیپلماتیک 
به نقل از منابع خود نوشت که ایاالت متحده 
)ژانویه(  میالدی  جاری  ماه  پایان  آمریکا 
را به عنوان ضرب االجلی برای دستیابی به 

توافق در نظر گرفته است. سعید خطیب زاده، 
در  ایران  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
»ما  بود:  خبری اش گفته  نشست  آخرین 
هیچ ضرب االجل ساختگی را نمی پذیریم و 
امیدواریم کسانی که این ضرب االجل های 
ساختگی را نیز مطرح می کنند خودشان این 
مسائل باورشان نشود و برای رسیدن به یک 
توافق خوب به تهران بیایند.« همزمان با این 
اظهارات، جروزالم پست با اشاره به احتمال 
حمله نظامی روسیه به اوکراین، به نقل از 
»برداشت  داده که  آگاه گزارش  منبع  یک 
کنونی در اسرائیل این است که اگر روسیه 
عجوالنه  واشنگتن  کند،  حمله  اوکراین  به 
به توافقی با تهران برسد که اسرائیل با آن 

باشد.« مخالف 

امیدوار به وین
دور هشتم  تنش ها  این  همه  کنار  در 
مذاکرات همچنان ادامه دارد. منابع ایرانی 
ایسنا گفته اند که  به  مذاکرات  به  نزدیک 
»گفت وگوها در سطوح کارشناسی و سیاسی 
در چارچوب دیدارهای دوجانبه و چندجانبه 
میان ایران و ۱+4 و نیز میان ایران و آمریکا 
محوریت  با  غیررسمی  مکاتبات  طریق  از 
هماهنگ کننده کمیسیون مشترک برجام در 
روزهای آتی ادامه پیدا می کند.« سفر معاون 
وزیر امور خارجه کره جنوبی به وین را باید در 
چارچوب همین رایزنی ها و البته پیشرفت ها 
دید. »چوی جونگ کان« در سفر غیرمنتظره 
خود به وین عالوه بر علی باقری، معاون وزیر 
امور خارجه ایران با رابرت مالی، نماینده ویژه 
آمریکا و نمایندگان بریتانیا، آلمان و فرانسه 
دیدار کرده است. او همچنین به طور جداگانه 
با نماینده روسیه هم دیدار کرد. در نتیجه 
بازپرداخت  برای  جنوبی  کره  دیدارها  این 
کرد.  آمادگی  اعالم  ایران  به  خود  بدهی 
وزارت امور خارجه کره در بیانیه خود آورده 
است: »احیای برنامه جامع اقدام مشترک 
پیچیده  موضوع  به  رسیدگی  به  )برجام( 
دارایی های مسدود شده جمهوری اسالمی 
تحریم های  واسطه  به  کره جنوبی  در  ایران 
طور  به  تقریبا  متحده کمک کند.«  ایاالت 
همزمان با این بیانیه، دولت عراق نیز اعالم 
کرد که بدهی خود به ایران را به طور کامل 

پرداخت کرده است.
اظهارات  عالوه  به  هم  کنار  در  اخبار  این 
نمایندگان فرانسه، آمریکا و روسیه می تواند 
در  توافقات  برخی  از حصول  باشد  نشانی 
وین. وزیر امور خارجه فرانسه گفته است: 
»شک ندارم که می توانیم به توافق برسیم«. 
تیم  به  نزدیک  رسانه های  هم  ایران  در 
مذاکرات کننده تالش می کنند ابتکار عمل را 
در دست تهران نشان دهند. نور نیوز، رسانه 
نزدیک به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی 
هم در گزارشی دور هشتم مذاکرات وین را 
»دور  است:  نوشته  و  خوانده  امیدوارکننده 
»رونمایی  مرحله  باید  را  مذاکرات  هشتم 
از اثربخشی روش مذاکراتی جدید ایران« 
نسبی  پیشرفت  بر  عالوه  که  چرا  نامید 
در مذاکرات، طرف غربی هم فعال در ریل 
قرار  ایران  از سوی  تعیین شده  مذاکراتی 
از  استفاده  امکان  شده  متوجه  و  گرفته 
ابزارهای فرا مذاکراتی برای وارد کردن فشار 
به تیم ایران وجود ندارد.« در داخل ایران هم 
نهادهای تاثیرگذار چون نهادهای نظامی و 
ائمه جماعات یکی پس از دیگری به حمایت 
اقدامی  آورده اند.  روی  مذاکره کننده  تیم  از 
که می تواند نشانه ای باشد از آمادگی تهران 
توافقی  به  دستیابی  البته  و  انعطاف  برای 
برای احیای برجام و لغو تحریم ها و البته 
بازشدن شریان های اقتصادی ایران. ظریف 
نیز در توئیتر خود از تیم مذاکره کننده حمایت 
کرده و نوشته است: »تالش های تیم ایران 
برای حصول اطمینان از اجرای کامل برجام 
که منطقًا باید توسط طرفی که خارج شده 
آغاز شود، سزاوار حمایت تام ماست. احیای 
برجام یک موفقیت جهانی به نفع ایران و 
جهان و پیروزی عقل و دیپلماسی بر تحمیل 

و ذهنیت حاصل جمع صفر است.«

به رغم اظهارات حاشیه ساز طرف های روس، فرانسوی و آمریکایی، احتمال احیای برجام وجود دارد

امید به دیپلماسی
ظریف: احیای برجام یک موفقیت جهانی و پیروزی دیپلماسی بر ذهنیت حاصل جمع صفر است

مراسم عزاداری شام 
شهادت حضرت زهرا در 

حسینیه »امام خمینی« با 
حضور رهبری

مراسم عزاداری شام شهادت حضرت فاطمه 
زهرا سالم هللا علیها در حسینیه امام خمینی)ره( 
با حضور رهبر انقالب اسالمی برگزار شد.  در 
این مراسم حجت االسالم والمسلمین عالی در 
سخنانی، با تاکید بر اینکه کسانی که دل در گرو 
جبهه حق دارند و برای تحقق اراده الهی تالش 
می کنند، در ثواب عبادات انبیا و اولیا در طول 
تاریخ شریک هستند، گفت: پیغمبر اکرم)ص( 
را  زهرا)س(  حضرت  خود،  رفتار  و  با گفتار 
به عنوان شاخص حق معرفی کرد و مأموریت 
پیامبر  رحلت  از  پس  زهرا)س(  حضرت 
اکرم)ص( نیز حفظ محور و تجسم والیت حق 
یعنی امیرالمؤمنین)ع( بود. همچنین در این 
مراسم مهدی سماواتی به قرائت دعای توسل 

و ذکر مصیبت پرداخت.

وزیر امور خارجه ایران در گفت وگو با 
همتای نروژی خود مطرح کرد

ورود روزانه ۵ هزار مهاجر 
افغانستانی به مرزهای ایران

شدت  و  افغانستان  در  طالبان  آمدن  کار  روی 
شده  سبب  افغانستانی ها،  مهاجرات  موج  گرفتن 
افراد  این  مقاصد  از  یکی  به  دیگر  بار  ایران  تا 
جامعه  نگرانی های  مساله  همین  شود.  تبدیل 
این مهاجران  با  درباره چند و چون مواجه  جهانی 
در ایران را افزایش داده است. مقامات ایران بارها 
تاکید کرده اند. حسین  افراد  این  رعایت حقوق  بر 
در  دیروز  ایران  خارجه  امور  وزیر  امیرعبداللهیان، 
خارجه  امور  وزیر  هویتفلد،  آنیکن  با  زمینه  همین 
در  رایزنی کرد.  و  تلفنی گفت وگو  صورت  به  نروژ 
مهاجران  مساله  بر  عالوه  گفت وگو  این  جریان 
و  کشور  دو  جانبه  دو  روابط  درباره  افغانستانی، 
جهانی  و  منطقه ای  مهم  موضوعات  همچنین 

است. شده  رایزنی 
ضمن  گفت وگو  این  در  امیرعبداللهیان  حسین 
تبریک سال نو میالدی به مردم و دولت نروژ، به 
حمایت جمهوری اسالمی ایران از عضویت نروژ در 
شورای امنیت سازمان ملل اشاره و ابراز امیدواری 
کرد که مشورت های دو کشور در خصوص مسائل 
وزیر  شود.  تقویت  بین المللی  و  منطقه ای  مهم 
باالی  ظرفیت های  به  اشاره  با  ایران  خارجه  امور 
امیدواری کرد  ابراز  دو کشور  فناوری  و  اقتصادی 
روابط  توسعه  برای  فی مابین  همکاری های  که 
وضعیت  به  اشاره  با  امیرعبداللهیان  یابد.  افزایش 
بحرانی در یمن و افغانستان اظهار کرد: »به دلیل 
و  و کودک  زن  هزار  پنج  روزانه  زمستان  سرمای 
به  می شوند  ایران  مرزهای  وارد  افغانستانی  مرد 
آوارگان  تعداد  گذشته  ماه  چهار  در  که  گونه ای 
نفر  هزار   ۸۰۰ حدود  به  ایران  در  افغان  جدید 
تاکید کرد:  ایران  امور خارجه  رسیده است.« وزیر 
به  افغانستان  مرزهای  داخل  در  تا  داریم  »تالش 
این آوارگان خدمات بدهیم و چنانچه دولت نروژ 
انساندوستانه  کمک های  ارائه  برای  برنامه هایی 
به  تا  داریم  آمادگی  باشد،  داشته  آوارگان  این  به 
اختیار  در  را  این کمک ها  هوایی  و  زمینی  صورت 
عبداللهیان  امیر  دهیم.«  قرار  افغانستان  مردم 
با حضور  فراگیر  بر تشکیل یک حکومت  همچنین 

کرد. تأکید  افغانستانی  اقوام  تمام 
برای  اسالمی همچنین  امور خارجه جمهوری  وزیر 
خصوص  در  نروژ  و  ایران  میان  مشورت ها  ادامه 
رئیس  کرد.  آمادگی  اعالم  یمن  و  افغانستان 
از  دیگری  بخش  در  ایران  دیپلماسی  دستگاه 
در  هسته ای  گفت وگوهای  به  اشاره  با  اظهاراتش 
مذاکرات  کلی  فضای  »اکنون  کرد:  اظهار  وین، 
کامل  تعهدات  به  طرفین  اگر  و  است  مثبت 
اقدامات  نیز  ایران  بازگردند،  برجام  در  خودشان 
امیرعبداللهیان  می کند.«  متوقف  را  خود  جبرانی 
سخن،  در  تنها  نه  غربی  »طرف های  کرد:  تأکید 
بلکه بایستی حسن نیت خود را در عمل نیز نشان 
ها  تحریم  رفع  نظر،  مورد  عملی  اقدام  و  دهند 
هویتفیلد،  آنیکن  است.«  برجام  به  بازگشت  و 
ضمن  این گفت وگو  در  نیز  نروژ  خارجه  امور  وزیر 
برای  ایران  مسئوالنه  تالش های  از  قدردانی 
ما  تنها  نه  گفت:  افغانستانی  آوارگان  به  کمک 
کمک های  قدردان  باید  جهانی  جامعه  همه  که 
و  باشد  افغانستان  مردم  به  شما  انسان دوستانه 
وجود  امروز  به  تا  گذشته  از  شما  اقدامات  این 
و  یمن  در  بحران  به  اشاره  با  او  است.  داشته 
در  را  نشستی  ژوئن  ماه  »در  افزود:  افغانستان 
برگزار  افغانستان  و  یمن  بحران  محوریت  با  اسلو 
خواهیم کرد و از شما برای شرکت در این نشست 
مذاکرات  به  اشاره  با  هویتفلد  می کنم.«  دعوت 
نزدیک  از  را  مذاکرات  »ما  کرد:  اظهار  نیز  وین 
سازنده  همکاری های  جریان  در  و  می کنیم  دنبال 
قرار  هسته ای  انرژی  بین المللی  آژانس  با  ایران 
ابراز  همچنین  نروژی  مسئول  مقام  این  داریم.« 
توافقی  به  وین  گفت وگوهای  که  کرد  امیدواری 
در  امیرعبداللهیان  شود.  منجر  طرفین  برای  خوب 
پایان این گفت وگوی تلفنی از همتای نروژی خود 

کرد. دعوت  تهران  به  سفر  برای 

رئیس جمهوری 
ترکمنستان به ایران می آید

رئیس جمهوری ترکمنستان به زودی به تهران 
اطالع رسانی  پایگاه  گزارش  به  می کند.  سفر 
دولت، رئیس جمهوری ایران در ادامه سیاست 
مناسبات  و گسترش  منطقه ای  روابط  توسعه 
دوجانبه با همسایگان به زودی میزبان قربانقلی 
ترکمنستان  رئیس جمهور  محمداف  بردی 
سفر  توافقات  اجرای  پیگیری  بود.  خواهد 
رئیس جمهور کشورمان به ترکمنستان از جمله 
قرارداد استراتژیک سوآپ گازی، رایزنی درباره 
زمینه های جدید همکاری دو کشور و توسعه 
مراودات تجاری از جمله موضوعات این سفر 
ابتدای  در  ایران  رئیس جمهوری  بود.  خواهد 
آذرماه برای شرکت در اجالس اکو به ترکمنستان 
رفته بود که در این سفر مذاکرات موفقیت آمیزی 
با همتای ترکمنستانی خود داشت. این مذاکرات 
جمله  از  توجهی  قابل  دستاوردهای  به  منجر 
قرارداد مهم گازی با ترکمنستان و رفع نگرانی 
از قطع گاز در زمستان داشت. توسعه روابط با 
دیپلماسی  گرفتن  قرار  اولویت  و  همسایگان 
منطقه ای در سیاست خارجی، از جمله رئوس 

است. برنامه های دولت سیزدهم  اعالمی 

مخالفت قالیباف با عضویت 
در هیات امنای دانشگاه 

علوم پزشکی ایران
طی  اسالمی  شورای  مجلس  روابط عمومی 
قالیباف  باقر  محمد  اعالم کرد،  اطالعیه ای 
حکم عضویت در هیات امنای دانشگاه علوم 
به گزارش خانه  نپذیرفت.  را  تهران  پزشکی 
شورای  مجلس  رسمی  خبرگزاری  ملت، 
اسالمی، در پی انتشار حکم عضویت قالیباف 
در هیات امنای دانشگاه علوم پزشکی تهران، 
طی  اسالمی  شورای  مجلس  روابط عمومی 
اطالعیه ای اعالم کرد: وزیر محترم بهداشت، 
محترم  رئیس  و  پزشکی  آموزش  و  درمان 
آقای  عضویت  به  پزشکی  علوم  دانشگاه 
دکتر قالیباف در هیئت امنای دانشگاه علوم 
مجلس  رئیس  اما  داشتند  نظر  پزشکی 
ضمن تشکر از این ابراز لطف،  موافقت خود 
را با این پیشنهاد اعالم نکردند.  بر اساس 
این اطالعیه، علی رغم پیشنهاد عضویت در 
وزیر  سوی  از  تهران  دانشگاه  امنای  هیات 
علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس محترم 
دانشگاه تهران، به دلیل مشغله های کاری و 
عدم امکان حضور در جلسات، این پیشنهاد 
نیز در همان زمان رد و بر انتخاب فرد دیگری 

به جای قالیباف تاکید شده بود.

واکنش ایران به تنش ها 
در قزاقستان

تاکید  ایران،  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
از اهمیت  امنیت در قزاقستان  کرد: ثبات و 
ویژه ای برخوردار است و لذا امیدواریم روند 
بیشتر  هرچه  آن کشور  به  آرامش  بازگشت 
دومین  در  خطیب زاده  سعید  شود.  تسریع 
موضع گیری رسانه ای خود در مورد تحوالت 
به سوال خبرنگاران در  قزاقستان، در پاسخ 
مورد آخرین وضعیت تحوالت در این کشور 
تاکید  هم  پیشتر  که  »همانطور  کرد:  اظهار 
اهمیت  از  قزاقستان  در  امنیت  و  ثبات  شد 
ویژه ای برخوردار است و لذا امیدواریم روند 
بیشتر  هرچه  آن کشور  به  آرامش  بازگشت 
تسریع شود. روشن است تحوالت جاری در 
قزاقستان یک موضوع داخلی است اما برخی 
طرف های خارجی با سو استفاده از شرایط، 
ایجاد  و  ناآرامی ها  به  زدن  دامن  صدد  در 
سخنگوی  هستند.«  این کشور  در  بی ثباتی 
وزارت خارجه ایران در پایان ابراز اطمینان کرد 
که »دولت و ملت فهیم کشور دوست، برادر و 
با اتحاد داخلی پاسخ  همسایه )قزاقستان( 
خارجی  بدخواهان  تالش های  به  را  مناسب 

داد.« خواهند 

وزیر امور خارجه فرانسه، 
سخنگوی کاخ سفید و رسانه 
متعلق به دبیرخانه شورای عالی 
امنیت ملی ایران تاکید کردند 
که پیشرفت هایی در دور هشتم 
مذاکرات وین صورت گرفته 
است. طرف های اروپایی اما از 
زمان محدود تهران گفتند. ایران 
پیش از این اعالم کرده بود که 
ضرب االجلی برای مذاکرات وین 
در نظر نگرفته است.

واکنش ایران به بیانیه 4 کشور 
پیگیر انهدام هواپیمای اوکراینی: 
جمهوری اسالمی ایران بر 
اساس اصول مسلم حقوقی از 
جمله اصل صالحیت سرزمینی 
محل وقوع سانحه و تابعیت 
متهمان، و با رعایت قوانین 
و مقررات  مربوطه، فرآیند 
رسیدگی کیفری و قضایی را 
انجام داده است

|پیام ما| دور هشتم مذاکرات وین از روز دوشنبه آغاز شد و در روزهای آتی هم در شرایطی ادامه خواهد داشت که طرف های 
غربی به ویژه ایاالت متحده آمریکا و فرانسه از فرصت محدود ایران برای دستیابی به توافق برای لغو تحریم ها و احیای 
برجام می گویند. ضرب االجلی که ایران پیشتر آن را جعلی خوانده است. اذعان به پیشرفت در مذاکرات اما دیگر کلیدواژه 
همه طرف های درگیر مذاکرات وین است؛ از ایران و روسیه گرفته تا تروئیکا و آمریکا. اینکه این پیشرفت ها چیست و چه 
حوزه هایی را در بر می گیرد، روشن نیست اما حضور نماینده کره جنوبی در محل مذاکرات و اذعان به موافقت کشورش 
با آزادسازی پول های بلوکه شده می تواند نشانه ای از دستیابی به راه حلی برای لغو همزمان تحریم ها و بازگشت تهران به 

تعهدات هسته ای  تلقی شود.

سوژه روز

|  
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 ای
 |

اختالف میان ایران و 4 کشور درباره پرونده انهدام هواپیمای اوکراینی باال گرفت

بیانیه نویسی دولت ها درباره هواپیمای اوکراینی
بین المللی  ۹۸، هواپیمای  هجدهم دی ماه 
اصابت  با  پدافند  خطای  اثر  بر  اوکراین 
پاسداران  سپاه  هوایی  پدافند  موشک  دو 
منهدم شد و همه ۱۷6 + ۱ مسافر آن جان 
روز  سه  از  پس  دادند.  دست  از  را  خود 
پذیرفت.  را  انهدام  این  مسئولیت  ایران 
تا  دولت گرفته  سخنگوی  از  آن،  از  پیش 
بروز  کشوری  هواپیمایی  سازمان  رئیس 
تایید  را  موشک  اصابت  اثر  بر  حادثه  این 

نمی کردند.
نیروهای  کل  ستاد  بیانیه  سرانجام  اما   
بروز  رسما  ماه  دی  بیست و یکم  در  مسلح 
اثر  بر  هواپیما  انهدام  و  پدافند  خطای 
زمان  آن  از  تایید کرد.  را  موشک   شلیک 
تاکنون، با گذشت حدود دو سال، ۲ جلسه 
دادگاه برای رسیدگی به این پرونده برگزار 
شماری  خانواده  جلساتی که  است.  شده 
انتقاد کردند. وکالی  از آن  از جان باختگان 
علیزاده طباطبایی  محمود  چون  خانواده ها 

جزئیات  جریان  در  که  کردند  اعالم  نیز 
کارشناسی  گزارش های  و  نیستند  پرونده 
آنان  است.  نشده  ابالغ  آن ها  به  نیز 
تاکید  و  شدند  عادالنه  رسیدگی  خواستار 
این  پرونده  صورت  این  غیر  در  کردند 
انهدام در دادگاه بین المللی کیفری گشوده 

می شود.
و  بریتانیا  سوئد،  کانادا،  کشور   4 دیروز 
رایزنی ها  پایان  از  بیانیه ای  در  اوکراین 
گفتند.  هواپیما  انهدام  سر  بر  تهران  با 
است:  آمده  بیانیه  این  از  بخشی  در 
]ششم   ۲۰۲۱ دسامبر   ۲۷ در  »متاسفانه 
ابهامی  بدون  و  صریح  پیام  ما  دی ماه[ 
اینکه  بر  مبنی  کردیم  دریافت  ایران  از 
مذاکره ای  ما  گروه  با  نمی بیند  نیازی 
بیانیه  در  کشور  چهار  این  باشد.«  داشته 
ضرب  اتمام  به  توجه  با  گفته اند  خود 
برای مذاکره  بیشتر  ۱۵ دی، تالش  االجل 
بعدی  اقدامات  بر  و  می دانند  بی فایده  را 

قوانین  اساس  بر  موضوع  این  حل  برای 
انتشار  از  پس  می کنند.  تمرکز  بین المللی 
با  ایران  خارجه  امور  وزارت  بیانیه،  این 
سرزمینی  صالحیت  بر  بیانیه ای  انتشار 
تاکید  مساله  این  به  رسیدگی  برای  خود 
کرد و نوشت: »جمهوری اسالمی ایران بر 
اساس اصول مسلم حقوقی از جمله اصل 
سانحه  وقوع  محل  سرزمینی  صالحیت 
قوانین  رعایت  با  و  متهمان،  تابعیت  و 
رسیدگی  فرآیند  مربوطه،  مقررات   و 
کیفری و قضایی را انجام داده است.« در 
است:  آمده  بیانیه  این  از  دیگری  بخش 
اقدامات  رغم  به  ایران  اسالمی  »جمهوری 
خالف قانون برخی کشورهای خاص که در 
حال تالش برای سواستفاده از این واقعه 
راستای  در  بازماندگان  آالم  و  دردناک 
اغراض سیاسی خود است، بار دیگر تاکید 
می کند همچنان آمادگی دارد تا با هر یک 
در  به صورت دوجانبه  از کشورهای مرتبط 

اساس  بر  اقدامات صورت گرفته  خصوص 
کشورها  حاکمیت  به  احترام  نیت،  حسن 
بین المللی  تعهدات  و  داخلی  قوانین  و 
موافقت  کار  دستور  اساس  بر  دولت ها، 
به  ترتیب  بدین  کند.«  مذاکره  شده، 
انهدام  سالروز  در  اختالف ها  می رسد  نظر 
خود  اوج  به  دوباره  اوکراینی  هواپیمای 
رسیده است. اختالفاتی که از دید خانواده 

جان باختگان و وکالی آن ها، راهکار حل و 
با  بی طرفانه  و  عادالنه  رسیدگی  آن،  فصل 
دید  باید  است.  قانونی  موارد  تمام  رعایت 
آن  زمان  هنوز  دادگاه که  سوم  جلسه  در 
خواهد  صورت  اتفاق  این  نشده،  مشخص 
انتقاد  و  اعتراض  شاهد  بازهم  یا  گرفت 
دادگاه  روند  به  آن ها  وکالی  و  خانواده ها 

بود. خواهیم 
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نبود.  تقدیم الیحه بودجه ۱4۰۱ بدون چالش 
تجمع  از  هنوز  شد،  تقدیم  الیحه  این  وقتی 
گسترده مردم اصفهان و چهارمحال وبختیاری 
نگذشته  زیادی  مدت  به کم آبی  اعتراض  در 
بود. الیحه خیلی زود جنجالی شد چرا که برای 
نخستین بار کنشگران محیط زیستی از متولی 
بودجه کشور به دلیل اختصاص ردیف بودجه به 
پروژه های بدون ارزیابی محیط زیستی شکایت 
روزهای  در  شکایت  این  به  رسیدگی  کردند. 
دادسرای  بازپرسی  سوم  شعبه  در  و  گذشته 
انقالب برگزار شد و نامه ای منتشر شد که نشان 
به  زیست هم  رئیس سازمان محیط  می داد 
از مسعود  و  این موضوع واکنش نشان داده 
بودجه  و  برنامه  سازمان  رئیس  میرکاظمی، 
این  زیرمجموعه  »مدیریت های  تا  خواست 
سازمان، از هرگونه تخصیص اعتبار به پروژه های 
فاقد مجوز محیط زیستی قویا خودداری کنند«.
نخستین  از  آبادان  نماینده  مختار،  جلیل 
مجلس نشینانی بود که به این موضوع واکنش 
نشان داد و در نامه ای خطاب به میرکاظمی، 
قرار گرفتن این پروژه ها در ردیف های بودجه 
ساالنه را به »توافقات غیرقانونی سازمان برنامه 
مرتبط  مختلف«  دستگاه های  با  بودجه  و 
دانست و خواستار توقف این روند شد. پس 
معاون  فروزان مهر،  محمدحسین  نامه  این  از 
توسعه مدیریت امور مجلس و استان ها هم 
نامه ای مشابه به رئیس سازمان برنامه و بودجه 

نوشت. شکایت محیط زیستی ها هم به دنبال 
محیط  حفاظت  سازمان  و  بود  روند  همین 
نامه ای  با ارسال  زیست هم در هفته گذشته 
به میرکاظمی از جزئیات طرح های بدون مجوز 
گفت. اما سازمان برنامه و بودجه به این ماجرا 
و  رسانه    ها  برخی  »اخیرا  داد:  پاسخی  چنین 
فعاالن فضای مجازی با استناد به نامه سازمان 
مجلس  نمایندگان  از  یکی  و  محیط زیست 
بدون  طرح   4۰۰ به  منابع  اختصاص  مدعی 
بودجه ۱4۰۱ شده    اند  مجوز محیط زیستی در 
که این ادعاها از اساس مردود است. سازمان 
در  از سال ۱۳۹۹  قبل  تا  برنامه    وبودجه کشور 
هیچ     یک از قوانین و مقررات ملزم به اخذ مجوز 
از سازمان حفاظت محیط  زیست برای پیشنهاد 
طرح    های جدید در الیحه بودجه نبوده است.«
طرح    های  پیشنهاد  توضیح  این  اساس  بر 
جدید در لوایح بودجه سنواتی به استناد مفاد 
اساس  بر  صرفا  الحاق-۳  قانون   ۳۹ ماده 
و  مالی  اقتصادی،  فنی،  توجیهی  گزارش 
از  غیرعامل  پدافند  رعایت  و  زیستی  محیط 
سوی مشاور و دستگاه اجرایی پس از تایید 
اولین  برای  بودجه کشور،  و  برنامه  سازمان 
شده  منظور   ۱۳۹۹ سال  بودجه  الیحه  در  بار 
است. چنان که در تاریخ ۳۱ فروردین ۱۳۹۹ 
بخشنامه    ای از سوی سازمان برنامه     و بودجه به 
دستگاه ها ابالغ می شود که مطابق آن پیشنهاد 
و ایجاد طرح    های جدید پس از تایید گزارش 

سازمان  سوی  از  زیستی  محیط  توجیهی 
حفاظت محیط  زیست و اعالم آن به سازمان 
است.  شده  امکان    پذیر  برنامه    وبودجه کشور، 
به     عبارت     دیگر از آن تاریخ همه دستگاه    های 
اجرایی متقاضی درج طرح    های جدید در الیحه 
بودجه، به ارائه مجوز محیط زیستی اخذ شده 
از سازمان حفاظت محیط     زیست ملزم شده    اند. 
سازمان برنامه و بودجه در این جوابیه اشاره 
کرد که »هیچ     یک از طرح    های مورد اشاره در 
پیوست نامه سازمان حفاظت محیط  زیست 
که بر اساس     نامه یکی از نمایندگان مجلس 
شورای اسالمی بوده، طرح جدیدی در الیحه 
بودجه ۱4۰۱ نیستند. طرح    های مورد اشاره در 
نامه نماینده مجلس که مورد استناد سازمان 
همه  گرفته،  قرار  زیست  محیط   از  حفاظت 
مربوط به قبل از سال ۱4۰۰ و در دولت گذشته 
هستند که البته آنها مجوز محیط زیستی هم 
از سازمان حفاظت از محیط زیست گرفته    اند.«

جزئیاتی درباره پروژه های بدون مجوز
در  پی درپی  پاسخ های  و  نامه ها  این 
از  حمایت  مردمی  شد کمپین  سبب  نهایت 
زاگرس، فهرست 4۱۱ پروژه بدون مجوز محیط 
این  کند.  منتشر  را   ۱4۰۱ بودجه  در  زیستی 
مجلس  رئیس  به   ۱4۰۰ دی  هفتم  فهرست 
ارسال شده و از طریق کمپین مردمی حمایت 
از زاگرس مهربان »به منظور شفافیت بیشتر 
مجوز  فاقد  پروژه های  با  متحدانه  مقابله  و 

محیط زیستی در بودجه ۱4۰۱ «منتشر شد. 
این  از  بسیاری  می گویند  منتشرکنندگان 
بلکه  زیستی  محیط  مجوز  تنها  نه  پروژه ها 
میراث  مجوز  نظیر  قانونی  مجوزهای  سایر 

ندارند. نیز  را   ... و  طبیعی  منابع  فرهنگی، 
انتقال  طرح های  شده  منتشر  جدول  در 
توسعه ای  طرح های  جاده سازی،  گاز،  و  آب 
جدول  این  بررسی  است.  جا گرفته  مختلف 
به  آبرسانی  چون  طرح های  می دهد  نشان 
شهر زابل و شهرهای مسیر، آبرسانی به شهر 
بابل،  به  آبرسانی  صالح،  کمال  سد  از  اراک 
البرز، اجرای  از سد   .... و  بابلسر، فریدونکنار 
عملیات انتقال آب با لوله به اراضی کشاورزی 
دشت سیستان، تامین و انتقال آب در اراضی 
سوی  از  صیادی  بندر   ۲۵ احداث  شیب دار، 
ایران، احداث فرودگاه شهید  سازمان شیالت 
به  کمک  سقز،  فرودگاه  همینطور  و  مدرس 
احداث خط لوله انتقال گاز اتیلن به شهرهای 
تبریز، گچساران،  میاندوآب،  سنندج،  مهاباد، 
و.... به طول ۲۱۰۰ کیلومتر و جاده سازی ها از 
جمله احداث آزادراه همدان – سنقر-کرمانشاه، 
جنوب  ساحلی  نوار  بزرگراهی  احداث کریدور 
به طول کیلومتر  تا شلمچه  پسابندر  از  کشور 
۱۸۱4 و همچنین احداث نیروگاه های سیکل 
ترکیبی افزایش تولید نیروی برق مگاوات به 
میزان 4۵۵۹ مگاوات بدون مجوزهای محیط 

است. یافته  راه  بودجه  الیحه  به  زیستی 

 همراهی اقتصاد دانان با محیط 
زیستی ها

کشور  سراسر  اقتصاددانان  از  جمعی  دیروز 
در رابطه با قرار گرفتن پروژه های بدون مجوز 
محیط  زیستی در بودجه ۱4۰۱ بیانیه منتشر 
کردند و با محیط زیستی ها همراه شدند. در 
این بیانیه که نام کسانی چون جواد آقاجری؛ 
دانشگاه  اقتصاد  دانشکده  عضو هیات علمی 
عضو   آماده؛  حمید  اهواز،  چمران  شهید 
هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه عالمه 
توسعه،  پژوهشگر  اطهاری؛  طباطبائی، کمال 
دانشکده  علمی  هیات  عضو  افقه؛  مرتضی 
اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز، لطفعلی 
اقتصاد  دانشکده  علمی  هیات  عضو  بخشی؛ 
دانشگاه عالمه طباطبایی در آن دیده می شود، 
پویشی ملی  اخیر،  آمده است: »در ماه های 
محیط زیستی  مجوز  فاقد  پروژه های  ضد  بر 
پروژه ها  این  از  بسیاری  است.  شکل گرفته 
که مطالعات محیط  زیستی، فنی، اقتصادی، 
نشده   انجام  اصولی  به صورت  آنها  اجتماعی 
است و مجوز نهایی محیط  زیستی نگرفته اند، 
بودجه های  در  غیرقانونی  صورت  به  تاکنون 
پیشرفت  حتی  و  شده اند  گنجانده  ساالنه 
آنجا  تا  امر  این  داشته اند.  توجهی  قابل  کار 
حفاظت  سازمان  نامه  طبق  که  رفته  پیش 
محیط  زیست به ریاست محترم مجلس، در 
ارزیابی  فاقد  طرح   4۰۰ تعداد   ،۱4۰۱ بودجه 
بدون  طرح های  )شامل  محیط  زیستی 
قرار  بودجه  ردیف  در  قبل(  سال های  مجوز 

گرفته اند.«
ادامه  بیانیه  این  امضاکننده  اقتصاددانان 
می دهند: »بر این اساس، تشکل های محیط 
و  برنامه  رئیس سازمان  از   زیستی شکایتی 
بودجه به علت گنجاندن پروژه های فاقد مجوز 
۱4۰۱، شکل  بودجه  ردیف  در  زیستی  محیط  
داده اند؛ زیرا که بر اساس نص صریح قانون 
در مواد ۱۰۵ قانون برنامه سوم توسعه، ماده 
 ۱۹۲ ماده  الف  بند  چهارم،  برنامه  قانون   ۷۱
ماده  الف  بند  و  توسعه  پنجم  برنامه  قانون 
۳۸ قانون برنامه ششم توسعه، دستگاه های 
مرحله  در  و  اجرا  از  پیش  موظفند  اجرایی 
مکان یابی  و  امکان سنجی  مطالعات  انجام 
پروژه های توسعه ای، اقدام به ارزیابی محیط 
 زیستی و اخذ مجوز، پیش از هرگونه اقدام به 

طرح، کنند.« اجرای 
به دنبال این موارد، امضاکنندگان این بیانیه 
حمایت  تشکل ها،  شکایت  این  از  می گویند 
انجام  راستای  در  مهم  قدمی  را  آن  و  کرده 
در  اساسی  قدمی  و  تشکل ها  مدنی  وظایف 
اصالحات ساختاری در نظام برنامه و بودجه 

می کنند.  قلمداد 
آنها همچنین از اقدام حفاظت سازمان محیط  
زیست در اعالم فهرست کامل 4۱۱ پروژ ه فاقد 
ریاست  به  نامه ای  در   ۱4۰۱ بودجه  در  مجوز 
محترم مجلس، قدردانی کرده و در پایان از 
به  توجه  با  که  می خواهند  قضایی  دستگاه 
آنکه »پیشبرد طرح های توسعه، بدون انجام 
ارزیابی ها و مطالعات الزم و سایر مجوزهای 
جمله  از  وخیمی  عواقب  تاکنون  قانونی 
تخریب گسترده سرزمین، عواقب اجتماعی-
امنیتی قابل توجه، همچنین هدر رفت شدید 
منابع مالی در زمان تحریم برای کشور را به 
و  ویژه  حساسیت  با  است«،  داشته  همراه 
رسیدگی کند.  پرونده  این  به  شفافیت کامل 
 ۱4۰۱ بودجه  تلفیق  کمیسیون  از  همچنین 
پروژه های  که  کرده اند  درخواست  مجلس 
مجوزات  سایر  و  محیط  زیستی  مجوز  بدون 
در  و  کند  حذف  بودجه  ردیف  از  را  قانونی 
نهایت از کمیسیون اصل ۹۰ تقاضا کرده اند که 
تخلفات صورت گرفته را بررسی کرده و گزارش 

کامل آن را به مردم و قوه قضائیه ارائه دهد. 

 بیانیه 29 استاد اقتصاد درباره طرح های بدون ارزیابی محیط زیست در الیحه بودجه ۱4۰۱

طرح های بی مجوز ر ا حذف کنید
 دستگاه قضایی با شفافیت کامل به این پرونده رسیدگی کند. کمیسیون اصل 9۰ تخلفات صورت گرفته را بررسی کرده

 و گزارش آن را به مردم و قوه قضاییه ارائه دهد

تنفس جنگل نفس 
مدیریت را گرفته است 

با روند کنونی، این ضعف که دیگر به بالتکلیفی 
شبیه است، در پساتنفس هم تداوم خواهد 
داشت و مدیریت جنگل بر همان پاشنه خواهد 
چرخید که نتیجه آن چرخش، وضعیت مبهم 
بخش  هر  همانند  جنگل  در  است.  کنونی 
و  تدوین  نیازمند  مدیریت  گونه  هر  دیگر، 
فعالیت  های  پیش بینی  و  اهداف،  تعریف 
اجرایی برای تحقق اهداف تعیین شده است. 
پایش که  طرح  یک  وجود  دو،  این  کنار  در 
پایداری جنگل را از نظر سه مولفه اقتصادی، 
اکولوژیک و اجتماعی تضمین نماید، ضروری 
سابق،  جنگلداری  طرح  های  دوران  در  است. 
را  پایش جامع  برنامه  نبود یک  بتوان  شاید 
اسفندیار  بزرگترین ضعف و چشم  به عنوان 
تنفس  دوران  اما  بیان کرد.  جنگل  مدیریت 
در هر سه این موارد دارای ضعف است. اگر 
در قبل از تنفس، ادعای موفقیت یا شکست 
بنا  و  موردی  صورت  به  جنگلداری  طرح  های 
بر مطالعات غیرمنسجم و آن هم تنها با تکیه 
بر استمرار تولید میسر بود، در دوران تنفس، 
نه هدفی تدوین شده وجود دارد، نه اقدام یا 
نبود اقدامی مشخص و نه طرحی برای پایش 
تاثیرات توقف بهره  برداری بر مولفه  های سه گانه 
پایداری تهیه شده است. شیوه درست تغییر 
مدیریت جنگل  های شمال آن بود که سازمان 
جنگل  ها در طی زمان، بر اساس پایش، اهداف، 
ساختار طرح  های سابق و عملیات مدیریتی 
این تعدیل، روش  نبود  را تعدیل می  کرد. در 
درست بعدی، تهیه یک برنامه منسجم قبل از 
ورود به دوران توقف بهره  برداری بود. الزمه این 
برنامه، تدوین عملیات برای دوران استراحت 
تاثیر  بررسی  برای  شاخص  هایی  و  مدیریت 
توقف بهره  برداری بر اجزای سه گانه پایداری بود. 
در مدیریت جنگل، حتی اگر فرض کنیم که در 
سطوحی و بنا بر مالحظات مدیریتی، قرار است 
برداشت چوب صورت نگیرد، برای حفاظت هم 
نیاز به یک طرح مدیریت است. در این طرح 
همانگونه که بیان شد، در کنار فعالیت  ها، باید 
برنامه پایش تدوین شود. با این مقدمه اکنون 
سواالت متعددی مطرح است. در وهله اول، بعد 
از پایان دوران قانونی توقف بهره  برداری، سازمان 
جنگل  ها و موافقان تنفس با کدام روش علمی 
سیستماتیک، تاثیرات آن بر جنگل را تحلیل 
و نتیجه گیری می کنند؟ اگر در دوران تنفس، 
شاخص  های پایش پایداری در طرح جایگزین 
تهیه شوند، این شاخص  ها قرار است مقادیر 
اندازه  گیری شده در زمان اجرا را با چه دوره  ای 
مقایسه و روندها را شناسایی کنند؟ مدیریت 
یک مقوله علمی است و موفقیت یا شکست 
آن را باید با روش  های علمی و نه بر اساس 
مشاهدات شخصی موردی و حدس و گمان 
چگونه  جنگل  ها  سازمان  حال  کرد؛  بررسی 
می خواهد با یک روش علمی و قابل اتکا، میزان 
برداشت چوب قاچاق از جنگل  های شمال و نه 
از  با زمان قبل  کشف آن را در دوران تنفس 
آن مقایسه کند؟ در کنار این سواالت، مسایل 
مشابه دیگری نیز قابل طرح است که پاسخ 
طرح  وجود  لزوم  بیانگر  آنان،  از  کدام  هر  به 
در  مدیریت  این طرح  بود.  مدیریتی خواهد 
چندین دهه دارای ضعف بوده و چندین سال 
است که حتی شکل ضعیف آن نیز وجود ندارد. 
بنابراین ادعایی بی اساس نیست که بیان کنیم 
در سالیان اخیر و با توجه به مختصات علمی 
تنفس  دوران  حاضر،  دوران  جنگل،  مدیریت 

مدیریت است نه جنگل.

محیط زیست کرمان با بیان 
جزئیات درمان ماده پلنگ ماهان:

ماهانا تلف شد
استان  زیست  محیط  از  حفاظت  مدیرکل 
کرمان می گوید پلنگی که در ماهان شهرستان 
از  کرمان در یک گاوداری مهار، دچار ضربه 
سوی کارگران شده بود و با نام ماهانا شناخته 

می شد تلف شد.
توضیح  ایرنا  به  دیروز  ظهر  مرجان شاکری 
داد: ساعاتی قبل ماهانا، ماده پلنگی که در 

دادیم. از دست  را  بود  گاوداری مهار شده 
او پیشتر با اشاره به اینکه برخالف تصور ما 
نابالغ نبوده و ۱۰ سال عمر  این پلنگ ماده 
داشته در پاسخ به اینکه امکان انتقال پلنگ 
به تهران برای مداوا نبود؟ گفته بود: ریسک 
توان  اینکه  ضمن  بود؛  باال  بسیار  بیهوشی 
دامپزشکی در استان کرمان از وضعیت بسیار 
مناسبی برخوردار است و در عین حال تیم 
دامپزشکی از استان البرز نیز به کرمان عزیمت 
تماس  صورت  به  پلنگ  حتی  بود.  کرده 
ویدیویی توسط متخصصان متعددی ویزیت 
پلنگ  این  برای نجات جان  و تیمی حاذق 
این  بود.به گفته شاکری  زیبا تشکیل شده 
پلنگ در یک گاوداری در بخش ماهان مهار 
و دچار ضربه بیل برخی کارگران شده بود که 
به محض اطالع به محیط زیست کارشناسان 
برای درمان و زنده نگه داشتن این حیوان به 
محل مراجعه کرده و سپس آن را به قرنطینه 

محیط زیست انتقال داده بودند.

در بیانیه اقتصاددانان آمده 
است: پیشبرد طرح های 

توسعه، بدون انجام ارزیابی ها و 
مطالعات الزم و سایر مجوزهای 
قانونی تاکنون عواقب وخیمی از 
جمله تخریب گسترده سرزمین، 

عواقب اجتماعی-امنیتی قابل 
توجه، همچنین هدر رفت شدید 

منابع مالی در زمان تحریم 
برای کشور را به همراه داشته 

است و باید با حساسیت ویژه 
و شفافیت کامل به این پرونده 

رسیدگی کرد

|پیام ما| نام 4۱۱ طرح توسعه ای که بدون مجوز محیط زیست در الیحه بودجه ۱4۰۱ جا گرفته، برمال شده است. جزئیات این طرح ها در 
حالی منتشر شده که سازمان برنامه و بودجه در روزهای گذشته به »ادعای طرح های بدون مجوز« پاسخ داد و گفت که خبرهای منتشر 
شده »جریان سازی رسانه ای« است و »هیچ طرح جدیدی بدون مجوز محیط زیستی وارد الیحه بودجه ۱4۰۱ نشده است«. در هفته های 
گذشته تشکل های محیط زیستی به اختصاص بودجه به این پروژه ها اعتراض کرده و از رئیس سازمان برنامه و بودجه، شکایت کرده  
بودند. حاال با انتشار جدول طرح های بدون ارزیابی، الیحه بودجه ۱4۰۱ بار دیگر وارد حاشیه ای تازه شد و دیروز به دنبال این خبرها 
جمعی از اقتصاد دانان سراسر کشور با انتشار بیانیه ای از شکایت تشکل های محیط زیستی، حمایت کردند و خواستند که تخلفات رخ 

داده در این روند بررسی شود.

طرح هایی چون احداث ۲۵ 
بندر صیادی، فرودگاه شهید 

مدرس و سقز، کمک به احداث 
خط لوله انتقال گاز اتیلن 

به شهرهای مهاباد، سنندج، 
میاندوآب، تبریز، گچساران، 
و.... به طول ۲۱۰۰ کیلومتر 
و احداث آزادراه همدان – 

سنقر-کرمانشاه، احداث کریدور 
بزرگراهی نوار ساحلی جنوب 

کشور از پسابندر تا شلمچه به 
طول کیلومتر ۱۸۱4 و همچنین 

احداث نیروگاه های سیکل 
ترکیبی افزایش تولید نیروی 
برق مگاوات به میزان 4۵۵۹ 

مگاوات بدون مجوزهای محیط 
زیستی به الیحه بودجه راه 

یافته است

|  
دل

صن
ار 

 کن
 |

مسئول پروژه های پالئوسایزمولوژی سازمان 
با  معدنی کشور  اکتشافات  و  زمین شناسی 
اشاره به عواقب پیشنهادی برخی از افراد در 
زمینه حذف گسل های لرزه زا در جنوب تهران، 
گفت این در حالی است که پس از چندین 
توسط  میدانی  و  دفتری  بررسی  های  سال  
پژوهشگران مختلف، نقشه لرزه زمین ساخت 
و  شده  تهیه  بزرگ  تهران  به  روِز  گسل های 
گسل  های  ویژگی های  گسل ها  این  همگی 

ُجنبا را دارند.
به  ارتباط  این  در  سلیمانی آزاد  شهریار 
موضوع  است  چندی  داد:  توضیح  ایسنا 
لرزه زا  و  جنبا  گسل های  از  تعدادی  حذف 
در   )Active Seismogenic Faults(
سودجویی  هدف  با  بزرگ  تهران  گستره 
علمی  محافل  به  راه   ... و  زمین خواران 
قرار  بحث  مورد  با  تا  یافته  اجرایی  و 
برای  زمان  آمدن  فراهم  موجبات  گرفتن، 
شکل گیری امواج متشنج برای موج سواران 
شود. برای پیشگیری از این مسائل است 
که در سازمان زمین شناسی کشور نیز صرفا 
مخاطرات،  فنی  تفسیرهای  رسمی  مرجع 
کشیده  چالش  و  داوری  به  موضوعات 
و  داوران  جمع  توسط  شده  تایید  و  شده 

است. ارزیابی  شورای  در  متخصصان 
مورفوتکتونیک- متخصص  این 
پالئوسایزمولوژی ادامه داد: برخی موضوعات 

و پروژه های تکراری مرتبط با گسل ها که با 
داوری  بهانه  به  ولی  علمی  کامال  ظاهری 
بلند  و  برای دزدان علمی  مجدد، زمان الزم 
متولیان  جمع  در  یافته  نفوذ  مرتبه سازان 
دار  و  گیر  در  تا  فراهم کرد  را  ساخت وساز 
به  یافته«،  پایان  پروژه  مجدد  »داوری 
فروش زمین های خود و نیز تعریف پروژه 
آنچنانی  دستمزدهای  مطالبه  و  جدید 

شود. سواستفاده  بپردازند، 
زمین  ساخت،  لرزه  حوزه  پژوهشگر  این 
پژوهشگر  چند  کشوری که  در  تاکید کرد: 
درست  و  واقعی  انجام  برای  انگشت شمار 
پروژه های کاربردِی تامین کننده امنیت مردم 
بی گناه و درگیر مشکالت روزافزون زندگی، با 

زحمت زیاد در حال فراهم  آوردن داده های 
به  پاک کن  برخی  هستند،  علمی   مستند 
دسِت جویای شهرت، فقط در پی پاک کردن 
البته  و  دیگران   زحمات  بی زحمِت  و  راحت 
تامین خواسته یا ناخواسته منافع نامهرباناِن 

به مردم و کشور هستند!
قانون،  پایه  بر  کرد:  تصریح  او 
جمع  عهده  بر  فنی  مهم  تصمیم گیری های 
متخصصان در کمیته های تخصصی است و 
هیچ شخص حقیقی )حتی من( حق ندارد 
به ِصرف فراهم بودن تریبون و ُکرسی با ارائه 
نظرات شخصی خود اذهان جامعه و امنیت 
کوتاه، میان و بلند مدت آن را با سیاه نمایی 

اندازد. خطر  به  سفیدنمایی  یا  و 

حذف گسل های لرزه زا؛ بهانه جدید زمین خواری در تهران
زیستگاه

قرق های اختصاصی 
عرصه هایی طبیعی هستند 

که برای مدت مشخصی 
امتیاز حفاظت و شکار مجاز 
با موافقت سازمان حفاظت 

محیط زیست در اختیار آن ها 
قرار می گیرد

 افزایش جمعیت گونه های برجسته 
در قرق های اختصاصی تا ۵ برابر

و  طبیعی  زیست  محیط  معاونت  سرپرست 
تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست 
با اشاره به وضعیت قرق های اختصاصی کشور 
گفت: در این قرق ها جمعیت کل،بز ، قوچ و 
میش که گونه اصلی این قرق ها هستند بین 
است.حسن  داشته  افزایش  برابر   ۵ تا   ۱.۵
اکبری با تشریح وضعیت قرق های اختصاصی 
فعال در کشور  ما چهار قرق  ایسنا گفت:  به 
فعالیت  و  هستند  مصوبه  دارای  که  داریم 
می کنند البته یکی از این قرق ها واگذار نشده 
قرق های  است.  فعالیت  حال  در  ولی  است 
اختصاصی عرصه هایی طبیعی هستند که برای 
مدت مشخصی امتیاز حفاظت و شکار مجاز 
با موافقت سازمان حفاظت محیط زیست در 
اختیار آن ها قرار می گیرد. با این نگاه، قرق های 
اختصاصی واگذار نمی شوند و فعالیت هایی به 
جز حفاظت و بهره برداری مجاز در قرق ها انجام 
نمی شود.او با اشاره به شرایط افراد مشغول در 
قرق های اختصاصی ادامه داد: قرق های فعلی 
پنج سال است که واگذار شده اند البته پیش از 
این نیز در آن ها فعالیت های داوطلبانه انجام 
می شد. ۳۰ نفر به صورت مستقیم در این قرق ها 
به عنوان قرق بان مشغول به کار هستند و بیمه 
شده اند. تعدادی موتورسیکلت و خودرو نیز در 
اختیار این افراد قرار گرفته تا در محدوده قرق 
اختصاصی گشت بزنند و در صورت مشاهده 
موارد خاص، به سازمان حفاظت محیط زیست 

اطالع دهند. این افراد هم وظیفه پیشگیری 
را بر عهده دارند و هم در صورت نیاز شخصا با 

متخلفان برخورد خواهند کرد.
قرق بانان  دیگر  اقدامات  به  اشاره  با  اکبری 
در این عرصه های اختصاصی افزود: کارهای 
مرمت  سیار،  پاسگاه های  مانند  زیرساختی 
در  علوفه  توزیع  و  آب انبار  ایجاد  و  چشمه 
شرایط خشکسالی از اقدامات دیگر قرق بانان 
محیط  حفاظت  سازمان  نظارت  با  است که 
در  فعالیت ها  این  می شود.  انجام  زیست 
جهت افزایش مصونیت حیات وحش و منابع 

می شود. انجام  طبیعی 
در  گونه ها  جمعیت  افزایش  به  اشاره  با  او 
مناطق  این  در  گفت:  اختصاصی  قرق های 
برجسته حیات  افزایش محسوس گونه های 
وحش دیده می شود. در این قرق ها جمعیت 
این  اصلی  میش که گونه  و  قوچ  بز،   ، کل 
قرق ها هستند بین ۱.۵ تا ۵ برابر افزایش یافته 
است. این افزایش به علت افزایش زاد و ولد و 
برقراری امنیت رخ داده است همچنین افزایش 
میزان این گونه ها سبب حضور طعمه خواران در 

قرقی مانند قرق »علی آباد« بوده است.
سرپرست معاونت محیط زیست طبیعی افزود: 
مانند  تحقیقاتی  اقدامات  قرق ها  بعضی  در 
ظرفیت و برد تغذیه ای زیستگاه صورت گرفته 
و مستمرسازی حضور گونه های خاص سبب 
شده تا تصاویر زیادی از این گونه ها ثبت شود.

۱ادامه از صفحۀ
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چه دالیلی باعث شد جرم شناسی 
حیات وحش را برای ترجمه انتخاب 

کنید؟
مهم ترین دلیل برای ترجمه کتاب جرم شناسی 
مبحث  به  جامعه«  »واکنش  حیات وحش 
حقوق حیوانات بود؛ با توجه به اینکه تا مدت ها 
با  می کردم  حیوانات  حقوق  از  صحبت  هرگاه 
واکنش دیگرانی روبه رو می شدم که پرداختن 
حقوق  محیط  زیست،  مربوط  به  مسائل  به 
برابر  در  را  آبی  ابرچالش های  و  حیوانات 
این  به  و  می دادند  قرار  اقتصادی  مشکالت 
می کاستند  آنها  اهمیت  و  اولویت  از  ترتیب 
برای  انگیزه ام  می دادند،  جلوه  ناچیز  را  آن  و 
ترجمه این کتاب تغییر نگاه افراد بود. از آنجا 
که فرهنگ ایرانی به  دلیل پیشینه طوالنی شکار 
یا حتی فراتر از آن به  دلیل درون مایه منفی نگر 
به حیوانات از قبیل شوم  دانستن جغد، مکار 
راه  و...  انگاشتن کفتار  شناختن روباه، بدذات 
درازی برای به رسمیت  شناختن حقوق حیوانات 
برای  را  نخستین گام  تا  کردم  تالش  دارد، 
بردارم  موجوداتی  حقوق  شناختن  به رسمیت 
سوی  از  نمی شنود.  را  آنان  صدای  که کسی 
دیگر، ضعف منابع نوشتاری، نبود آموزش کافی 
درباره حقوق حیات  وحش، نگاه ابزاری حاکم 
که حیات  باور  این  بر حیات  وحش، چیرگی 
»اضافی«  و  »بی مصرف«  موجوداتی   وحش  

زندگی  بر  تاثیری  آنان  نبود  و  بود  هستند که 
ما نخواهد داشت، نبود ادراک درست از نظام 
امنیت  و  بر سالمت  آنها  تاثیر  و  زیست بوم ها 
انسانی، همگی از انگیزه های من با هدف تالش 
به  برای محقق ساختن حقوق حیات  وحش 
آن  در  است که  »جامعه ای«  از  جزیی   عنوان 

می کنیم. زندگی 

یکی از مباحثی که در این کتاب به آن 
موضوع  به  شده  پرداخته  بسیار 
به  برمی گردد،   کاالیی سازی حیات  وحش 
شاهد  سطح  گسترده تری  در  ما  شما  نظر 

کاالیی سازی حیوانات اهلی نیستیم؟
از جمله بی اخالقی ها و مشکالتی که در برخورد 
شاهد  وحشی  چه  و  اهلی  چه  حیوانات،  با 
کاالیی سازی  هستیم،  آن  روزافزون  فراگیری 
است؛ نوعی از کاالیی سازی افسارگسیخته که 
به  دلیل نبود قوانین حقوقی ناظر یا بازدارنده 
هستیم.  آن   به  بخشیدن  مشروعیت  شاهد 
امنیت  توجیه  با  حیات  وحش  اگرچه کشتار 
و  میش  بز،  و  کل  شکار  همچون  غذایی 
قوچ، پرندگان مهاجر و رونق بخشیدن به کار 
ارزشمند  با گوشت گونه های  رستوران هایی که 
و  ایران  جنوب  و  شمال  در  حیات وحش 
تهی سازی  و  ترال  اداره می شوند، صید  جهان 
توجیه  دریا،  و کف  بستر  ژنتیکی  ذخیره های 
دارویی همچون کشتار ببرها برای داروسازی در 

آرایش  لوازم  تهیه  برای  نهنگ ها  چین، کشتار 
و  فرهنگی  ضعف  به  دلیل  گاهی  و  دارو  و 
خرافات همچون کشتار کفتارها در ایران برای 
از  نمی توان  اما  می گیرد  انجام  رفع چشم نظر 
اهلی چشم پوشی کرد؛  کاالیی سازی حیوانات 
یا گربه که  نژادهای خاص سگ  از  توله کشی 
)گونه  ناپیدا  قربانی  با  خونین  تجارت  نوعی 
اهلی  حیوانات  فروش  و  خرید  است،  ماده( 
که به تداوم این تجارت خونین دامن می زند، 
و حتی فراتر از آن پرورش حیوانات به  منظور 
تهیه خز، چرم تمساح، آزمایش لوازم آرایشی 
موش(،  و  )خرگوش  آنان  روی  بهداشتی  و 
پوشاندن کفش و لباس به تن حیوانات اهلی 
حیوانات  عنوان  با  کتاب  در  )آنچه  خانگی 
همدم از آنها نام برده شده است(، دایر کردن 
رنگ کردن  هدف  با  حیوانات  زیبایی  مراکز 
بر روی  زیبایی  انجام جراحی  موی حیوانات، 
حیوانات خانگی، کشیدن دندان روباه و تبدیل 
آن به حیوان خانگی، جفت اندازی سگ با گرگ 
و پرورش سگ گرگ یا گرگاس که ضربه مهلکی 
ایرانی وارد کرده  بر خلوص ژنتیکی گرگ های 
همگی مصادیقی از بی اخالقی انسانی است که 
حیوانات را اعم از حیوانات اهلی یا اهلی شده 
بدون  می دهد  قرار  هدف  وحشی  حیوانات  یا 
آنکه افراد دخیل در چنین فجایع و جنایاتی در 
انتظار مجازات قانونی برای خود باشند. افزون 
شرکت  هدف  با  اسب  پرورش  موارد،  این   بر 

در  رقت بار  استفاده  اسب دوانی،  مسابقات  در 
و  صنعتی  دامداری  تلویزیونی،  سریال های 
تولید و پرورش آنان با هدف کشتار و تامین 
و  بی ضابطه  کاالیی سازی  نمایانگر  غذا همگی 

است. حیوانی  همه گونه های  از  جنون آمیز 

در این کتاب برخی موارد مانند شکار و 
به  مدیریت شده  شکل  به   حتی   ..
به  نهایت  در  شده که  ذکر  عواملی  عنوان 
کاهش جمعیت حیات  وحش می انجامد. 
به نظر شما اگر چنین گزاره ای درست است 
چرا همچنان در بعضی کشورها این شیوه 

اجرا می شود؟
انجام گرفته  پژوهش های  و  بررسی گزارش ها 
کشورهایی که در آنها شکار مدیریت شده مجاز 
می گیرد  صورت  معینی  قوانین  تحت  و  بوده 
حکایت از آن دارد که برخالف پیش بینی ها، شکار 
به  اصطالح پایدار نیز می تواند منجر به کاهش 
چشمگیر جمعیت حیات  وحش شود؛ این عامل 
می تواند به دلیل تعداد زیاد شکارچیان در مناطق 
را بی معنا و  پایدار  باشد که عمال مفهوم شکار 
مخدوش می سازد و در وهله دوم ناشی از تاثیر 
مستقیمی است که شکار یک گونه بر جمعیت 
گونه  دیگر می گذارد. اما با این  حال نظر صائب و 
نهایی بر  عهده کارشناسان مدیریت حیات  وحش 

و پژوهشگران این حوزه خواهد بود.

نظر می رسد در کتاب  به  نگاه کلی  در 
نگاه هنجاری و اخالقی به مقوله حیات 
نگاه  آیا نفی و طرد و   وحش وجود دارد، 
اخالقی به این مقوله در نهایت راهگشای 
در  اینکه  است؟ کما  بهبود حیات  وحش 
با  ایران شاهدیم عمده فعاالن این حوزه 
از  بهره برداری  گونه  هر  هنجاری  نگاه 

طبیعت را مذموم می دانند.
به نظر می رسد آنچه امروزه در نهایت نجات بخش 
محیط  آن  فراگیر  معنای  در  و  حیات  وحش 
 زیست می شود همین نگاه اخالقی خواهد بود. 
اما نباید از نظر دور داشت که نگاه اخالقی به 
 معنای رد برداشت از محیط  زیست نخواهد بود. 
آنچه با عنوان بهره برداری پایدار مطرح شده در 
تالش است تا نگاه انسان امروزی را به  عنوان 
طرف غالب و چیره بر طبیعت تعدیل کرده و 
بپردازد.  طبیعت  و  انسان  روابط  بازتعریف  به 
نگاه به طبیعت به  عنوان دشمنی که انسان باید 
برای ادامه حیات بر آن چیره شود پیامدهایی 
داشته که گریبانگیر جامعه مدرن امروزی شده. 
نگاه اخالقی در تالش است نگاه میانه روتری 
و طبیعت  انسان  آن  در  را جایگزین سازد که 
باید همزیستی داشته باشند و احترام انسان به 
قوانین طبیعت الزم است. از این منظر و نظر به 
اینکه میزان برداشت از طبیعت به  ویژه در چند 
دهه گذشته طبق ضوابط و ساختار قانونمندی 
هنجاری  نگاه  زیر  اینکه  به  رسد  )چه  نبوده 
چنین  تغییر  جز  چاره ای  باشد،  اخالقی(  و 
نگاهی و جایگزینی آن با نگاه اخالق گرایانه در 

چهارچوب بهره برداری پایدار نداریم.

توجیه  برای  استدالل هایی که  از  یکی 
شکار مطرح شده،  جایی است که بحث 
معیشت مطرح است . به نظر شما نمی شود 
همین شکار در سطح کوچکتری انجام شده 
این  مزایای  از  اطراف  محلی  جامعه  و 

پروانه ها استفاده کنند؟
اساسًا با صدور پروانه شکار حیوانات با توجیه 
کمک به محیط  زیست مخالفم، به نظرم چنین 
شکار  فرهنگ  گسترش  باعث  مشوق  هایی  
می شود. در صورتی که با آموزش جوامع محلی 
می توان  محیط  زیست  از  حفاظت  هدف  با 
درآمد پایدار و ثابتی را برای این جوامع فراهم 
کرد بدون  آنکه آسیبی به جمعیت حیات  وحش 

وارد شود. تجربه درگیر کردن جوامع محلی در 
محافظت از حیات  وحش نشان می دهد نقش 
جمعیت گونه های  چشمگیر  افزایش  در  آنان 
به جای  بود.  خواهد  بی بدیل  حیات  وحش 
تورهای  برپایی  با  پروانه شکار می توان  صدور 
و  مناطق حفاظت شده  از  بازدید  زیست گردی، 

عکاسی از حیات  وحش درآمدزایی کرد.

حیات وحش  جرم شناسی  چقدر 
و  صید  شیوه های  بهبود  در  توانسته 
شکار موثر باشد؟ به عنوان مثال شما یکی 
با  شکار  درباره  برشمرده اید  مواردی که  از 

سگ شکاری بوده است.
نوپاست  رشته ای  حیات  وحش  جرم شناسی 
زمان  آن  به  موفقیتش  ارزیابی  برای  باید  که 
مهم  نخست گام  وهله  در  رشته  این  اما  داد؛ 
شناختن  به رسمیت  برای  است  محکمی  و 
دارایی  به  عنوان  چه  حیات  وحش که  حقوق 
دولت ها در نظر گرفته شوند و چه بدون مالکی 
خاص اعم از دولت، افراد، نهادهای خصوصی 
مسلمًا گام  حیات  وحش  جرم شناسی   . و... 
وحش  حیات   گرفتن  نظر  در  برای  اثرگذاری 
شعوری  و  احساس  دارای  موجودات  به عنوان 
است که رنج و درد را متوجه می شوند. به همین 
آنها اهمیت داد  باید به قلمرو زیستی  نسبت 
و تخریب زیستگاه، انجام ورزش های خونین، 
شکار با توجیه تامین امنیت غذایی و ... را با 
چالش اساسی روبه رو می سازد و در پی پیدا 

است. مناسب  راه حل  کردن 

بخشی از کتاب به مقایسه رفتار انسانی 
و حیات وحش پرداخته و در آن ذکر 
نوع دوستی  یا  تجاوز  مانند  مواردی  کرده 
می توان  آیا  است.  مشترک  آنها  میان 
رفتارها را به این شکل با هم مقایسه کرد؟

مصداق  شد  صحبت  آن ها  از  که  رفتارهایی 
خشونت  بروز  که  همانطور  داشته اند.  عینی 
از  مصادیقی  است  رایج  امری  حیوانات  در 
نوع دوستی، همیاری و کمک و یاری رساندن در 
میان آنان مشهود است؛  با این  حال قضاوت 
نیازمند  مقایسه  نوع  این  درستی  برای  نهایی 
جانوری  کردارشناسی  یا  رفتارشناسی  نظر 
انجام شده  پژوهش های  آخرین  نتیجه  است؛ 
می دهد  نشان   تکاملی  زیست شناسان 
حیوانات  و  بوده  درست  مقایسه ای  چنین 
و  خشونت بار  رفتارهای  موارد  بسیاری  در  هم 

می دهند. بروز  خود  از  نوع دوستانه 

خشونت  میان  ارتباط  به  کتاب  در 
نسبت به حیوانات و خشونت خانگی 
اشاره شده است،  چقدر می توان از آموزش 
برای این موضوع بهره گرفت؟ عالوه بر این 
گونه  یک  به  نسبت  که  افرادی  گاهی 
گونه  به  نسبت  می دهند  نشان  خشونت 
دیگری رفتار بهتری دارند ، آیا به نظر شما 
ماجرا  کردن  ساده  پرداختن  شیوه  این 

نیست؟

وضعیت  بهبود  باعث  آموزش  که  ندارم  تردید 
با  نامناسب  رفتار  از  بزرگی  بخش  می شود؛ 
حیوانات جدای از ناهنجاری های رفتاری و روحی 
به دلیل نبود آموزش و ناآگاهی افراد به ویژه در 
جوامع محلی است. تردیدی نیست که آموزش 
موجب بهبود وضعیت می شود. در بیشتر موارد و 
همان گونه که در کتاب عنوان شده، افراد نسبت  به 
حیوانات گونه گرایانه نگاه می کنند، به  ویژه آنکه به  
دلیل آموزش کافی به این نگاه گونه گرایانه دامن 
زده می شود. مثاًل در ایران در نظر بیشتر افراد بود 
یا نبود حیات  وحش فرقی ندارد یا کلیشه های 
فرهنگی درباره حیوانات )چنانچه پیشتر درباره 
شوم بودن، مکار بودن، بد ذات بودن حیوانات 
مطرح شد( بر نگاه افراد به حیات  وحش و به 
 طور کلی حیوانات و وضعیت نگهداری از آنان موثر 
است. بیشتر افراد در مورد چرخه زیست بوم و 
نقش هرکدام از گونه های حیات وحش به عنوان 
زنجیره این چرخه اطالعی ندارند. از این منظر  
حیات  وحش را غالبًا به  مثابه حیواناتی درنده 
آنها ندارند در نظر  و خطرناک که سودی برای 
راه حل  همان  آگاه سازی  و  آموزش  می  گیرند. 

نهایی برای بهبود وضعیت حیوانات است. 

به شکل  را  مسئله  باید  دوم  پرسش  مورد  در 
بینابینی در نظر گرفت؛ اما به  صورت کلی می توان 
آن را تایید کرد. افراد غالبًا به گونه هایی که بیشتر 
در  مثاًل  می کنند  بیشتری  توجه  دارند،  دوست 
ایران غذارسانی غیراصولی و بی ضابطه به حیوانات 
بی سرپرست بالی جان جمعیت حیات  وحش 
یا خانگی در  به حیوانات همدم  یا توجه  شده 
جوامع توسعه یافته در سایه توجه کمتر به حیوانات 
اهلی دیگری که در صنعت لوازم آرایش و پوشاک، 
در دامداری و دامپروری صنعتی از آنها بهره کشی 
به  انسان ها  گونه گرایی  منظر  این  از  می شود. 

تضییع حقوق حیوانات دیگر می انجامد.

گفت وگو با دلیله رحیمی آشتیانی مترجم کتاب »جرم شناسی حیات وحش«

حیات وحش دچار کاالیی سازی افسارگسیخته شده است
نگاه به طبیعت به  عنوان دشمنی که انسان باید برای ادامه حیات بر آن چیره شود پیامدهایی داشته که گریبانگیر 
جامعه مدرن امروزی شده است

جرم شناسی حیات  وحش رشته ای 
نوپاست که باید برای ارزیابی موفقیتش 
به آن زمان داد؛ اما این رشته در وهله 
نخست گام مهم و محکمی است 
برای به رسمیت شناختن حقوق حیات 
 وحش که چه به  عنوان دارایی دولت ها 
در نظر گرفته شوند و چه بدون مالکی 
خاص اعم از دولت، افراد، نهادهای 
خصوصی و ... . جرم شناسی حیات 
 وحش مسلمًا گام اثرگذاری برای در نظر 
گرفتن حیات  وحش به عنوان موجودات 
دارای احساس و شعوری است که رنج 
و درد را متوجه می شوند

رابطه انسان و حیات  وحش و شیوه و حجم برداشت از طبیعت موضوعی تازه در علم حقوق است. آیا شکار پذیرفتی است؟ در صورت 
پذیرش شکار آیا می توان شیوه های گذشته را همچنان به کار برد؟ آیا حیات  وحش رفتارهای مشابه جامعه انسانی از خود بروز می دهد 
و مجموعه ای از پرسش های دیگر موضوعاتی است که »آنگوس نرس« و »تانیا وایت« در کتاب »جرم شناسی حیات وحش )افق های 
نوین در جرم شناسی(« به آن پرداخته اند. در گفت وگو با »دلیله رحیمی آشتیانی« دانش آموخته روابط بین الملل و مترجم این کتاب 
که در کارنامه خود ترجمه »توهم بزرگ،  رویاهای لیبرال و واقعیت های بین الملل« و نگارش مقاله هایی با موضوع تغییر اقلیم و 
بحران آب و تاثیر آن بر مناسبات کشورها در خاورمیانه را دارد،  درباره انگیزه اش برای برگردان »جرم شناسی حیات  وحش« به فارسی 

و محتوای این کتاب پرسیدیم.

|  
هر

 م
 |

ضعف منابع نوشتاری، نبود 
آموزش کافی درباره حقوق 
حیات  وحش، نگاه ابزاری 

حاکم بر حیات  وحش، چیرگی 
این باور که حیات  وحش  
موجوداتی »بی مصرف« و 

»اضافی« هستند که بودونبود 
آنان تاثیری بر زندگی ما 

نخواهد داشت، نبود ادراک 
درست از نظام زیست بوم ها و 
تاثیر آنها بر سالمت و امنیت 
انسانی، همگی از انگیزه های 

من با هدف تالش برای محقق 
ساختن حقوق حیات  وحش 

به  عنوان جزیی از »جامعه ای« 
است که در آن زندگی می کنیم

| روزنامه نگار |

| فاطمه باباخانی |

| مترجم |

| دلیله رحیمی آشتیانی |

و  اراضی  ثبتی  وضعيت  تكليف  تعيين  قانون  موضوع  هيأت 
ساختمان های فاقد سند رسمی-)) آگهی موضوع ماده 3 قانون 
و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و 

ساختمان های فاقد سند رسمی(( 
آراء  برابر  امالکی  که  بدین وسيله   اجرای  مواد مذکور  در 
هيأت های  حل اختالف  موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی  ناحيه یک  کرمان  تقاضای ثبت آن ها پذیرفته و ادامه 
عمليات ثبتی آن ها مطابق قانون مذکور تجویز گردیده است، به 
ترتيب شماره پالک فرعی از اصلی  و بخش محل  وقوع  ملک و 
مشخصات مالک یا مالكين ) متقاضيان ثبت ( واقع در بخش های  
)1 -4 -8(  ثبتی شهرستان کرمان  به شرح ذیل آگهی  می شود 
تا  در صورتی که  شخص  یا اشخاصی  نسبت به صدور سند 
مالكيت متقاضيان اعتراضی داشته باشند بتوانند از تاریخ انتشار 
اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسليم و 
پس از اخذ رسيد، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسليم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است 
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. شایان ذکر است صدور و 
تسليم سند مالكيت بر اساس قانون مذکور مانع مراجعه متضرر 

به دادگاه نخواهد بود.
امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 1 کرمان

17895 فرعی از 4776 اصلی مجزی شده از 23 فرعی از 4776 
اصلی  - خانم ربابه گنوئی زاده فرزند حسين به شناسنامه شماره 
32 صادره از کرمان در ششدانگ یكباب خانه به مساحت 7 /191 
متر مربع به آدرس کرمان بزرگراه آیت اله خامنه ای خيابان رز 
کوچه کربال 5 خریداری از محل مالكيت شاهپور کيانيان فرزند 

کيخسرو و محمد رشيدفرخی فرزند رضا  - ردیف  0216
از  فرعی  از 87  اصلی مجزی شده  از 4776  فرعی   17907
4776 اصلی  - خانم مژگان دولت آبادی تكابی فرزند محمد به 
شناسنامه شماره 2980438502 صادره از کرمان در ششدانگ 
یكباب ساختمان تجاری مشتمل بر طبقه فوقانی به مساحت 
9 /127 متر مربع به آدرس کرمان بزرگراه آیت اله خامنه ای 
بيست متری امام سجاد روبروی فرهنگسرا خریداری از محل 

مالكيت کاميار سروشيان  - ردیف  0636

از  فرعی  از 87  اصلی مجزی شده  از 4776  فرعی   17908
4776 اصلی  - خانم مژگان دولت آبادی تكابی فرزند محمد به 
شناسنامه شماره 2980438502 صادره از کرمان در ششدانگ 
یكباب مغازه مشتمل بر طبقه فوقانی به مساحت 8 /198 متر 
مربع به آدرس کرمان بزرگراه آیت اله خامنه ای ابتدای بلوار 
پردیس سمت چپ ساختمان اول خریداری از محل مالكيت 

کاميار سروشيان  - ردیف  0639
17931 فرعی از 4776 اصلی مجزی شده از 135 فرعی از 
4776 اصلی  - خانم مرضيه قاسمی فرزند محمد به شناسنامه 
به  خانه  یكباب  ششدانگ  در  گلباف  از  صادره  شماره 232 
مساحت 5 /157 متر مربع به آدرس کرمان بزرگراه آیت اله 
خامنه ای کوچه 31 فرعی 5 سمت راست خریداری از محل 

مالكيت همایون کيانيان  - ردیف  1449
فرعی  از 130  شده  مجزی  اصلی  از 4776  فرعی   17947
به  فرزند محمد  اصلی  - خانم مریم شاه حسينی  از 4776 
شناسنامه شماره 4 صادره از کرمان در ششدانگ یكباب خانه 
به مساحت 70 /164 متر مربع که موازی 59 /6 متر مربع از 
ششدانگ عرصه مورد تقاضا متعلق بوقف و در اجاره نامبرده قرار 
دارد به آدرس کرمان بزرگراه آیت اله خامنه ای کوچه 49 امام 
سجاد کوچه 37 خریداری از محل مالكيت اکبر رشيدفرخی 

 - ردیف  1640
از  فرعی  از 34  اصلی مجزی شده  از 4776  فرعی   17949
4776 اصلی  - آقای عليرضا شفيع آبادی تكابی فرزند رجبعلی 
به شناسنامه شماره 4970 صادره از کرمان در ششدانگ یكباب 
خانه به مساحت 5 /123 متر مربع به آدرس کرمان بزرگراه آیت 
اله خامنه ای کوچه 29 امام سجاد 15 خریداری از محل مالكيت 

محمد رشيدفرخی فرزند رضا  - ردیف  1436
17950 فرعی از 4776 اصلی  - آقای اصغر خواجه خضری 
از کرمان در  به شناسنامه شماره 274 صادره  فرزند محمد 
ششدانگ یكباب ساختمان به مساحت 5 /599 متر مربع به 
آدرس کرمان جاده قدیم زرند )بلداالمين( کوچه 3 خریداری 

از محل مالكيت جمشيد آميغی  - ردیف  0122
17952 فرعی از 4776 اصلی  - خانم سمانه ابراهيمی حرجندی 
فرزند علی به شناسنامه شماره 2980633143 صادره از کرمان 
در ششدانگ یكباب خانه به مساحت 150 متر مربع به آدرس 
کرمان بزرگراه آیت اله خامنه ای بلوار بلداالمين سمت راست 
خریداری از محل مالكيت همایون سهراب کيانيان  - ردیف  

0490

17953 فرعی از 4776 اصلی  - آقای ابراهيم پورعلی آبادی 
تكابی فرزند علی به شناسنامه شماره 1 صادره از شهداد در 
ششدانگ یكباب خانه مشتمل بر طبقه فوقانی به مساحت 
خيابان  مدیریت  خيابان  کرمان  آدرس  به  مربع  متر   126/ 1
سجادیه کوچه 13 فرعی دوم سمت چپ منزل دوم خریداری از 

محل مالكيت سيدجالل عمرانی  - ردیف  0886
17954 فرعی از 4776 اصلی مجزی شده از 119 فرعی از 
4776 اصلی  - خانم مریم افشاری وامق آبادی فرزند احمد به 
شناسنامه شماره 5056 صادره از کرمان در ششدانگ یكباب 
خانه به مساحت 25 /132 متر مربع به آدرس کرمان کمربندی 
آیت اله خامنه ای خيابان امام سجاد کوچه 25 بيست متری 
دوم کوچه علی اصغر 23 خریداری از محل مالكيت سيدجالل 

عمرانی  - ردیف  0814
17955 فرعی از 4776 اصلی  - خانم نرگس جعفری چترودی 
فرزند احمد به شناسنامه شماره 3 صادره از کرمان در ششدانگ 
یكباب خانه به مساحت 66 /169 متر مربع به آدرس کرمان 
سيدی بلوار ثاراهلل روبروی گاوداری رشيدفرخی خریداری از 

محل مالكيت علی اکبر رشيدفرخی  - ردیف  0461
17956 فرعی از 4776 اصلی مجزی شده از 148 فرعی از 
4776 اصلی  - آقای غالم عباس گریكی پور فرزند فتح اله به 
شناسنامه شماره 2 صادره از کرمان در ششدانگ یكباب خانه به 
مساحت 7 /110 متر مربع به آدرس کرمان بلوار آیت اله خامنه 
ای اواسط کوچه 5 خریداری از محل مالكيت حسين ایرانمنش 

 - ردیف  0561
فرزند  آین  علی  آقای  اصلی  -   4776 از  فرعی   17957
در  شهداد  از  صادره   1 شماره  شناسنامه  به  محمدحسين 
ششدانگ یكباب ساختمان به مساحت 29 /309 متر مربع به 
آدرس کرمان خيابان فيروزآباد کوچه 13 شرقی 12 خریداری از 

محل مالكيت قاسم رشيدفرخی  - ردیف  1518
فرزند  علم خانی  رضا  آقای  اصلی  -  از 4811  فرعی   1933
علی به شناسنامه شماره 164 صادره از کرمان در ششدانگ 
آدرس  به  مربع  متر  مساحت 28 /133  به  ساختمان  یكباب 
کرمان خيابان مهدیه نبش کوچه 24 خریداری از محل مالكيت 

رخشنده ابراهيمی  - ردیف  1191
47 فرعی از 5114 اصلی  - خانم زهرا سادات آب ساالن فرزند 
سيدمحمد به شناسنامه شماره 11768 صادره از کرمان در 
ششدانگ یكباب خانه به مساحت 07 /156 متر مربع به آدرس 
کرمان بلوار شهدای خانوک کوچه 22 بن بست درب هشتم 

خریداری از محل مالكيت منصور نجيب زاده  - ردیف  0129
3111 فرعی از 5209 اصلی  - آقای پژمان سالجقه تذرجی 
از رابر در  فرزند عين اهلل به شناسنامه شماره 4492 صادره 
ششدانگ یكباب ساختمان مشتمل بر طبقه فوقانی به مساحت 
13 /242 متر مربع که موازی 37 /42 متر مربع از ششدانگ 
عرصه مورد تقاضا متعلق بوقف و در اجاره نامبرده قرار دارد به 
آدرس کرمان خيابان حكيم کوچه 8 بعد از چهار کوچه دوم 
خریداری از محل مالكيت عزت اله ساالرکالنتری  - ردیف  0507

امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 4 کرمان
863 فرعی از 2 اصلی  - خانم زینب نجيب زاده وامق آبادی 
در  کرمان  از  صادره  شماره 8723  شناسنامه  به  علی  فرزند 
ششدانگ یكباب ساختمان مشتمل بر طبقه فوقانی به مساحت 
5 /171 متر مربع که موازی 11 /91 متر مربع از ششدانگ عرصه 
مورد تقاضا متعلق بوقف و در اجاره نامبرده قرار دارد به آدرس 
کرمان شرف آباد روبروی کوچه 27 خریداری از محل مالكيت 

ماشااله رستمی و بهرام نوذری  - ردیف 1529
4180 فرعی از 13 اصلی  - خانم طيبه یزدی زاده فرزند حسين 
یكباب  در ششدانگ  راور  از  به شناسنامه شماره 80 صادره 
خانه به مساحت 4 /174 متر مربع که موازی 6 /43 متر مربع 
از ششدانگ عرصه مورد تقاضا متعلق بوقف و در اجاره نامبرده 
قرار دارد به آدرس کرمان خيابان وصال کوچه 12 منزل اول 
ناجی  محمدمهدی  مالكيت  محل  از  خریداری  چپ  سمت 

 - ردیف 1236
424 فرعی از 17 اصلی  - آقای حسن سعيد فرزند علی اصغر 
به شناسنامه شماره 8 صادره از منوجان در ششدانگ دو باب 
ساختمان به مساحت 1921 متر مربع که موازی 5 /960 متر 
مربع از ششدانگ عرصه مورد تقاضا متعلق بوقف و در اجاره 
نامبرده قرار دارد به آدرس کرمان سعادت آباد روبروی تكيه 
ابوالفضل خریداری از محل مالكيت محمدعلی کافی  - ردیف 

0680
فرزند  زاده  صالحی  مسعود  آقای  اصلی  -  از 48  فرعی   58
محسن به شناسنامه شماره 2980093912 صادره از کرمان 
در ششدانگ یكباب خانه به مساحت 35 /321 متر مربع به 
آدرس کرمان زنگی آباد خيابان امام موسی کاظم منزل دوم 
بعد از کوچه دوم خریداری از محل مالكيت محمد ابراهيمی 

 - ردیف 0808
58 فرعی از 73 اصلی  - آقای اسداله حاج اسمعيلی کرشک 
فرزند ابراهيم به شناسنامه شماره 8 صادره از رفسنجان در 

ششدانگ کارگاه بسته بندی به مساحت 15 /1948 متر مربع 
به آدرس کرمان  - چترود  - قاسم آباد خریداری از محل مالكيت 

افالطون انوشيروانی  - ردیف 0437
امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 8 کرمان

101 فرعی از 13 اصلی مجزی شده از 1 و 2 فرعی از 13 اصلی 
 - آقای مهدی احمدی کوهبنانی فرزند محمد به شناسنامه 
شماره 3134 صادره از کوهبنان در ششدانگ یكباب خانه و 
باغ و زمين به مساحت 37 /16684 متر مربع به آدرس کرمان 
 - کوهپایه سرآسياب شش بعد از پل و باغ گذر کوروش سمت 
راست باغ انار و ساختمان قياص آباد خریداری از محل مالكيت 

فتح اله و اسداله رستگار  - ردیف 0490
12 فرعی از 136 اصلی  - آقای حميدرضا رشيدی نژاد فرزند 
در  کرمان  از  صادره   36 شماره  شناسنامه  به  محمدابراهيم 
ششدانگ یكباب خانه به مساحت 12 /313 متر مربع به آدرس 
کرمان  - کوهپایه روستای  - ده کافی خيابان ده کافی کوچه 3 
سمت راست درب سوم خریداری از محل مالكيت قاسم پشته 

شيرانی -  - ردیف 0140
66 فرعی از 161 اصلی مجزی شده از 16 فرعی از 161 اصلی 
 - خانم فرشته جهانداری فرزند شهریار به شناسنامه شماره 24 
صادره از بافت در ششدانگ یكباب خانه و باغچه به مساحت 
447 متر مربع به آدرس کرمان  - کوهپایه  - روستای ده لؤلؤ 
پشت ده یاری مع الواسطه واگذاری شورای اسالمی روستای ده 

لؤلؤ  - ردیف 1689
68 فرعی از 161 اصلی مجزی شده از 23 فرعی از 161 اصلی 
 - آقای علی احمدی فرزند قاسم به شناسنامه شماره 13 صادره 
از کرمان در ششدانگ یكباب ساختمان به مساحت 450 متر 
مربع به آدرس کرمان  - کوهپایه پشت ده یاری پشت ساختمان 
رشيدفرخی مع الواسطه واگذاری شورای اسالمی روستای ده 

لؤلؤ  - ردیف 0496
69 فرعی از 161 اصلی مجزی شده از 16 فرعی از 161 اصلی  - 
آقای عبدالعلی لؤلؤیی فرزند علی به شناسنامه شماره 7 صادره از 
کرمان در ششدانگ یكباب ساختمان به مساحت 450 متر مربع 
به آدرس کرمان  - کوهپایه  -  روستای ده لؤلؤ کوی مهندسان 
پشت دهياری مع الواسطه واگذاری شورای اسالمی روستای ده 

لؤلؤ  - ردیف 0497
70 فرعی از 161 اصلی مجزی شده از 23 فرعی از 161 اصلی 
 - آقای عباس دهقان زاده فرزند اسداله به شناسنامه شماره 2 
صادره از کرمان در ششدانگ یكباب خانه و باغچه به مساحت 

77 /422 متر مربع به آدرس کرمان  - کوهپایه  -  روستای 
ده لؤلؤ بلوار شهيد باهنر کوچه 9 انتهای کوچه 3 سمت 
راست قطعه سوم مع الواسطه واگذاری شورای اسالمی 

روستای ده لؤلؤ  - ردیف 1357
از 161  فرعی  از 23  شده  مجزی  اصلی  از 161  فرعی   73
اصلی  - آقای رسول خراسانی زاده تيكدری فرزند غالمحسين 
به شناسنامه شماره 13 صادره از کرمان در ششدانگ یكباب 
خانه به مساحت 69 /526 متر مربع به آدرس کرمان  - کوهپایه 
 -  روستای ده لؤلؤ کوچه دهياری خریداری از محل مالكيت 

محمدعلی روحی  - ردیف 1451
از 161  فرعی  از 23  شده  مجزی  اصلی  از 161  فرعی   74
اصلی  - آقای محمدعلی بيرجندی حرجندی فرزند حاجی به 
شناسنامه شماره 3 صادره از کرمان در ششدانگ یكباب خانه و 
باغچه به مساحت 41 /457 متر مربع به آدرس کرمان  - کوهپایه 
 -  روستای ده لؤلؤ بلوار شهيد باهنر انتهای کوچه 9 نبش سه 
کوچه سمت راست واگذاری شورای اسالمی روستای ده لؤلؤ 

 - ردیف 1467
فرزند  فرخيان  دیبا  فرح  خانم  اصلی  -  از 161  فرعی   75
در  بم  از  صادره   238 شماره  شناسنامه  به  عبدالحسين 
ششدانگ یكباب خانه و باغچه به مساحت 462 متر مربع 
به آدرس کرمان  - کوهپایه  - روستای ده لؤلؤ بلوار شهيد 
باهنر کوچه 5 مع الواسطه واگذاری شورای اسالمی روستای 

ده لؤلؤ  - ردیف 3165
12 فرعی از 173 اصلی مجزی شده از 1 فرعی از 173 اصلی 
 - آقای محمدحسن حسينعلی پور فرزند علی به شناسنامه 
شماره 332 صادره از کرمان در ششدانگ یكباب خانه و باغچه 
به مساحت 37 /578 متر مربع به آدرس کرمان  - کوهپایه  - 
روستای ده صالح روبروی گلستان ده خریداری از محل مالكيت 

محمدولی یوسفی بيرجندی  - ردیف 1160
120 فرعی از 255 اصلی مجزی شده از 96 و 97 فرعی از 
255 اصلی  - آقای علی معتمدی کيا فرزند اصغر به شناسنامه 
شماره 1870 صادره از کرمان در ششدانگ یكباب خانه و باغ 
مشتمل بر طبقه فوقانی به مساحت 42 /916 متر مربع به آدرس 
کرمان  - ده باال  - روستای گينكان خریداری از محل مالكيت 

محمدهادی گينكانی  - ردیف 0885
تاریخ انتشار نوبت اول : شنبه 18 /10 /1400
تاریخ انتشار نوبت دوم : شنبه 02 /11 /1400
شناسه آگهی : 1255035

آگهی مرحله شانزدهم سال ۱4۰۰) منطقه یک کرمان (
اداره كل ثبت اسناد و امالک استان كرمان

ولاداره ثبت اسناد و امالک  ناحیه یک شهرستان كرمان
ت ا

نوب
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احمدرضا فرشچیان، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران:

مساله سموم کشاورزی سه دهه عمر دارد 
فرشچیان: مساله باقیمانده سموم، محصوالت ایرانی را از بازارهای تراز اول و دوم دنیا به سمت بازارهای درجه سه و چهار سوق داد

| سمت |

| نویسنده |

رییس کمیسیون توسعه پایدار، محیط زیست و آب اتاق بازرگانی ایران:
ما قربانی تغییر اقلیم در منطقه هستیم 

رییس کمیسیون توسعه پایدار، محیط زیست 
آبی  تنش  گفت:  ایران  بازرگانی  اتاق  آب  و 
دیگر  و  عراق  جمله  از  دیگر  با کشورهای  ما 
کشورها افزایش پیدا می کند. علی رغم اینکه 
یا سعی  می کنیم  نفی  را  اقلیم  ما مشکالت 
نشویم،  اقلیم  تغییر  موضوع  وارد  می کنیم 
قربانیان تغییر اقلیم در منطقه هستیم.فرشید 
عراقی  مقامات  اظهارات  مورد  در  شکرخدایی 
مبنی بر اینکه ایران حقابه این کشور را پرداخت 
نمی کند اظهار کرد: اروند تنها رودخانه ای است 
که از ایران به عراق می ریزد، آب سدهایی که 

در کارون زده شده حتی به مردم خوزستان هم 
داده نمی شود یعنی مسئله خشکسالی اروند 
است. مشکل عراقی ها دجله و فرات است که 
از ترکیه سرچشمه می گیرد و ترکیه سدهایی 
روی آن تاسیس کرده است. در پی این اقدام 
و کم شدن حقابه عراق از دجله و فرات باعث 
شده که کم آبی اروند هم خود را نشان دهد؛ از 
سمت ایران هور هم درحال خشک شدن است.
او افزود: موضوع مالکیت اروند موضوع قدیمی 
است که ما هشت سال به خاطر آن جنگیده ایم 
نظام های  در  شد.  منتج  الجزایر  پیمان  به  و 

بین المللی ۵۰ درصد حقابه برای پایین دست 
آب  از  درصد   ۵۰ باید  هم  ترکیه  یعنی  است 
دجله و فرات را به عراق بدهد. در مورد هیرمند 
هم افغانستانی ها باید ۵۰ درصد آب را به ایران 
بدهند؛ این یک قانون بین المللی در مورد حقابه 

پایین دست نسبت به منشا آب است.
دچار  خاورمیانه  تصریح کرد: کل  شکرخدایی 
تنش آبی است و همه کشورها همین چالش 
را دارند، موضوع کاهش آب در دریای خزر هم 
جدی بوده و ورودی های آن کم شده است. به 
نظر می رسد موضوع تغییر اقلیم است نه اینکه 

تبعات گرم شدن  از  ندهند. یکی  و  باشد  آب 
منطقه ها  بین کشورها،  آبی  تنش های  زمین 
و استان ها است. ما همین چالش را در مورد 
اصفهان داریم که در سطح استان است، یعنی 
همین چالش در سطح کشوری هم وجود دارد.
او افزود: بهتر است که عراقی ها به جای آنکه 
به ایرانی ها این موضوع را بگویند، مشکل را با 
ترکیه حل کنند چرا که مشکل اصلی مربوط به 
ترکیه و دجله و فرات است. ایران هم از ریزگردها 
و مشکالتی که ایجاد می کنند آسیب می بیند، 
چراکه منشا ریزگردها عراق بوده و دلیل آن هم 
کم آبی دجله و فرات است که به دلیل ایجاد سد 
توسط ترکیه اتفاق افتاده است. بنابراین چالش 
اصلی عراق با ترکیه است اما برای اینکه تنها با 

ترکیه این چالش را مطرح نکنند علیه ایرانی ها 
توسعه  کمیسیون  کرده اند.رییس  مطرح  هم 
پایدار، محیط زیست و آب اتاق بازرگانی ایران 
بیان کرد: عراقی ها ادعا می کنند که با ترکیه به 
نتیجه رسیدند و در مورد ایران نتیجه ای حاصل 
نشده، در حالی که حجم مشکل دو کشور در 
زمینه آب شبیه به هم نیست، ما حقابه ای را 
به سرزمین عراق نمی دهیم بلکه به اروند رود 
می دهیم که هور مشترک بین دو کشور است. 
قبول داریم که آنها حق دارند اما ما در سرزمین 
اصلی خود در خوزستان هم همین مشکل را 
داریم. عراقی ها تهدید به شکایت کرده اند، ولی 
از طرف ایران یعنی وزارت نیرو یا دیگر نهاد های 
ذی ربط هنوز به طور رسمی واکنشی را ندیده ایم.

موضوع باقیمانده سموم، مساله 
جدیدی نیست و عمر آن به 

بیش از ۳۰ سال می رسد. البته 
در مقاطع مختلف نیز مباحثی 

در این زمینه صورت گرفته و 
سپس به فراموشی سپرده شده 
است. اگرچه گفته می شود که در 
دهه ۸۰ بازرسی کل کشور به این 

مساله ورود پیدا کرده اما نتوانسته 
است آن را به سرانجام برساند

چارسوق

|  
رنا

 ای
 |

 بودجه آبخیزداری
 کافی نیست

کشور  مراتع  و  جنگل ها  سازمان  معاون 
۳میلیون  روی  بر  سالیانه  باید  می گوید 
آبخیزداری  عملیات  اراضی کشور  از  هکتار 
و  سیل  کاهش  مبنای  به  تا  شود  انجام 
در  عدد  این  ولی  برسیم  خاک  فرسایش 
بهترین حالت سالی ۱.۵میلیون هکتار است 

نیست. محسوس  عدد  این  طبیعتا  که 
بیشترین  اینکه  بیان  با  گرشاسبی  پرویز 
استان های  در  اخیر  بارش های  میزان 
سیستان و بلوچستان، کرمان، فارس، بوشهر 
و هرمزگان رخ داده است، به ایسنا گفت: به 
تازگی در این مناطق باران بی سابقه ای آمده 
است و آمارها نشان می دهد دوره برگشت 
یعنی  است.  سال   ۱۰۰ باالی  بارش ها  این 
چنین بارش هایی ممکن است هر ۱۰۰ سال 

رخ دهد. یکبار 
او ادامه داد: در حال ارزیابی عملکردهایمان 
در مواجه با سیالب های اخیر، حجم آبگیری، 
هستیم.  سازه ها  مقاومت  و  رسوب  حجم 
کشور  جنوبی  و  مرکزی  استان های  در 
سازه های  تخریب  از  گزارشی  خوشبختانه 
آبخوانداری نشده و  آبخیزداری و  با  مرتبط 
استان ها  در  نیز  خوبی  آبگیری های  حتی 
گزارش های  طرفی  از  است.  شده  انجام 
انجام  اقدامات  که  می دهد  نشان  موردی 
شده در راستای آبخیزداری توانسته جلوی 

بگیرد. را  بزرگتر  خطرات 
معاون آبخیزداری سازمان جنگل ها و مراتع 
در  آبخیزداری  عملیات  انجام  تصریح کرد: 
و  سیستان  و  فارس  بندرعباس،  میناب، 
حجم  از  درصد   ۷۰ تا  توانسته  بلوچستان 

بکاهد. آن  خطرات  و  سیالب 
چرا  سوال که  این  به  پاسخ  در  گرشاسبی 
و  کشور  در  سیل  وقوع  سابقه  وجود  با 
خسارت ها ناشی از آن عملیات آبخیزداری با 
کندی انجام می شود، گفت: براساس ضریب 
فرسایش  مختلف،  حوزه های  خیزی  سیل 
خاک و تولید رسوب، مناطق  مختلف کشور 
برای انجام عملیات آبخیزداری اولویت بندی 
کل  در  یکباره  به  نمی توان  و  شوند  می 
کشور آبخیزداری انجام داد. از طرفی منابع 
تخصیص داده شده به این بخش نیز کافی 

نیست.
او همچنین با اشاره به اینکه تاکنون حدود 
عملیات  پوشش  تحت  را  درصد کشور   ۲۵
آبخیزداری قرار داده ایم، گفت: با اعتباری که 
توسط دولت به بخش آبخیزداری تخصیص 
عمل  این  از  بهتر  نمی توان  شود،  می  داده 

کرد.
و  جنگل ها  سازمان  آبخیزداری  معاون 
دولتی   منابع  باید  اینکه  بیان  با  مراتع 
عنوان کرد:  باشد،  قوی تر  آبخیزداری  برای 
همه  اگر  حالت  خوشبینانه ترین  در  امسال 
منابع ما تخصیص پیدا کند، ۳۵۰۰ میلیارد 
این  اسناد خزانه خواهیم داشت.  از  تومان 
نیاز آبخیزداری  در حالیست که اعتبار مورد 
ساالنه ۸ هزار میلیارد تومان است. بنابراین 
باید رقم ریالی مصوب آبخیزداری در بودجه 

آن شود. به  ویژه ای  توجه  و  برود  باال 
روزهای  در  عنوان کرد:  پایان  در  گرشاسبی 
روستاها،  به  خسارت هایی  سیل  اخیر 
اگر در بخش  و...زده است.  شهرها، جاده ها 
قطعا  می شد  بیشتری  هزینه  پیشگیری 
شاهد چنین اتفاقاتی نبودیم. متاسفانه در 
کشور منابع کمتری به پیشگیری اختصاص 

شود. می  داده 

»پیام ما« در گزارشی که پیش از این منتشر شده، 
در گفت وگو با عباس صمدی، کارشناس ارشد گیاه 
پزشکی و فعال حوزه سم و کود کشاورزی این 
مساله را بررسی کرده بود. صمدی در این گزارش 
با تایید استفاده بی رویه از سموم گفته بود: »در 
مورد محصول پسته، انجمن بین المللی خشکبار 
کنترل بسیار دقیق و محسوسی انجام می دهد 
و سال های گذشته بارها پیش آمد که از ورود 
محموله های پسته ایران به اتحادیه اروپا و کانادا 
و کشورهای عربی و روسیه جلوگیری شد و علت 

هم استفاده از سموم و وجود باقی مانده آنها روی 
محصوالت بود« صمدی در مورد میزان استفاده 
از سموم در کشاورزی ایران باز هم هشدار داده و 
می گوید: »سالهاست که ما این موضوع را گوشزد 
می کنیم و از کشاورزان می خواهیم که در مصرف 
سموم دقت کنند. این موضوع مثل یک بمب 
ساعتی در جامعه است که باعث افزایش سرطان 
می شود. بهتر است بگوییم شده است. در جامعه 
کوچک اطراف خودمان می بینیم که کسی نیست 
که یکی از اطرافیانش درگیر با سرطان نباشد. 

بخشی از این موضوع به استفاده از سموم در 
نظری  اظهار  در  حاال  می گردد«.  بر  کشاورزی 
تازه  احمدرضا فرشچیان، عضو هیات نمایندگان 
اتاق بازرگانی تهران و از صادرکنندگان محصوالت 
صادرات  محدودیت  وضعیت  کشاورزی 
است.   کرده  تشریح  را  کشاورزی  محصوالت 
فرشچیان می گوید که این چالش بیش از سه 
دهه است که روی تولید و صادرات محصوالت 
کشاورزی ایران سایه انداخته و منجر به از دست 
رفتن بازارهای تراز اول دنیا شده است.به گزارش 

روابط عمومی اتاق تهران، فرشچیان در این باره 
مساله  سموم،  باقیمانده  موضوع  داد:  توضیح 
جدیدی نیست و عمر آن به بیش از ۳۰ سال 
می رسد. البته در مقاطع مختلف نیز مباحثی در 
این زمینه صورت گرفته و سپس به فراموشی 
سپرده شده است. اگرچه گفته می شود که در 
بازرسی کل کشور به این مساله ورود  دهه ۸۰ 
پیدا کرده اما نتوانسته است آن را به سرانجام 
برساند.او با بیان اینکه سطح استاندارد کشورها، 
متفاوت است گفت: در زمینه کنترل باقیمانده 

سموم، اروپایی ها پیشگام بودند و پس از ارتقای 
استانداردها در این کشورها، سخت گیری آن ها 
پیدا کرد.  افزایش  ایرانی  به محصوالت  نسبت 
چنانکه اوایل به صورت تصادفی محصوالت ما 
این  بعدها  اما  می دادند.  قرار  آزمایش  مورد  را 
آزمایش ها شامل همه محصوالت ایرانی شد. در 
نهایت اینکه، به تدریج کشورهای تراز اول اروپایی 
از  انگلستان،   و  فرانسه سوئیس  آلمان،  نظیر 
حجم مبادالت خود با ایران کاستند.رئیس سابق 
کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران، 
افزود: صادرکنندگان سپس به سراغ کشورهای 
اروپای شرقی رفتند و پس از آنکه این کشورها نیز 
استانداردهای خود را بهبود بخشیدند، مشکالت 
محصوالت ایرانی در این بازارها نیز افزایش یافت. 
محصوالت  سموم،  باقیمانده  مساله  واقع،  در 
ایرانی را از بازارهای تراز اول و دوم دنیا به سمت 
بازارهای درجه سه و چهار سوق داد. پیامد حضور 
در بازارهای دست چندم و ارزان نیز آن است که 
عالوه بر کاهش کیفیت محصوالت، ارزآوری و 
قیمت فروش کاهش پیدا می کند.او با تاکید بر 
اینکه، کنترل ها و سخت گیری در بازارهای تراز سه 
و چهار نیز رو به افزایش است، گفت: از دو سال 
پیش در کمیسیون کشاورزی اتاق تهران جلسات 
متعددی را با حضور نمایندگان نهادهای دخیل 
نظیر وزارت جهاد کشارزی، سازمان غذا و دارو 
و سازمان استاندارد برگزار کردیم و خروجی این 
جلسات، سندی به نام باقیمانده سموم بود که در 
آن راهکارهایی از سوی کمیسیون کشاورزی اتاق 
تهران پیشنهاد و به وزیر وقت جهاد کشاورزی 
ارائه شد. اما این پیشنهادات چندان مورد توجه 
قرار نگرفت و در وزارت جهاد کشاورزی مسکوت 
از  توانست  می  وقت  وزیر  حالی که  در  ماند؛ 
طریق همفکری با بخش خصوصی به رفع این 
مساله کمک کند.فرشچیان با بیان اینکه به دلیل 
کشاورزی،   محصوالت  روی  سموم  باقیمانده 
بازارهای بسیاری از دست رفته و سهم فروش 
حال  در  خارجی  بازارهای  در  محصوالت  این 
کاهش است، گفت: به هر حال طبقه کشاورز، 
طبقه ای یارانه بگیر است. تصور کنید که اگر درآمد 
افزایش  و  اصالح کشت  واسطه  به  قشر  این 
صادرات حدود ۳۰ یا 4۰ درصد افزایش پیدا کند 
آنها خواهد گذاشت و  تاثیری روی زندگی  چه 
اینکه به دلیل این افزایش درآمد، چه باری از 
روی دوش دولت برداشته خواهد شد.او تاکید 
کرد: مساله باقیمانده سموم یکی از چالش های 
بخش کشاورزی ایران بوده و به هیچ وجه قابل 
دنبال  به  دولت  چنانچه  بنابراین  نیست.  انکار 
افزایش صادرات است باید برای رفع این مساله 
چاره اندیشی کند. در حال حاضر، بازار های هدف 
ما به چهار کشور همجوار نظیر عراق و افغانستان 
محدود شده که اگر این کشورها نیز به سامانی 
برسند مقررات و ضوابط بهداشتی و غذایی خود 
را ارتقا دهند، صادرات ایران به این کشورها نیز با 

محدودیت مواجه خواهد شد.

شکرخدایی: در طول زمان 
این مشکالت بیشتر خواهد 

شد و پیش بینی من این 
است که تنش آبی ما با 
کشورهای دیگر از جمله 

عراق و دیگر کشورها 
افزایش پیدا می کند. 

سرانجام چند سال پس از فراگیر شدن زمزمه ها درباره استفاده بی رویه از سموم و همینطور استفاده از سموم غیراستاندارد در کشاورزی ایران، 
برگشت خوردن محصوالت صادراتی از کشورهای دیگر موجب شد تا دیگر این موضوع در گستره ای بزرگتر مورد توجه قرار گیرد. البته درباره دالیل 
برگشت خوردن محصوالت کشاورزی ایران از کشورهای هدف اظهار نظرهای متفاوتی شده است. برخی از اساس وجود سموم را منکر شده اند، 
برخی از سیاسی کاری سخن گفته اند و برخی دیگر از نقش مافیا در واردات سموم غیراستاندارد سخن به میان آورده اند. با این حال به گزارش ایسنا، 
بررسی ها نشان می دهد که ۱3 دی ماه طی مکاتبه دفتر توسعه صادرات وزارت جهاد کشاورزی با اعالم این که برخی محموله های کشاورزی بنا به 
دالیل مختلف از جمله باال بودن سموم و فلزات سنگین به کشور برگشت خوردند، تاکید شده که برای صادرات کلیه محصوالت کشاورزی عالوه بر 

گواهی بهداشتی، اخذ گواهی سالمت از سازمان غذا و دارو نیز الزامی باشد. این مکاتبه نشان دهنده بخشی از وضعیت موجود است.

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان كرمان
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك منطقه دو كرمان

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند 
رسمي- آگهي موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي 

و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر راي شماره 6۰۳۱۹۰۷۸۰۰۸۰4۳/۱4۰۰ هيات دوم مورخه ۱4۰۰/۸/۲۷موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك منطقه دو كرمان تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي مهدي درساز فرزند هاشم 
بشماره شناسنامه 4۰ صادره از شهداد در ششدانگ يك باب خانه به مساحت ۷۲/۵۰ مترمربع 
تحت پالك ۱6۷۱۵ فرعي از ۳۹6۸ اصلي مفروز و مجزي شده از پالك ۸۹۹ فرعي از ۳۹6۸ 
اصلي بخش۲کرمان  واقع در شهرک امام حسن عسکری خیابان داروگر شرقی۱۲کوچه بهاران 
درب۱۳سمت چپ خريداري از مالك رسمي آقاي اسفندیار دانشگر محرز گرديده است.لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص 
نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين 
آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك 
ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند.بديهي است در 
صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشارنوبت اول : شنبه۱4۰۰/۱۰/۱۸
تاريخ انتشارنوبت دوم : شنبه۱4۰۰/۱۱/۰2
شناسه آگهی : ۱2۵464۱

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

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

ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  نامه  ۱۳آئین  ماده  و  قانون  ماده۳  موضوع  آگهی 
شماره۱4۰۰6۰۳۱۹۰۷۹۰۰۰۵۹۱- برابررای  رسمی  فاقدسند  ساختمانهای  و  واراضی 
۱4۰۰/۱۰/۱۲هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
تصرفات  جنوب  رودبار  شهر  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  مستقردرواحد  رسمی  سند  فاقد 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حامد محمد علی زابلی فرزند نواب بشماره شناسنامه 
پالک  مربع  مساحت۳۹۱.۱۰متر  به  مکانیکی  کارگاه  ازرودباردریک  ۲۲۲۳صادره 
۱6۵۳فرعی از۱۸۸- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک ۱۸۸اصلی قطعه سهواقع در 
دخت  ایران  مالکرسمی  از  خریداری  بخش46کرمان  پیکان  شهید  بلوار  جنوب  رودبار 
فاصله  به  نوبت  دردو  مراتب  عموم  اطالع  منظور  به  است.لذا  محرزگردیده  خدادادی 
متقاضی  مالکیت  سند  صدور  به  نسبت  اشخاص  صورتی که  در  شود  می  ۱۵روزآگهی 
اعتراض  دوماه  به مدت  آگهی  انتشاراولین  تاریخ  از  توانند  باشند می  داشته  اعتراضی 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
صورت  در  است  بدیهی   . نمایند  تقدیم  قضایی  مراجع  به  را  خود  اعتراض،دادخواست 
انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا ت سند مالکیت صادر خواهدشد 

./م الف:۲۱۱
تاریخ انتشار نوبت اول:۱4۰۰/۱۰/۱۸– تاریخ انتشارنوبت دوم :۱4۰۰/۱۱/۰۲

علی رحمانی خالص - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

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

ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  نامه  ۱۳آئین  ماده  و  قانون  ماده۳  موضوع  آگهی 
شماره۱4۰۰6۰۳۱۹۰۷۹۰۰۰۵۷۳- برابررای  رسمی  فاقدسند  ساختمانهای  و  واراضی 
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  ۱4۰۰/۰۹/۲۸هیات 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهر رودبار جنوب 
علیمرادبشماره  فرزند  پوالدخای   غالمعلی  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات 
مساحت۱۹4۸۰۹متر  به  مزروعی   زمین  قطعه  دریک  ازجیرفت  4۵۰صادره  شناسنامه 
قطعه  ۱۹6اصلی  پالک  از  شده  مجزی  و  مفروز  اصلی  از۱۹6-  ۵فرعی  پالک  مربع 
اقای  رسمی  مالک  از  خریداری  بخش46کرمان  آباد  عزیز  جنوب  رودبار  در  سهواقع 
به  نوبت  دردو  مراتب  عموم  اطالع  منظور  به  است.لذا  محرزگردیده  مهیمی  سیف هللا 
مالکیت  سند  صدور  به  نسبت  اشخاص  صورتی که  در  شود  می  ۱۵روزآگهی  فاصله 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
بدیهی است در   . نمایند  به مراجع قضایی تقدیم  را  اعتراض،دادخواست خود  تسلیم 
صادر  مالکیت  سند  مقررا ت  طبق  اعتراض  وصول  مذکوروعدم  مدت  انقضای  صورت 

خواهدشد ./م الف:۲۱۰
تاریخ انتشار نوبت اول:۱4۰۰/۱۰/۱۸– تاریخ انتشارنوبت دوم :۱4۰۰/۱۱/۰۲

علی رحمانی خالص - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

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

آگهی موضوع ماده۳ قانون و ماده ۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
و ساختمانهای فاقدسند رسمی برابررای شماره۱4۰۰6۰۳۱۹۰۷۹۰۰۰۵۷۵-۱4۰۰/۰۹/۲۸هیات 
اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهر رودبار جنوب تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای غالمعلی پوالدخای فرزند علیمرادبشماره شناسنامه 4۵۰صادره ازجیرفت دریک قطعه 
زمین مزروعیبه مساحت۱۲۱۹۸44متر مربع پالک ۳فرعی از۱۹6- اصلی مفروز و مجزی 
شده از پالک ۱۹6اصلی قطعه سهواقع در رودبار جنوب عزیز آباد بخش46کرمان با حفظ 
بانک کشاورزی  به موجب خالصه رهنی ۲۹4۹۳-۱۳۹۷/۰۸/۲۱به مبلغ دو  حقوق رهنی 
میلیارد وچهارصد وپنجاه میلیون ریال ومالکیت متقاضی بعنوان مالک رسمی محرزگردیده 
است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله ۱۵روزآگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا ت سند 

مالکیت صادر خواهدشد ./م الف:۲۰۸
تاریخ انتشار نوبت اول:۱4۰۰/۱۰/۱۸– تاریخ انتشارنوبت دوم :۱4۰۰/۱۱/۰۲

علی رحمانی خالص - رئیس ثبت اسناد امالک 

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان كرمان
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك منطقه دو كرمان

 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
اگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره ۱4۰۰6۰۳۱۹۰۷۸۰۰۹۰۰4هیات دوم مورخه ۱4۰۰/۰۹/۲۲موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان تصرفات مالکانه باالمعارض متقاضی خانم مریم بخشی گودیزی فرزند غالمرضا 
بشماره شناسنامه ۸ صادره از شهداد در ششدانگ یک باب خانه به مساحت۹۸/۵ متر مربع تحت پالک ۱6۷۵۱ فرعی از ۳۹6۸ اصلی مفروز و 
مجزی شده از پالک 6۷4 فرعی از ۳۹6۸ اصلی بخش ۲ کرمان واقع در سراسیاب فرسنگی خیابان صیاد شیرازی کوچه ۱۵ اخر کوچه سمت 
راست خریداری از مالک رسمی آقای رضاحیدری فرسنگی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 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 ۱۳۹۳
تاریخ انتشار نوبت اول: شنبه ۱4۰۰/۱۰/۰4 
تاریخ انتشار نوبت دوم: شنبه ۱4۰۰/۱۰/۱۸

محمود مهدی زاده - رئیس ثبت اسناد و امالک

اخطاریه 
افراز پالک شماره 33 فرعی از 2۱46 اصلی بخش ۱۸ کرمان

 آقای جواد کارآموزیان راوری احد از ورثه علی کارآموزان راوری
در خصوص درخواست خانم مریم کمالی پور راوری فرزند احمد مالک سه دانگ 
از  فرعی  فرعی پالک ۳۳  پالک  باغ  بر  دانگ خانه مشتمل  از شش  مشاع 
۲۱46 اصلی مبنی بر افراز سهام مشاع خود از ششدانگ خانه مشتمل بر باغ 
فوق واقع در راور روستای ده شیب برابر ماده ۵ آیین نامه قانون افراز و فروش 
اموال مشاع ملک موصوف افراز بدین وسیله مطابق صورتجلسه افرازی به شماره 
۱4۰۰.۱۱۰۲۱.۲66۵ -۱4۰۰.۱۰.۱۲  به دو  قطعه مجزا تحت پالک های ۲۵۲ فرعی 
و ۲۵۳ فرعی از ۲۱46 اصلی تبدیل که برابر تصرفات و نیز ارائه یک برگ توافقنامه 
به مساحت  اصلی  از ۲۱46  مالکین مشاعی پالک ۲۵۳ فرعی  عادی توسط 
۳۳۹۱ مترمربع در سهم خانم مریم کمالی پور راوری و پالک ۲۵۲ فرعی از ۲۱46 
اصلی به مساحت ۳6۰۰ مترمربع در سهم سایر ورثه علی کارآموزیان آقایان جواد 
و مهدی هر دو کارآموزیان راوری و خانم ها بتول کارآموز راوری- مریم و الهام 
هر دو کارآموزیان- پروین و نرگس و زهرا هر سه  کارآموزان راوری لحاظ می 
گردد. لذا صورتجلسه افراد حضورتان ارسال و برابر ماده 6 آیین نامه قانون افراز 
و فروش امالک مشاع بدین وسیله به شما اعالم می گردد چنانچه اعتراضی 
داشته باشید ظرف مدت ده روز از تاریخ ابالغیه به دادگاه عمومی حقوقی مراجعه 

نمایید. م الف44۵
رونوشت:۱- آقایان جواد و مهدی هر دو کارآموزیان راوری و خانمها بتول کارآموز 
راوری- مریم و الهام هر دو کارآموزیان-پروین و نرگس و زهرا هر سه کارآموزیان 

راوری 
مرتضی کاربخش رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان راور

: آگهی فقدان سند مالکیت
حسب درخواست های وارده به شماره های 
 ۱4۰۰.۱۰.۰4 و   ۱4۰۰.۱۱۰۲۱.۲۵۸۲ و    ۲۵۸۳
دو  مالک ششدانگ  آبادی  برهان  احمدی  حمید  آقای 
از  قطعه زمین تحت  پالک های ۷6۸ و ۷6۹  فرعی 
۲۰۵۷ اصلی واقع در راور  اراضی خیر آباد خیابان ولی عصر 
)عج(  هر دو بخش ۱۸ کرمان به مساحت های  ۲6۵ 
متر مربع که سند مالکیت آن به شماره سریال ۲۵۰۱۱۳ 
سری ب-۹۸  صادر و تسلیم گردیده ضمن تسلیم دو 
برگ استشهادیه محلی مدعی است که سند مالکیت مزبور 
به علت جابجایی منزل مفقود گردیده و درخواست سند 
مالکیت المثنی نموده است لذا به استناد ماده ۱۲۰ آیین 
نامه اصالحی قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی می شود 
چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک فوق 
الذکر یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد می تواند 
ظرف مدت ۱۰ روز پس از انتشار آگهی به اداره ثبت اسناد 
و امالک راور مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل 
سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید و اال پس از 
مهلت مذکور سند مالکیت المثنی صادر و تسلیم خواهد 

شد . م الف 446
تاریخ انتشار: شنبه ۱4۰۰.۱۰.۱۸

مرتضی کاربخش راوری- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان راور

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

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

ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  نامه  ۱۳آئین  ماده  و  قانون  ماده۳  موضوع  آگهی 
شماره۱4۰۰6۰۳۱۹۰۷۹۰۰۰۵۷۲- برابررای  رسمی  فاقدسند  ساختمانهای  و  واراضی 
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  ۱4۰۰/۰۹/۲۸هیات 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهر رودبار جنوب 
پوالدخای  فرزند غالمعلی بشماره  آقای علیرضا  بالمعارض متقاضی  مالکانه  تصرفات 
مربع  مساحت۱۰۰۰۰متر  به  دامداری  ساختمان  باب  ازدریک  6۳۳۳صادره  شناسنامه 
سهواقع  قطعه  ۱۹6اصلی  پالک  از  مجزی شده  و  مفروز  اصلی  از۱۹6-  4فرعی  پالک 
اقای سیف هللا  مالک رسمی  از  آباد بخش46کرمان خریداری  عزیز  رودبار جنوب  در 
فاصله  به  نوبت  دردو  مراتب  عموم  اطالع  منظور  به  است.لذا  محرزگردیده  مهیمی 
متقاضی  مالکیت  سند  به صدور  نسبت  اشخاص  در صورتی که  می شود  ۱۵روزآگهی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
بدیهی است در صورت   . نمایند  تقدیم  به مراجع قضایی  را  اعتراض،دادخواست خود 
انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا ت سند مالکیت صادر خواهدشد 

./م الف:۲۰۹
تاریخ انتشار نوبت اول:۱4۰۰/۱۰/۱۸– تاریخ انتشارنوبت دوم :۱4۰۰/۱۱/۰۲

علی رحمانی خالص - رئیس ثبت اسناد امالک 

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان كرمان
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك منطقه دو كرمان

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند 
رسمي-آگهي موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي 

و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
تعيين  قانون  مورخه ۱4۰۰/۱۰/۷موضوع  دوم  هيات  شماره ۱4۰۰6۰۳۱۹۰۷۸۰۰۹۵۳  راي  برابر 
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك منطقه دو كرمان تصرفات مالكانه وبالمعارض متقاضي آقاي محمدرضا اقبال نيا فرزند 
عباس بشماره شناسنامه ۱۱۷۹۰ صادره از کرمان در ششدانگ يك باب مغازه )باکاربری عرصه 
مسکونی( به مساحت ۱۰۱ مترمربع تحت پالك۲4 فرعي از ۲۷۷۹ اصلي بخش۳کرمان  واقع 
در خیابان شهید رجایی بیست متری اریا سمت راست انتهای خیابان خريداري از مالك رسمي 
آقاي جهانگیر زعیم محرز گرديده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
۱۵ روز آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي 
داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره 
تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضايي تقديم نمايند.بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشارنوبت اول : شنبه۱4۰۰/۱۰/۱۸
تاريخ انتشارنوبت دوم : شنبه۱4۰۰/۱۱/۰2
شناسه آگهی : ۱2۵4644
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این صفحه می خوانیم 0 9 0 3 3 3 3 8 4 9 4 بوم  وبر6

۱ادامه از صفحۀ

ضرورت تدوین طرح 
جامع مدیریت سیالب 

در  که  است  داده  رخ  جاهایی  در  سیالب 
خشکسالی ها  شدید ترین  اخیر  سال های 
بخش  دو  خشکسالی  کرده اند.  تجربه  را 
بارندگی(  )کاهش  اقلیمی  دارد:  اساسی 
به  واکنش  در  آب(.  از  )استفاده  تقاضا  و 
خشکسالی، دولت ها بیشتر تالش خود را بر 
کاهش تقاضای آب متمرکز می کنند، چرا که  
آب  مولفه  برای کنترل  گزینه های محدودی 
و هوایی وجود دارد. اقدامات بلندمدت برای 
کاهش خشکسالی معمواًل شامل ایجاد ذخایر 
ادغام مخازن  زیرزمینی و سطحی،  آب های 
کوچک با مخازن اصلی و برنامه ریزی یکپارچه 
حوضه است. سازگاری بلندمدت شامل توسعه 
برنامه های مدیریت منابع طبیعی مبتنی بر 
مشارکت  رویکرد  طریق  از  است که  جامعه 
سنتی  دانش  از  کامل  استفاده  و  مردمی 
باید تدوین و اجرا  شود. هدف اصلی برنامه 
حفاظت از سیالب، تالش برای اصالح سیل 
برای  )سازه ای(  فیزیکی  اقدامات  قالب  در 
جلوگیری از رسیدن آب سیل به مراکز آسیب 
احتمالی و اصالح حساسیت به خسارات سیل 

اولیه  است. از طریق سامانه های هشدار 
اقدامات سازه ای  زیر به طور کلی برای حفاظت 

در برابر سیل اتخاذ می شود:
احداث و توسعه خاکریزها، دیوارهای سیالبی، 
مخازن،  و  سدها  دریا،  ساحل  دیوارهای 
بهبود کانال،  طبیعی،  نگهداری  حوضچه های 
بهبود زهکشی و انحراف آب سیالب ها.از این 
اقدامات، خاکریزها معمواًل به منظور حفاظت 
در  مردمی   نیروی  و  محلی  مواد  با  سریع 
دسترس در محل آسیب  اجرا می شود. این 
خاکریزها نقش مهمی در حفاظت معقول از 
مناطق آسیب پذیر دارند. با توجه به پتانسیل 
تنظیم  و  سیالب ها  مهار  در  مخازن  باالی 
جریان های پایین دست برای تعدیل سیالب، 
کنترل سیل به عنوان یکی از اهداف سدهای 

چندمنظوره  است. 
ریسک  مدیریت  برای  غیرسازه ای  اقدامات 
سیالب عبارتند از: توسعه پیش بینی و هشدار 
سیالب، پهنه بندی دشت سیالبی، پیشگیری از  

سیالب، بیمه سیل.
از بین تمام اقدامات غیرسازه ای برای مدیریت 
سیل که بر اصالح حساسیت به خسارات سیل 
توجه  مورد  اقداماتی که  از  یکی  دارد،  تکیه 
گرفته،  قرار  عمومی  مقبولیت  و  برنامه ریزان 
امکان  است که  سیل  هشدار  و  پیش بینی 
هشدار از قبل را در مورد زمان وقوع سیل فراهم 
می کند. خدمات پیش بینی باید به طور مستمر 
به روزرسانی و نوسازی شود تا پیش بینی های 
کند. موقع تر  به  و  مؤثرتر  دقیق تر،  را  سیل 
ابتکاراتی که برای نوسازی خدمات پیش بینی 
سیل انجام می شود عبارتند از: ایجاد و نوسازی 
از جمله پیش بینی  شبکه پیش بینی سیل، 
انتقال  و  از طریق جمع آوری  ورودی  جریان 
خودکار داده ها، استفاده از سامانه های ارتباطی 
مبتنی بر ماهواره از طریق پایانه های با دیافراگم 
بسیار کوچک و بهبود تکنیک های فرمول بندی 
پیش بینی با استفاده از مدل های حوضه مبتنی 
پیش بینی  سامانه  یک  کامپیوتر.توسعه  بر 
سیل بالدرنگ با پیش بینی جمع آوری داده ها 
از طریق حسگرهای خودکار و انتقال از طریق 
ماهواره و فرمول بندی پیش بینی با استفاده 
از یک مدل ریاضی مبتنی بر رایانه هم اکنون 
به سرعت در کشور  باید  و  امکان پذیر است 

توسعه یابد.

گرونوبل، مرکز استان ایزر در 
ناحیه اوورنی-رون-آلپ فرانسه 
در روز شنبه- پانزدهم ژانویه 
- به عنوان پایتخت سبز اروپا 
رقبای خود را کنار خواهد زد

شهر سبز

پایتخت سبز اروپا معرفی شد 
گرونوبل، مرکز استان ایزر در ناحیه اوورنی-
پانزدهم  شنبه-  روز  در  فرانسه  رون-آلپ 
اروپا رقبای  ژانویه - به عنوان پایتخت سبز 

زد. را کنار خواهد  خود 
به گزارش ایمنا، مدیران گرونوبل با همکاری 
دولت فرانسه و کمیسیون اروپا خود را برای 
در  تا  می کنند  آماده  بزرگی  رویداد  برگزاری 

پانزدهم ژانویه نام منطقه را به عنوان پایتخت 
افتخار دیگری  و  برسانند  ثبت  به  اروپا  سبز 
ارمغان آورند. برنامه معارفه  را برای خود به 
گرونوبل به عنوان پایتخت سبز اروپا در سال 
تا چهار  ۱۰ صبح  از ساعت  روز شنبه   ،۲۰۲۲
عصر برگزار خواهد بود ضمن اینکه افراد جوان 
بیشترین مخاطبان آن را تشکیل خواهند داد.

این برنامه، ۱۲ رویداد مختلف را در بر خواهد 
گرفت ضمن اینکه چند سفر دو ساعته نیز در 
آن به منظور کشف ارزشمندی های شهر برای 
کودکان عالقمند برگزار می شود. چالش های 
اقلیم،  هوا،  نظیر  موضوعاتی  رویداد  این 
نابرابری،  سالمت،  کشاورزی،  غذا،  انرژی، 
زندگی در شهرهای آینده، پویایی، طبیعت و 

تنوع زیستی، تولید و مصرف، ضایعات و آب 
را در بر خواهد گرفت.

حین  در  گرونوبل  مدیران  راستا،  این  در 
برگزاری مراسم، مردم و نهادهای مختلف را 
به اعمال نوآوری ها و اقدامات مختلف برای 
بهبود تغییرات اقلیمی در سال ۲۰۲۲ دعوت 

می کنند.
از سال ۲۰۲۲  اروپا  پایتخت سبز  شهروندان 
به گفت وگو  ظهر  از  بعد  تا سه  دو  از ساعت 
همزمان  به طور  و  می پردزاند  جوان  وزرای  با 

با  زنده  به صورت  و  اجتماعی  رسانه های  در 
اعضا کمیسیون اروپا، شهردار گرونوبل و مدیر 
ملل  سازمان  اقتصادی  کمیسیون  اجرایی 

بود. خواهند  ارتباط  در  متحد 
از  سبز  کتاب  تحویل  مراسم  نهایت  در 
پایتخت سبز سابق اروپا یعنی الختی فنالند 
به گرونوبل از ساعت چهار و ۳۰ دقیقه عصر 
آغاز می شود که عموم مردم می توانند تنها از 
طریق وب سایت شهرداری اما به صورت زنده 

باشند. آن  ناظر 

چابهار  در  است،  قرمز  کنارک  »وضعیت 
را  کشاورزی  زمین های  آب  دشتیاری  و 
هم  جاده ها  شدند،  خراب  بندها  گرفت، 
کنارک  در  واقعی  مشکل  اما  شدند  بسته 
است.«  شده  فلج  شهری  سیستم  است، 
محلی  فعاالن  از  یکی  فاضلی  محمد 
روزها مشغول  این  سیستان وبلوچستان که 
باز کردن راه های ارتباطی روستاهای چابهار 
می گوید.  ما  پیام  به  را  این ها  است،  بوده 
و  جنوب  می دهد که  شرح  را  وضعیتی  او 
به  دست  آن  با  هفته گذشته  شرق کشور 
دست  ویدیویی  که  وضعیتی  بود.  گریبان 
سیل  در  روستایی  زنی  از  شده  دست  به 
می داد.  شرح  وضوح  به  را  آن  هم  اخیر 
سوخته،  خانه اش  وسایل  می گوید  زنی که 
۵ روزه در مدرسه ای ساکن شده و از نبود 

می کند.  گالیه  شهر  در  مسئوالن 

۸۰ درصد خانه های کنارک دچار 
شدند  آبگرفتگی 

زیادی  خانه های  کنارک  بارندگی های 
کرده  آب  در  غرق  و  سکونت  غیرقابل  را 
استاندار  مدرس،  حسین  که  آنطور  است. 
است  گفته  مهر  به  سیستان وبلوچستان 
از  باعث شده که بیش  قبل  بارندگی  هفته 
آبگرفتگی  دچار  خانه های کنارک  درصد   ۸۰
شوند. او همچنین دیروز خبر داده که بعد 
طرح  تا  شده  مقرر  نیرو،  وزیر  حضور  از 
شهر  روان آب های  و  فاضالب  دفع  جامع 
کنارک نیز اجرا شود: »برای مدیریت کوتاه 
فاضالب  و  آب ها  روان  جمع آوری  مدت 
شهر کنارک با استقرار ۵ پمپ در پنج نقطه 
از شهر کنارک به صورت موقت روان آب ها 

جمع آوری  کنارک  شهر  سطح  فاضالب  و 
»از  است:  گفته  همچنین  او  می شود.« 
کمی  ارتفاع  کنارک  بندری  شهر  که  آنجا 
حوزه  ساحلی  شهرهای  سایر  به  نسبت 
بارندگی ها  شدت  و  دارد  مکران  سواحل 
مناطق  سایر  از  بیشتر  شهر  این  در  نیز 
آبگرفتگی  از  بیشترین حجم  با  است  بوده 
اما  است.  شده  مواجه  خانه ها  و  معابر 
هواپیما  فروند  چندین  اخیر  روزهای  طی 
حامل  کامیون  و  تریلی  دستگاه  ده ها  و 
کنارک  شهرستان  وارد  امدادی  کمک های 

است.«  شده 
احمر  هالل   جمعیت  عامل  مدیر 
داده  خبر  دیروز  نیز  سیستان وبلوچستان 
و  شدید  بارندگی های  وقوع  پی  در  که 
استان  جنوب  در  سیالب  شدن  جاری 

مناطق  امدادی  پشتیبانی  منظور  به 
تیم های  کشور  استان   4 از  دیده  حادثه 
امدادی  اقالم  و  خودرو  همراه  به  عملیاتی 
علیرضا  شدند.  اعزام  استان  به  مورد نیاز 
است:  گفته  همچنین  میربهاءالدین 
  ۵۰ استعداد  به  عملیاتی  تیم   ۱۱ مجموعا 
خودرو   ۱۱ همراه  به  کارآزموده  نیروی  نفر 
قبیل  از  ضروری  اقالم  و  الزم  تجهیزات  و 
لجن کش  و  آب  پمپ  موتور  دستگاه   ۳۲
تاکنون به استان اعزام و در مناطق حادثه 

گردیدند.  مستقر  کنارک  دیده 
آخرین  در  دیروز  اما  محلی  فعاالن 
روایت ها خبر از ادامه آبگرفتگی خانه ها در 
آنطور که فاضلی می گوید  کنارک می دهند. 
خانه ها  در  شهروندان  رفاهی  امکانات 
تخریب شده و بسیاری چادرنشین شدند. 
سرپرست  شه بخش،  سعید  که  موضوعی 
تایید  را  آن  نیز  کنارک  هالل احمر  جمعیت 
می گوید:  پیام ما  روزنامه  به  و  می کند 
موکت  و  چادر  و  پتو  مردم  مشکل  عمده 
بود، اکثر اقالم توزیع شد و امروز هم سبد 
هم  مواصالتی  راه های  شد.  توزیع  غذایی 
و  خیابان ها  بعضی  در  اما  است  شده  باز 
حیاط بعضی خانه ها همچنان آب است. او 
سکونت  قابل  خانه ها  اکثر  می کند:  تاکید 
است، تعدادی از مردم در چند اردوگاه که 
ما ایجاد کردیم ساکن شدند و دو اردوگاه 

است. شده  پر  کامال 
خانه ها  اکثر  از  آب  شه بخش،  گفته  به   
همچنان  خانه ها  حیاط  اما  شده  تخلیه 
نیروهای  همچنان  است:  آب گرفته 
و  می کردند  فعالیت  جهادی  و  امدادی 
وضعیت  آینده  روز  سه  تا  می کنم  تصور 
خانه های  داخل   از  آب  و  می شود  بهتر 

می شود.  تخلیه  نیز  باقی مانده 
مدیر  دهقان،  بهروز  که  درحالیست  این 
شبکه بهداشت و درمان کنارک به روزنامه 
کنارک  در  سیل  که  می گوید  ما  پیام 
»سیل  است:  نگذاشته  جا  بر  خساراتی 
از  بسیاری  تا  شد  باعث  و  بود  بی سابقه 
مورد  اما  شود  مشکل  دچار  زیرساخت ها 
دیده  شهر  مردم  میان  در  بیماری  حاد 
خانه  به  خانه   توزیع  و  چکاپ  اما  نشد 
ادامه  در شهر  آب  وضعیت  بهبود  برای  کلر 

دارد.« 
دشتیاری  روستاهای  در  سیل  وضعیت 
»عادل  که  آنطور  است.  کنارک  مانند  نیز 
گفته  ایرنا  به  دشتیاری  فرماندار  مفتی« 
به راه های  ۲۵۰ میلیارد تومان  است: سیل 
مردم  و  وارد کرده  خسارت  شهرستان  این 
دسترسی  راه  نداشتن  به دلیل  روستا   ۱۸
مرکز  ِنگور  در  هستند.  سیالب  محاصره  در 
 ۱۱۵ باهوکالت  و  دشتیاری  شهرستان 
این  پی  در  که  داشته ایم  بارش  میلی متر 
زمین های  روستایی،  راه های  بارندگی ها 
گلی   و  خشت  خانه های  کشاورزی، 
دچار  زیرساخت ها  سایر  و  غیرمستحکم 
نیازمند  مناطق  این  مردم  و  شده  خسارت 

او همچنین   سریع جبران خسارت هستند. 
حوزه  در  راهداری  ماشین آالت  کمبود  از 
است:  و گفته  داده   خبر  بزرگ  دشتیاری 
شامل  راهداری  ماشین آالت  دستگاه   ۲۱
و شرکت های  بخش خصوصی  دستگاه   ۱۲
در  دولتی  دستگاه   ۹ و  راه  و  ساختمانی 
هستند  خدمت  مشغول  دشتیاری  منطقه 
به  توجه  با  ماشین آالت  از  تعداد  این  و 
بودن  بسته  و  راه ها،  تخریب  حجم کارها، 

نیست. کافی  مسیرها  از  بسیاری 

همچنان  زیرساخت ها 
است  ضعیف 

سیستان وبلوچستان  در  سیل  چرا  اما 
همواره خسارت های عمده به جا می گذارد؟ 
کنارک   و  نیکشهر  چابهار،  مردم  نماینده 
زیرساخت ها  ضعف  که  است  معتقد 
در  عمده  خسارات  و  سیل   بروز  سبب 
سیستان وبلوچستان  استان  جنوب  در 
مهر  به  سعیدی،  معین الدین  است.  شده 
در  هفته گذشته  بارندگی های  است:  گفته 
سبب  سیستان وبلوچستان  استان  جنوب 
آمدن  باال  عمومی،  معابر  گرفتگی  آب 
سیالبی  مسیل ها،  و  رودخانه ها  آب  سطح 
و  معابر  رفتن  زیرآب  و  رودخانه ها  شدن 
تاکید  زیرساخت های شهری شد. سعیدی 
بسیار  »تیس«  شهر  وضعیت  است:  کرده 
و  عورکی  دهستان های  و  است  بحرانی 
پیرسهراب در محاصره کامل آب قرار دارند 
باید  مسئوالن  شده اند.  جزیره  به  تبدیل  و 
منطقه  زیرساخت های  بهسازی  به  نسبت 
اقدام کنند زیرا این زیر ساخت های شهری 
نیستند. رو  پیش  بارش های  پاسخگوی 

هرمزگان  سیل 
را هم با خودش برد 

به  تنها  اما  گذشته  هفته  سیل 
آسیب  و  خسارت  سیستان وبلوچستان 
و  اولیه  برآوردهای  است.  نکرده  وارد 
نقل  به  تاکنون  که  گزارش هایی  طبق 
استان  اجرایی  دستگاه های  مدیران  از 
ویرانگر  سیل  می دهد  نشان  شده،  منتشر 
۱۳۰۰میلیارد  دست کم  ۱۳دی ماه،  و   ۱۲
هرمزگان  استان   زیرساخت های  به  تومان 
همین  در  ایلنا  است.  کرده  وارد  خسارت 
راهداری  مدیرکل  است: گفته  نوشته  رابطه 
راه ها  حوزه  استان  جاده ای  حمل ونقل  و 
و  روستایی  و  شهری  جاده های  شامل 
تومان«  »۵۰۰میلیارد  حدود  نیز  و...  پل ها 
مدیرعامل  همچنین  دیده اند.  خسارت 
شرکت آبفای استان گفته مجموع خسارت 
سه  در  فاضالب  و  آب  تاسیسات  به 
سیریک  و  پارسیان  بندرعباس،  شهرستان 
میزان  است.  بوده  تومان«  میلیارد   ۷/۵۱«
اعالم  هنوز  شهرستان ها  سایر  در  خسارت 
به  هم  برق  شبکه  حوزه  در  است.  نشده 
استان  برق  توزیع  شرکت  مدیرعامل  گفته 
شده  وارد  خسارت  تومان«  »۳۵میلیارد 

ست. ا

گزارش پیام ما از آخرین وضعیت سیل در جنوب سیستان وبلوچستان 

آبگرفتگی ۸۰ درصدخانه ها در کنارک
سرپرست هالل احمر کنارک: راه های مواصالتی شهرستان باز شدند 
استاندار سیستان وبلوچستان:  بیش از ۸۰ درصد خانه های کنارک دچار آبگرفتگی شدند

آنطور که حسین مدرس، 
استاندار سیستان و بلوچستان 
گفته است بارندگی  هفته قبل 
باعث شده که بیش از ۸۰ درصد 
خانه های کنارک دچار آبگرفتگی 
شوند

پیام ما/ »بی سابقه بود.« این جمله مشترک تمام آن هایی است که سیل کنارک را به چشم دیدند. سیلی که به خیابان ها و کوچه ها هم 
رسید و  خودش را در خانه ها جا داد. شاهدان محلی می گویند باران سه روز بی امان بارید و حجم 3۰۰ میلی متر بود. باران خیابان ها را 
بست، زمین های کشاورزی را شست، سقف ساختمان ها را ریخت و فعالیت  بسیاری را مختل کرد. بسیاری چادر صحرایی را به خانه خیس 

ترجیح دادند. فعاالن محلی خبر از کمبود امکانات رفاهی در شهرستانی می دهند که تا حدود 97 هزار نفر جمعیت دارد.

|  
س

فار
  |

مناقصه عمومی یک مرحله ای 
واگذاری مدیریتی تامین نیرو مراقبت های اولیه سالمت،فعال و مستمر )تداوم خدمات( 

در مناطق شهری و حاشیه نشین تحت پوشش  – دانشگاه علوم پزشکی (

مناقصه عمومی یک مرحله ای 
واگذاری مدیریتی و تامین نیروی انسانی امور منشی گری 

و پذیرش بیمارستان امام خمینی )ره(  – دانشگاه علوم پزشکی (

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی جیرفت

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی جیرفت

نوبت دوم

نوبت دوم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی جیرفت در نظر 
دارد با رعایت قانون از طریق مناقصه عمومی  یک مرحله ای مدیریتی 
)تداوم  مستمر  و  ،فعال  سالمت  اولیه  های  مراقبت  نیرو  تامین 
خدمات(در مناطق شهری و حاشیه نشین تحت پوشش دانشگاه(  
تدارکات  سامانه  به  میتوانند  واجدالشرایط  نماید.اشخاص  اقدام 
الکترونیکی دولت(ستاد)مراجعه نموده و اقدام به ثبت نام در مناقصه 

مذکور نمایند. شماره فراخوان )2۰۰۰۰9۱۱6۸۰۰۰۰۸3(
مهلت دریافت اسناد تا ساعت ۱4  مورخ ۱4۰۰/۱۰/۱۸ 

اخرین مهلت و محل تحویل پاکت الف: ساعت ۱4 مورخ ۱4۰۰/۱۰/2۸
 ضمنا جهت دریافت ضمانتنامه شرکت درمناقصه   مبلغ را به شماره 

شبا IR46۰۱3۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰276994۸3۸ بانک رفاه واریز گردد.
کد اقتصادی به شماره:4۱۱399۸۱3۱69 

کد ملی به شماره:۱4۰۰۰23۵۸6۰
»**همچنین الزامًا پاکت الف را تا پایان تاریخ مهلت ارسال ،  به 
نشانی جیرفت میدان – انقالب  – ستاد مرکزی – حراست دانشگاه – 

کدپستی7۸6۰6342۰4 ارسال نمایید.«

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی جیرفت در 
مرحله  یک  عمومی   مناقصه  طریق  از  قانون  رعایت  با  دارد  نظر 
ای مدیریتی و تامین نیروی انسانی امور منشی گری و پذیرش 
بیمارستان امام خمینی )ره(  (  اقدام نماید.اشخاص واجدالشرایط 
دولت(ستاد)مراجعه  الکترونیکی  تدارکات  سامانه  به  میتوانند 
نموده و اقدام به ثبت نام در مناقصه مذکور نمایند. شماره فراخوان 

)2۰۰۰۰9۱۱6۸۰۰۰۰۸2(
مهلت دریافت اسناد تا ساعت ۱4  مورخ ۱4۰۰/۱۰/۱۸ 

اخرین مهلت و محل تحویل پاکت الف: ساعت ۱4 مورخ ۱4۰۰/۱۰/2۸
ضمنا جهت دریافت ضمانتنامه شرکت درمناقصه   مبلغ را به شماره 

شبا IR46۰۱3۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰276994۸3۸ بانک رفاه واریز گردد.
کد اقتصادی به شماره:4۱۱399۸۱3۱69 

کد ملی به شماره:۱4۰۰۰23۵۸6۰
»**همچنین الزامًا پاکت الف را تا پایان تاریخ مهلت ارسال ،  به 
نشانی جیرفت میدان – انقالب  – ستاد مرکزی – حراست دانشگاه – 

کدپستی 7۸6۰6342۰4  ارسال نمایید.«

آگهی مزایده 

دارد  نظر  شهری(در  مشاغل  ساماندهی  و  میادین  )سازمان  بندرعباس  شهرداری 
فراخوان عمومی مزایده فروش پسماند حاصل از عرضه آبزیان بازار ماهی فروشان به شماره  

۱۰۰۰۰۰49۱6۰۰۰۰۰۱ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایی پاکت¬ها از 
طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام 

خواهد شد.
متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به ثبت نام و دریافت 
گواهی امضای الکترونیکی )به صورت برخط( برای کلیه صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی 

اقدام الزم را به عمل آورند.

این آگهی برابر آئین نامه معامالت جدید شهرداری تهران تسری به مراکز استانها صرفًا یک نوبت 
منتشر می گردد.

اطالعات تماس و آدرس دستگاه : شهرداری بندرعباس به آدرس بلوار امام خمینی )ره( شماره 
۰76337۵34۱۸

روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری بندرعباس

شناسه آگهی: ۱2۵4۸6۱-   میم الف:-۱

فروش پسماند حاصل از عرضه آبزیان بازار ماهی فروشان 
سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری بندرعباس

-تاریخ انتشار فراخوان : ۱4۰۰/۱۰/۱۸ ساعت ۸:۰۰ تا ۱4۰۰/۱۱/۰۵ ساعت ۰۰ : ۱9
-مهلت دریافت اسناد فراخوان: از ۱4۰۰/۱۰/۱۸ ساعت ۸:۰۰ تا ۱4۰۰/۱۰/2۵ ساعت ۰۰ : ۱9

-تاریخ بازدید: ۱4۰۰/۱۰/۱۸ ساعت ۸:۰۰ تا ۱4۰۰/۱۱/۰۵ ساعت ۰۰ : ۱9
-مهلت ارسال پیشنهادات:۱4۰۰/۱۰/۱۸ ساعت ۸:۰۰ تا ۱4۰۰/۱۱/۰۵ ساعت ۰۰ : ۱9

-زمان بازگشایی پاکت ها: ۱4۰۰/۱۱/۰6 ساعت ۱4:۰۰
-زمان اعالم برنده : ۱4۰۰/۱۱/۰7 ساعت ۰۰ : ۸

مواعد زمانی:

آگهی فقدان مدرک تحصیلی 
مدرک فارغ التحصیلی اینجانب امید رضائی فرزند محمدعلی به شماره شناسنامه 
7۱۵۰ صادره از کرمان در مقطع کارشناسی رشته الکترونیک صادره از واحد دانشگاه 
آزاد شهربابک با شمره 9۱۱۱.4649۵ مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد . 
از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه اسالمی واحد شهربابک به نشانی 

کرمان- شهرستان شهربابک ارسال نماید.
نوبت اول : ۱4۰۰/۱۰/4 /  نوبت دوم : ۱4۰۰/۱۰/۱۸ / نوبت سوم : ۱4۰۰/۱۱/۰2

نوبت دوم

آگهی فقدان سند مالکیت
حسب درخواست های وارده به شماره های ۲۳۰۰-۲۳۰۱-۲۳۰۳ -۱4۰۰.۱۱۰۲۱.۲۲۹۹ و ۱4۰۰.۰۹.۱6 
آقای محسن مقدس زاده کرمانی مالک ششدانگ شالوده مغازه هر یک از پالک های زیر ضمن 
تسلیم دو برگ استشهادیه محلی مدعی است که اسناد مالکیت مزبور به علت جابجایی منزل مفقود گردیده 
و درخواست سند مالکیت المثنی نموده است لذا به استناد ماده ۱۲۰ آیین نامه اصالحی قانون ثبت مراتب 
یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک فوق الذکر یا وجود سند مالکیت 
نزد خود می باشد می تواند ظرف مدت ۱۰ روز پس از انتشار آگهی به اداره ثبت اسناد و امالک راور مراجعه 
و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید و اال پس از مهلت مذکور سند 

مالکیت المثنی صادر و تسلیم خواهد شد.
۱-پالک ۷۳ فرعی از ۲۸۱ و ۲۸۲ اصلی واقع در راور بخش ۱۸ کرمان به مساحت ۳۸.۲۰مترمربع که سند 
مالکیت آن ذیل ثبت ۲۰۹6 صفحه ۲۵۰ دفتر ۱۵ صادر و تسلیم گردیده است.ضمنا پالک ترکیبی مذکور در 

اجرای بخشنامه های مربوط به اصالح پالک به پالک ۱۳۹ فرعی از ۲۸۲ اصلی اصالح گردیده است.
۲- پالک ۷4 فرعی از ۲۸۱ و ۲۸۲ اصلی واقع در راور بخش ۱۸ کرمان به مساحت ۳۸.۲۰مترمربع که سند 
مالکیت آن ذیل ثبت ۲۰۹۷ صفحه ۲۵4 دفتر ۱۵ صادر و تسلیم گردیده است.ضمنا پالک ترکیبی مذکور در 

اجرای بخشنامه های مربوط به اصالح پالک به پالک ۱4۰ فرعی از ۲۸۲ اصلی اصالح گردیده است.
۳- پالک ۷۵ فرعی از ۲۸۱ و ۲۸۲ اصلی واقع در راور بخش ۱۸ کرمان به مساحت ۳۸.۲۰مترمربع که سند 
مالکیت آن ذیل ثبت ۲۰۹۸ صفحه ۲۵۸ دفتر ۱۵ صادر و تسلیم گردیده است.ضمنا پالک ترکیبی مذکور در 

اجرای بخشنامه های مربوط به اصالح پالک به پالک ۱4۱ فرعی از ۲۸۲ اصلی اصالح گردیده است.
4- پالک ۷6 فرعی از ۲۸۱ و ۲۸۲ اصلی واقع در راور بخش ۱۸ کرمان به مساحت ۳۸.۲۰مترمربع که سند 
مالکیت آن ذیل ثبت ۲۱۱۹ صفحه ۳4۲ دفتر ۱۵ صادر و تسلیم گردیده است.ضمنا پالک ترکیبی مذکور 
در اجرای بخشنامه های مربوط به اصالح پالک به پالک ۱4۲ فرعی از ۲۸۲ اصلی اصالح گردیده است.م 

الف 44۷
تاریخ انتشار: شنبه ۱4۰۰.۱۰.۱۸

مرتضی کاربخش راوری- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان راور



پیامک شما را دربـاره 
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افقی
 ۱ - شن وارونه - نت چهارم، نت قبل 
معروف  موسیقی  در  آن  از سل، کلید 
 - فاضالب۲  راه   - شادی    - است 
اعضای  از  رونده،  عضو  بدن،  ستون 
بدن - راستین، واقعی - جای عشق 
مار  شاعری،  اختیارات  از  آنجاست، 
به   - زین  نمد  باردار،  ذره   - سفید۳ 
دورشدن   - دوستی   - زوبین  اندازه، 
ویتامین  خون،  انعقاد  ویتامین   -  4

 - بیماری  صحت،  متضاد   - جدولی 
بحر   و  دریا   -  ۵ دهنده  خوش  بوی 
- آغوش6 - پسوند گرویدن  - رود 
بله  انتخاب،  حرف   - مرکزی  اروپای 
سپس   - گزینش۷  حرف  آلمانی، 
عربی - تكرار حرف دوم - درك - بر 
جستگی زیر گونه، گونه۸ - جوی آب 
- به تدریج، رفته رفته، اندک اندک - 
بیشتر، اکثر۹ - قالبی در شعر، نامی 
تیم گولدن استیت  دخترانه - شهرت 
تیزی   - آب۱۰  ریختن   -  NBA در 

ها،  پرچانه  زدني  گویی،  پر   - آقتاب  
طرف - واحد شمارش گردو - سیلی، 
می  آنرا  محل  بی  حساب  بد  آدم 
كشد۱۱ - نانوا - گاه استراحت، پایان 
جات،  صيفي  شهر   - رایحه   - روز۱۲ 
 - نقره۱۳   - تهران  استان  ازشهرهای 
نور  ممکن است - جهت، دید چشم، 
اندک، در زبان ترکی به آب می گویند 
مکیدن   - خورده۱4  ضربه  میوه   -
 - ترك  امرای  ازالقاب   - را  چیزی 
قالیبافی،  ردیف   - پاکیزه  بسیار 
 - پیكاندار  تیر   - نشانه   - ردیف۱۵ 
چوب   - تنک  دیبای  حریر،  نوعی 

عود خوشبو، 

عمودی
 - پوسیده   و  - کهنه  حماسی   -  ۱
احترام  ضمیر   - فلسطین   شهر 
آمیز، ضمیر مؤدبانه۲ - سرود، نغمه 
زندگی   - خانه   - صوت  آهنگ،  و 
خون،  جوی   - جانب۳  طرف،  کن، 
لوله خونی - دانه خوشبو، سیاهدانه 
معطر - خوب و نیکو4 - آزمندی - 
حمال - کاغذ کاهی، شبكه رایانه ای 
شهر  مذهبی،  شهر   - ندا۵  حرف   -
کتاب  گردآورنده   - مار   - سوهان 
محکم،  و  ثابت   - نامه6  مرزبان 
ثابت فرنگی، محکم فرنگی - سرود 
 - شرعی  آب  ناشنوا،  جمعی،  دسته 
رنگ كبد، صفرا۷ - سفید  زرد  مایع 
آذری - بریدن سر قلم نی - ننگ و 
پایتخت  عار، غیرت۸ - روز عرب - 

روسیه - خورشید۹ - آغوش، میوه، 
خشكی - رمانی از کورت ونه گات۱۰ 
- مدل غربی، الگوی اروپایی - خانه 
زنبوران - بدنیا آوردن - ضربه سر۱۱ 
- پاول درهم - كالم معتبر - ننر، به 

بچه ننر گویند۱۲ - از مشتقات نفتی، 
مخلوط  شن  با  که  غلیظ  ای  مایه 
اندوه،   - بام  پشت  برای  کنند  می 
محصول  اندیشه،   - غم  همنشین 
 - احسانها  مهربانیها،   - عقل۱۳ 

خدای   - بازو۱4   - ایتالیایی  جزیره 
مصری  - سخت به گویش بکام۱۵ 
 - نیكوكاری  بخشش،  و  نیكی   -
تختگاه، ایوان، محل استقرار موشک 

ردیف قالیبافی،  ردیف   -

جدول شماره 2۱9۸

خراسان جنوبی 

از  / مدیرعامل شرکت گاز خراسان جنوبی  بهنام  رضا 
در  طبیعی  نعمت گاز  از  روستا   ۲4۰ بهره مندی حدود 
محمود  سید  داد.   خبر  استان  در  سال جاری  طول 
هاشمی گفت: به حول و قوه الهی و همت کارکنان و 
اتمام  با  امسال  پایان  تا   ، نهضت گازرسانی  ادامه  در 
خانوار  بهره مندی  درصد  اجرا،  دست  در  پروژه های 
درصد    ۹۸ به  طبیعی  نعمت گاز  از  استان  روستایی 
افزایش می یابد. او در ادامه با اشاره به بهره مندی ۸۸ 
هزار و ۷۵6 خانوار روستایی استان از نعمت گاز طبیعی 
افزود: از ابتدای امسال تا کنون به ۷۸ روستا در استان 
 ۱۵۰۰ از  بیش  بهره مندی  به  منجر  شده که  گازرسانی 
خانوار شده است. مدیرعامل شرکت گاز خراسان جنوبی 
با اشاره به اینکه عملیات گازرسانی به ۱6۹ روستا نیز در 
دست اجرا است، افزود: با اتمام این پروژه ها پرونده 

گازرسانی روستایی در خراسان جنوبی بسته می شود.  
تعهد  باالترین  اینکه  به  اشاره  با  همچنین  هاشمی 
بین شرکت های گاز استانی  به روستاها در  گازرسانی 
امسال نیز مانند سال گذشته به نام شرکت گاز خراسان 
جنوبی ثبت شده است افزود: تعهد شرکت گاز استان 
امسال در حوزه روستایی، گازرسانی به ۲۱۲ روستا است 
پروردگار  یاری  و  همت کارکنان  با  امیدواریم  ولیکن 
بهره مندی  در  خود  تعهد  از  فراتر  بتوانیم  هم  امسال 
روستاهای استان عمل کنیم و زمینه برخورداری حدود 
۲4۰ روستا از نعمت گاز طبیعی را فراهم آوریم. شرکت 
گاز خراسان جنوبی سال گذشته با گازرسانی به 6۳4 
روستا توانست باالترین میزان گازرسانی روستایی طی 
یکسال را در بیش از نیم قرن فعالیت شرکت ملی گاز 

ایران به نام خود ثبت کند.

تا پایان امسال

9۸ درصد خانوارهای روستایی خراسان جنوبی 
از گاز طبیعی برخوردار می شوند

شرکت های  از  یکی  عنوان  به  اصفهان  ذوب آهن   
تابعه صدرتامین از زمان مدیریت منصور یزدی زاده 
به  فرود  و  فراز  چند  از  پس  سال گذشته  طی ۳ 
تثبیت سوددهی رسید و این کار باعث شد در سال 
انباشته  زیان  از  راه اندازی  زمان  از  شرکت  این   ۹۹
هلدینگ  روابط عمومی  گزارش  به  شود.  خارج 
صدر تامین، سود این شرکت طی سال گذشته به 
میزان ۱۵ هزار و ۸۱۹ میلیارد ریال رسید که دالیل 
افزایش میزان درآمد و سود شرکت ناشی از تمرکز 
بر تولید و فروش محصوالت صنعتی و محصوالت 
با ارزش افزوده باالتر، تمرکز شرکت بر صادرات به 
دلیل ارزش افزوده باالتر، افزایش تورم و افزایش 
سطحی عمومی قیمت ها است. همچنین در سال 
۹۹ ذوب آهن، شاهد رشد ۲4۵ درصدی سودآوری 
بوده  به سال ۹۸  نسبت  داخلی  تابعه  شرکت های 
است. در واقع ذوب آهن طی یک دهه گذشته برای 
نخستین بار در سال ۹۹ از زیان انباشته خارج شد 
تا بتواند سود را بین سهامداران توزیع کند و شرایط 
برای پیوستن از فرابورس به بورس مهیا شد که این 

امر در سال ۱4۰۰ عملیاتی شد. موفقیت ذوب آهن 
اصفهان در سود آوری ادامه یافت و در سال جاری 
نیز این شرکت موفق شد رکورد سودآوری خود را تنها 
در 6 ماهه اول سال ۱4۰۰ ارتقا دهد و با افزایش ۱۹۵ 
درصدی به سود بیش از ۲ هزار میلیارد تومان برسد 
و حاشیه سود این شرکت برای اولین بار از ۱۲ درصد 
عبور کرد. عمده سودآوری ذوب آهن اصفهان حاصل 
بهبود فرآیند، تولید محصوالت با ارزش افزوده باالتر 
و رشد صادرات بوده است و تنها حدود ۳۰ درصد از 
این افزایش سود حاصل تورم و افزایش قیمت ارز 
است. تولید انبوه ریل مطابق استاندارد جهانی که در 
6 محور خط آهن ایران استفاده شد و در حال نصب 
است، تولید ریل زبانه سوزن و ریل مترو تهران، تمرکز 
بر تولید محصوالت با ارزش افزوده باالتر همچون 
ورق سازه های فوالدی، آرک معدن، تیرآهن بال پهن 
و... ، صرفه جویی در مصرف آب و انجام پروژه های 
مختلف برای استفاده از پساب به جای برداشت آب 
از رودخانه، توسعه صادرات و دستیابی به مدال افتخار 
ملی صادرات و ... از جمله دستاوردهای این شرکت 

طی ۳ سال اخیر است. عملکرد ذوب آهن اصفهان 
در ۹ ماهه گذشته نیز نشان از افزایش تولید در اغلب 
بخش های تولیدی و همچنین افزایش فروش این 
شرکت دارد. تالشگران این مجتمع عظیم صنعتی 
به رغم مشکالت ناشی از کمبود مواد اولیه و بحران آب 
تا پایان آذرماه امسال موفق به تولید ۲ میلیون و ۵4 
هزار و ۷۰۰ تن چدن مذاب شدند که نسبت به مدت 

مشابه سال قبل ۱۳ درصد رشد را نشان می دهد.
منصور یزدی زاده، مدیرعامل این شرکت ضمن بیان 
مطلب فوق گفت: امسال این شرکت با سه کوره بلند 
فعالیت می کند و اگر مشکالت کمبود مواد اولیه و آب 
وجود نداشت، قطعًا تولید بیشتری حاصل می شد. با 
این وجود امیدواریم تا پایان سال به تولید حدود ۲ 
میلیون و ۸۰۰ هزار تن برسیم که در تاریخ این شرکت 

بی سابقه است.
او افزود: با توجه به افزایش تولید چدن و محدودیت 
برابر  بخش فوالدسازی ، تولید شمش چدن به ۵ 
سال گذشته رسید که بخش عمده آن در ۹ ماهه اول 

سال جاری صادر شد.

جهش تولید و فروش ذوب آهن اصفهان در 9 ماهه اول سال جاری

سمیه باقرزاده /همزمان با گرامیداشت دومین سالگرد شهادت سردار دل ها، 
سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی میز خدمت جهادی با عنوان »فرزندان حاج 
قاسم« در شرکت گاز خراسان رضوی برگزار شد.  حسن افتخاری مدیرعامل 
صورت  به  شرکت  این  خدمت رسانی  قرارگاه  در  حضور  با  استان  شرکت گاز 

مستقیم و بی واسطه به سواالت مراجعه کنندگان پاسخ داد.
افتخاری در حاشیه این مراسم گفت: رشادت و از خودگذشتگی شهدای واال 
مقام همانند شهید سلیمانی، انسان را برای خدمت رسانی به مردم مصمم تر 
می کند. او با بیان این مطلب که شهید سلیمانی و دیگر شهدای جان بر کفن 
برای ایجاد رفاه و امنیت جامعه جان خود را فدا کردند تاکید کرد: همه مدیران 
و روسای شاغل در ادارات مشهد و نواحی شهرستان ها باید با الگو قراردادن 
روش و منش شهید سلیمانی و با رعایت کامل مقررات حداکثر استفاده را از 
فرصت های قانونی برای خدمت به مردم انجام دهند. فرصت خدمت رسانی کم 
است و باید از لحظه لحظه آن استفاده کنیم. مدیرعامل شرکت گاز خراسان 
رضوی امروز به مناسبت سالگرد شهید سلیمانی با پدر شهید محمدی منفرد از 

همرزمان سردار دل ها و شهید مدافع حرم نیز دیدار و گفت وگو کرد.

:پیرو مصوبه ستاد  ، گفت  استانداری هرمزگان  امور عمرانی  معاون هماهنگی 
پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استانداری هرمزگان، 
سوخت حمایتی نفت سفید از انبار نفت شهید رجایی پخش فرآورده های نفتی به 
مناطق سیل زده هرمزگان ارسال می شود. به گزارش روز جمعه ایرنا از استانداری 
هرمزگان،  رضا مدرس افزود: هم اکنون محموله جدید نفت سفید به مقاصد 
میناب، رودان، فین و... رسیده و در تعاونی های عرضه کننده تخلیه شده است. او 
ادامه داد:این سوخت با حضور  و نظارت نمایندگان فرمانداری و هالل احمر، بین 
متقاضیان در حال توزیع است. طبق اعالم استاندار هرمزگان، بارندگی وسیالب 
۱۲و۱۳ دی ماه جاری تاکنون ۱۹هزار میلیارد ریال به تاسیسات زیربنایی وکشاورزی 
خسارت وارد کرده است. سیل ویرانگر روزهای یکشنبه و دوشنبه هفته جاری 
تمام مناطق هرمزگان را در برگرفت و خسارت های فراوانی به زیر ساخت ها شامل 
آب برق مخابرات، راه پل ها واحدهای مسکونی و کشاورزی وارد کرد. براساس 
اعالم هواشناسی هرمزگان، میناب با ۲۷۲ و رودان با ۱۷6 میلی متر بیشترین 
بارش  ها موجب  این  و  را داشتند که آسیب بسیاری متحمل شدند  بارش ها 
آب گرفتگی و جاری شدن سیالب در برخی مناطق شهری و روستایی و خسارت به 

زیر ساخت های عمومی شده است.

فریبا شریف آباد/ مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی خراسان رضوی گفت: این 
در  استارتاپی  رویداد  برگزاری ۱۷  فناوری خراسان  و  علم  پارک  با همکاری  شرکت 
شهرستان های استان را تا پایان سال ۱4۰۰ برنامه ریزی کرده که تاکنون از این تعداد یک 
رویداد با حضور شرکت های استارتاپی، شرکتهای فناور و افراد نخبه و مخترع برگزار شده 
است. علی بهرامی زاده افزود: استارتاپ، کسب و کار جدید حول محور فناوری است و 
رویدادهای استارتاپی با هدف پر کردن خال موجود بين سرمايه گذاران و فناوران و ارتباط 
سرمايه گذاران با افراد خالق و مخترع برگزار می شود. او بیان کرد: در این رویدادها 
سرمایه گذاران حضور یافته و با ایده های کسب و کار جدید و برنامه های استارتاپ ها آشنا 
می شوند، در واقع رویدادهای استارتاپی حلقه ارتباطی بین استارتاپ ها و سرمایه گذاران 
را شکل می دهند. او افزود: رویدادهای استارتاپی محلی برای شناسایی استارتاپ های 
برتر خواهد بود و این کار به افراد دارای ایده های نو کمک می کند تا از عملکرد و 
رویکرد استارتاپ ها الگوبرداری کرده و در صورت نیاز از تجربیات آنها استفاده کنند. 
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی خراسان رضوی گفت: حمایت های مالی و معنوی 
از استارتاپ ها برای حضور در نمایشگاه های داخلی و خارجی، حمایت از ایده های ناب 
صنعتی در قالب انعقاد قرارداد با پارک علم و فناوری خراسان به منظور تجاری سازی 
ایده های فناورانه، کمک به ثبت اختراع، تهیه طرح امکان سنجی برای ایده ها از دیگر 

اهداف برگزاری رویدادهای استارتاپی است.

میز خدمت جهادی»فرزندان حاج قاسم« 
در شرکت گاز خراسان رضوی برپا شد

توزیع محموله های سوخت بین 
سیل زدگان شرق هرمزگان آغاز شد

۱7 رویداد استارتاپی در خراسان رضوی 
برگزار می شود

| خراسان رضوی | | هرمزگان  | | خراسان رضوی  |

معاون آموزش ابتدایی آموزش وپرورش 
استان قزوین

یک هزار و ۱97 دانش آموز 
بازمانده از تحصیل در قزوین 

شناسایی شدند  
معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش استان قزوین 
گفت: براساس بررسی های وزارت آموزش و پرورش 
یکهزار و ۱۹۷ دانش آموز بازمانده از تحصیل مقطع ابتدایی 
در استان شناسایی شده اند که از این تعداد ۵۱6 نفر 

دختر و 6۸۱ نفر پسر هستند.
سید یدهللا حسینی روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار 
ایرنا افزود: در سال تحصیلی جاری ۲۹ و 66 دهم درصد 
دانش آموزان بازمانده از تحصیل پایه ابتدایی  استان 

قزوین جذب شدند.
او اظهار داشت : تاکنون ۱۵۲ دختر و ۲۰۳ پسر از مجموع 
بازماندگان از تحصیل در مقطع ابتدایی در سطح استان  
و همچنین ۹۳ دانش آموز که در لیست افراد بازمانده از 

تحصیل نبودند جذب شدند.
حسینی تاکید کرد: براساس  بررسی ها و پیگیری های 
انجام شده، ۳۱۵  از این دانش آموزان هنوز شناسایی 
نشده اند و نشانی از محل سکونت آنان در دست نیست.
اینکه ۱۲ درصد دانش آموزان  به  اشاره  با  این مسوول 
افزود:   ، اند  از تحصیل استان مهاجرت کرده  بازمانده 
و  فوتی  نفر  زودهنگام، سه  ازدواج  نفر  همچنین یک 
شدید  جسمی  و  ذهنی  معلولیت های  دچار  تعدادی 
شدند که  آموزش ناپذیر بودن این دانش آموزان به دالیل 

ترک تحصیل یا بازمانده از تحصیل هستند.
حسینی تصریح کرد: امسال ۲6  هزار و ۳۵6  دانش آموز 
تحصیل  مشغول  استان  سطح  در  ابتدایی  اول  پایه 
هستند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از رشد 

چشمگیر برخوردار است.
او خاطر نشان کرد: در مجموع امسال یک هزار و 6۰۰ نفر 
دانش آموز کالس اولی بیش از سال گذشته در مدارس 
استان ثبت نام کرده اند  که 4۷۷ نفر از افراد بازمانده از 
تحصیل سال گذشته  که به دلیل نگرانی اولیا از کرونا 

ثبت نام نکرده بودند نیز جذب شدند.
حسینی با اشاره به افزایش  چهار هزار نفری به جمعیت 
استان در سال تحصیلی  ابتدایی  دانش آموزان مقطع 
جاری افزود: سال گذشته ۱۲۸ هزار ۲۲۰ نفر در مقطع 
ابتدایی مشغول تحصیل بودند که امسال این تعداد به 

۱۳۲ هزار و ۲۲۰ نفر رسیده است .
مقاطع  در  دانش آموز  هزار  دارای ۲۵۳  قزوین  استان 

. است  تحصیلی  مختلف 

ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک تربت حیدریه
هیأت موضوع قاون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی
نظر به دستور مواد ۱ و ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰/۰۹/۲۰  و برابر رأی 

شماره ۱4۰۰6۰۳۰6۰۰6۰۰4۳۰۸ هیأت اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تربت حیدریه تصرفات 

مالکانه و بالمعار ض متقاضی خانم فریده فرهمند مرندیز فرزند حسین بشماره شناسنامه ۰۹۲۰66۹4۵۱ صادره از مشهد نسبت به سه 

دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۱۱۸ متر مربع ) یکصد و هجده متر مربع ( قسمتی از پالک ۲۸ فرعی از پالک 

۲۹۲۱ اصلی واقع در خراسان رضوی بخش یک شهر حوزه ثبت ملک تربت حیدریه خریداری از مالک رسمی امیر صفار یزدی و برابر رأی 

شماره ۱4۰۰6۰۳۰6۰۰6۰۰4۳۰۷ هیأت اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تربت حیدریه تصرفات 

مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای امیر صفار یزدی فرزند جواد بشماره شناسنامه ۹۹۹4 صادره از تربت حیدریه نسبت به سه دانگ مشاع 

از ششدانگ مذکور از مالکیت رسمی متقاضی محرز گردیده است . لذا به موجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز از طریق روزنامه محلی و کثیراالنتشار در 

شهرها منتشر تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی تا دو ماه اعتراض 

خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند . معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم 

دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول 

به ارائه حکم نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرربه دادگاه نیست .

تاریخ انتشار نوبت اول : ۱4۰۰/۱۰/۰۲

تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱4۰۰/۱۰/۱۸
سید امین موسوی رئیس ثبت اسناد و امالک تربت حیدریه

آگهی مزایده اتومبیل پرونده اجرائی کالسه 99۰۰۰77 
به موجب پرونده اجرائي کالسه ۹۹۰۰۰۷۷ خانم الهام کریمی درمیان به 
استناد سند ازدواج شماره دوازده هزار و ششصد و پنجاه و دو مورخ یکم 
مهرماه ماه سال یکهزار و سیصد و نود و چهار تنظیمی دفترخانه ازدواج 
شماره چهل و دو تربت جام اجرائیه ای نسبت به تعداد سیصد و پنجاه 
قطعه سکه طالی تمام بهار آزادی که بمبلغ چهل و یک میلیارد و یکصد و 
بیست و پنج میلیون ریال مقوم گردیده علیه آقای هامون جان نثار احمدی 
صادر نمود.اجرائیه صادره در تاریخ دوازدهم خرداد ماه سال یکهزار و سیصد 
و نود و نه به مدیون ابالغ گردید و حسب تقاضای بستانکار خودروی 
سواری لیفان به شماره انتظامی سیصد و هفتاد و نه ی چهارده ایران سی 
و شش متعلق به مدیون توقیف و به پارکینگ حمایت به نشانی تربت 
جام جاده بزد منتقل و طبق صورتجلسه ارزیابی مورخ یکم آبان ماه یکهزار 
و چهارصد مامور ابالغ و اجرای ثبت تربت جام نسبت به ارزیابی آن اقدام 
گردید.مشخصات خودروی مذکور طبق نظریه وارده مورخ سوم آبان ماه 
سال یکهزار و چهارصد کارشناس منتخب دادگستری بدین شرح می باشد 
: خودرو لیفان به شماره انتظامی سیصد و هفتاد و نه ی چهارده ایران 
سی و شش مدل هزار و سیصد و نود و سه ،سفید رنگ و شماره شاسی 
NAKNF4۲۱XBB۱۰۲۱۳۹، شیشه ها،آئینه ها دو طرف ،داخلی ،پنجره ها 
و چراغهای جلو ،موتور و گیربکس و پلوس ها جلو دو طرف سالم هستند و 
الستیکهای جلو سی درصد و عقب شصت درصد ، سپر عقب نیاز به ترمیم 
دارد. درب عقب سمت راست و گلگیر جلو سمت چپ نیاز به صافکاری و 
رنگ دارد.ضبط ، باند ، جک و زاپاس دارد و به مبلغ یک میلیارد و ششصد 
و پنجاه میلیون لاير ارزيابي و قطعیت یافته است. لذا خودرو مذکور به 

مبلغ یک میلیارد و ششصد و پنجاه میلیون ریال از طریق مزایده در روز 
شنبه مورخ دوم بهمن ماه سال یکهزار و چهارصد از ساعت نه صبح الي 
دوازده ظهر در تربت جام اداره ثبت اسناد و امالک تربت جام واحد اجرای 
اسناد رسمی به باالترین قیمت که خریدار داشته باشد به فروش خواهد 
رسید. مزايده از مبلغ یک میلیارد و ششصد و پنجاه میلیون لاير شروع 
و به باالترين قيمت پيشنهادي نقدًا فروخته مي شود.طبق ماده صد و 
سی و شش آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجرا شرکت در 
مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب 
سپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی در جلسه مزایده است.
برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج 
روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که 
ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده واریز نکند مبلغ مذکور 
قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد.در این صورت 
عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده در صورت تقاضای بستانکار 
تجدید می گردد. مطابق فراز شش بند الف ماده صد و بیست و یک آئین 
نامه اجرا پرداخت بدهی های مربوطه تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم 
قطعی آنها معلوم شده یا نشده به عهده برنده مزايده است و كليه هزينه 
هاي قانوني از جمله طلب شرکت لیزینگ ، نيم عشر ، حق مزايده و غیره 
طبق مقررات وصول خواهد شد.ضمنًا چنانچه روز مزايده تعطيل رسمي 

اعالم گردد، مزايده روز اداري بعد از تعطيلي در همان ساعت و 
مكان مقرر برگزار خواهد شد.

تاریخ انتشار : ۱4۰۰/۱۰/۱۸
هادی نیکوفکر-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک تربت جام      

رونوشت آگهی حصر وراثت
دارای  رباط  بیداللهی  اله  رحمت  خانم   / آقای  اینکه  به  نظر 
شناسنامه شماره ۰۷۲۰۳۳۱4۲۰ به شرح دادخواست به کالسه 
نموده  وراثت  این شورا درخواست گواهی حصر  از   ۳/۰۰۰۱۳۱6
رباط  بیداللهی  داد  نسلیم  داده که شادروان  توضیح  و چنین 
به شناسنامه ۰۷۳۱4۳6۲۷۱ در تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ در اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به : 
رباط  ش . ش ۰۷۲۰۳۳۱4۲۰  ت.ت  بیداللهی  اله  ۱.رحمت 

۱۳6۸/۰6/۳۰ صادره از تربت جام فرزند متوفی
. ش ۰۷۳۱۳۳۹4۳6    ت.ت   رباط  ش  بیداللهی  ۲.نعیم 

۱۳6۰/۰۱/۲۰ صادره از تربت جام صالح آباد فرزند متوفی
ت.ت    ۰۷۲۰۸۹۱6۷۱ ش   . ش  رباط   بیداللهی  ۳.معین 

۱۳۸۱/۰4/۲۰  صادره از تربت جام فرزند متوفی
ت.ت     ۰۷۲۱۱6۰۰۳4 ش    . ش  رباط   بیداللهی  4.امید 

۱۳۸6/۰۸/۲6  صادره از تربت جام فرزند متوفی
ت.ت   ۰۷۳۱۳۹۷۲۸۲ ش    . ش  رباط   بیداللهی  ۵.کیمیا 

۱۳۵6/۱۰/۲۰ صادره از تربت جام حجت آباد فرزند متوفی 
ت.ت   ۰۷۳۲۳۱۷۲۸۲ ش   ش.  رباط  بیداللهی  6.فریده 

۱۳6۳/۰6/۳۰ صادره از تربت جام رباط فرزند متوفی 
ت.ت     ۰۷۲۰۹۱۷۹۲۱ ش   . ش  رباط  بیداللهی  ۷.منیره 

۱۳۸۲/۱۱/۱۸ صادره از تربت جام فرزند متوفی
۸.گلی افغانی ش . ش ۰۷4۸6۳۹۸۵۳ ت.ت ۱۳۵۳/۰6/۲۰ 

صادره از تایباد علیا همسر متوفی 
۹.زری بیداللهی رباط ش. ش ۰۷۲۰۳۳۱4۳۹ ت.ت ۱۳۷۲/۰6/۰۱ 

صادره از تربت جام فرزند متوفی
بغیر از نامبردگان ورثه دیگری ندارد .

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد 
ماده ۳6۲ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد 

شد . % م
قاضی شورا – شعبه سوم شورای 
حل اختالف شهرستان تربت جام

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای / خانم آیدا علی شاهی دارای شناسنامه شماره 
۰۷۲۰۸۱۲۸۷۹ به شرح دادخواست به کالسه ۳/۰۰۰۱۳۳6 از این 
شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان سعید تیموری به شناسنامه ۰۷۲۰۵۲۱۹۸۱ در تاریخ 
۱4۰۰/۰6/۲6 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین 

الفوت آن مرحوم منحصر است به : 
۱.آیدا علی شاهی ش ش ۰۷۲۰۸۱۲۸۷۹  ت.ت ۱۳۸۱/۰۱/۲۲ 

صادره از تربت جام همسر متوفی
۲.سوفیا تیموری ش ش ۰۷۲۲۰۵46۷۱   ت.ت  ۱۳۹۹/۱۰/۱۹ 

صادره از تربت جام فرزند متوفی
ت.ت    ۰۷۳۱۳۱۵۹۵۲ ش  ش  مرادآبادی   تیموری  ۳.سعاد 

۱۳۵۰/۰۵/۱۰  صادره از تربت جام صالح آباد پدر متوفی
4.شهناز گلذاری  ش ش  ۰۷۳۰4۵۰۱۳۹   ت.ت ۱۳۵۹/۰6/۰۵  

صادره از تربت جام سعدآباد  مادر متوفی 
بغیر از نامبردگان ورثه دیگری ندارد .

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد 
ماده ۳6۲ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 

آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر 
خواهد شد . % م
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مسابقات اسکی آلپاین انتخابی المپیک ۲۰۲۲ در مجموعه توچال/ باشگاه خبرنگاران جوان

| گنبد کبود مراغه |
دوره  بناهای  از  مراغه   کبود  گنبد 
گنبد  است.این  مراغه  شهر  در  سلجوقیان 
مادر  مقبره  اسم  به  عوام  بین  در  که 
هالکو خان شهرت دارد، در فاصله سال های 
شده  ساخته  قمری  هجری   6۵6 تا   ۵۸۲
هجری   ۱۳۱۰ دی   ۱۵ در  است. گنبد کبود 
قرار  ایران  ملی  آثار  فهرست  در  شمسی 
این گنبد،  از  متری  چند  فاصله  در  گرفت. 
برجی تاریخی وجود دارد که به برج مدور 
مشهور است و همانند نامش از ساختاری 
از  البته  است.  شده  تشکیل  استوانه ای 
گنبد  زیبایی  عادی،  بازدیدکننده  یک  نگاه 
و  است  مدور  برج  از  بیشتر  بسیار  کبود 
تزئینات به  کار رفته در آن بسیار چشم نواز 
کبود  گنبد  نیز  بازسازی  لحاظ  از  هستند. 
رفته  به کار  تزئینات  دارد.  بهتری  شرایط 
در این بنا در مقایسه با سایر بناهای دوره 
سلجوقیان و ایلخانان مغول کم نظیر است. 
نظرات  کبود  گنبد  احداث  زمان  درباره 
دیگری نیز وجود دارد. عده ای آن را مربوط 
تاریخ  عده ای  و  می دانند  مغول  به زمان 
هالکوخان  از  قبل  به  مربوط  را  برج  بنای 
داخل  کتیبه گچ بری شده  از  کرده اند.  ذکر 
به عنوان  احتمال می رود گنبد کبود  سردابه 
یک برج مقبره ساخته شده باشد؛ به همین 
نیز  مادر هالکو خان  قبر  به  این گنبد  دلیل 
یافته است. کلماتی همچون »هللا«،  شهرت 
مختلف  فرم های  با   … و  »والحمد« 
از  استامبی  روش های  به  و  به خط کوفی 
دیواره های  بر  نقش بسته  تزیینی  عناصر 
سردابه برج هستند. تزئینات بدنه بیرونی 

فرم های  و  قطاربندی  به شکل  کبود  گنبد 
ساده است  مقرنس  ردیف  سه  و  هندسی 
تزئینات  دارای  آن  داخلی  دیوارهای  و 
گذر  در  بوده که  فیروزه ای  به رنگ  نقاشی 
از  بخش کمی  فقط  و  رفته  بین  از  زمان 
پهلو  ده  باقی مانده  است. گنبد کبود  آن ها 
که  بوده  مخروطی  گنبدی  دارای  و  است 
این گنبد  رفته است.  بین  از  زمان  گذر  در 
اصلی تشکیل  اتاق  و  دو بخش سردابه  از 
کلی  ترکیب  نظر  از  کبود  گنبد  شده است. 
مراغه  در  موجود  مزارهای  سایر  مشابه 
بر  مرتفع  شبستانی  شامل  و  است 
در  سردابی  می شود که  سنگ  از  زیربنایی 
آن قرار دارد. در ساخت این بنا از آجر های 
سرخ رنگ و کاشی های فیروزه ای استفاده 
آن  مختلف  بخش های  در  و  است  شده 

می خورد.  چشم  به   سفید  سنگ های  نیز 
گنبد  معمار  خصوص  در  زیادی  اطالعات 
کبود در دست نیست. این برج، ساختاری 
دارای  آن  پهلوهای  و  دارد  ضلعی   ۱۰
و  است  دندانه ای  حاشیه کاری  و  تاق نما 
به  ستون مانندی  پایه های  آن ها  کناره  در 
سطح  مانند  پایه ها  این  می خورد.  چشم 
از  مرکب  تزئیناتی  با  تاق نماها،  بیرونی 
در  رنگ  فیروزه ای  و کاشی  سفال  و  آجر 
آرایش  بدیعی  به شکل  هندسی،  طرح های 
است؛  تزیین  از  مملو  بنا  این  شده اند. 
در  ویلسون«  تالبوت  »آرنولد  به طوری که 
سفرنامه اش می نویسد: »تزئین گنبد کبود 
در  تزیین  اهمیت  و  است  اندازه  از  بیش 
دارد.«  ارجحیت  ساختمان  سبک  بر  اینجا 

ایران در  سیری   /

با توجه به شیوع سویه امیکرون جشنواره فیلم ساندنس که تاکنون 
بر برگزاری فیزیکی با رعایت کامل پروتکل ها تاکید داشت، اعالم کرد 
به صورت مجازی برگزار می شود. به گزارش خبرگزاری مهر، جشنواره 
فیلم ساندنس اعالم کرد این دوره جشنواره را به صورت فیزیکی برگزار 
نمی کند. انستیتو ساندنس اعالم کرد شیوع سویه جدید کرونا موجب 
شد تا این جشنواره از تصمیم قبلی خود عدول کند زیرا سرعت شیوع 
این سویه بسیار باالست. این جشنواره قرار بود امسال از ۲۰ تا ۳۰ ژانویه 
برگزار شود. این جشنواره سال پیش نیز به صورت مجازی برگزار شده 
بود. پیش از این جشنواره پالم اسپرینگز، مراسم اهدای جوایز گاورنر 
اسکار و جوایز انجمن منتقدان نیز اعالم کرده بودند به صورت فیزیکی 
برگزار نمی شوند. در همین حال مراسم اهدای جوایز گرمی نیز که قرار 
بود ۳۱ ژانویه برگزار شود به تعویق افتاده است. این رویداد موسیقی سال 
پیش نیز به جای ژانویه در مارس برگزار شد و بخشی از آن به صورت 

مجازی بود. هنوز تاریخ جدید برای گرمی اعالم نشده است.

از  نگرانی  پی  در  کرد  اعالم  بین المللی  تحقیقاتی  گروه  یک 
افراد  از  یک چهارم  نو،  لباس  خرید  زیستی  محیط  پیامدهای 
از  میالدی  نو  سال  جشن های  در  حضور  برای  ساله   ۲4 تا   ۱۸
به گزارش  استفاده کرده اند.  اجاره ای  یا  دوم  دست   لباس های 
هنرآنالین، YouGov یک گروه تحقیقاتی و تحلیلی بین المللی 
است که مقر آن در شهر لندن بوده و با پنل اختصاصی بیش از 
آمریکای  بریتانیا،  در  فعالیت  و  در سراسر جهان  نفر  میلیون   ۹
و  آسیا  و  اروپا، خاورمیانه  اروپا، شمال  اصلی  شمالی، سرزمین 
اقیانوسیه، یکی از بزرگ ترین شبکه های تحقیقاتی جهان را دارد. 
بر اساس نظرسنجی که توسط این موسسه با مشارکت دانشگاه 
فست  از  جوانانی که  تعداد  بر  روزه  همه  رسیده،  انجام  به  هال 
فشن یا مد سریع روی برمی گردانند افزوده می شود و بر اساس 
در  برای حضور  ساله   ۲4 تا   ۱۸ افراد  از  یک چهارم  تحقیق  این 
جشن های کریسمس ۲۰۲۲ از لباس های دست دوم یا اجاره ای 

کرده اند. استفاده 

سوگواران را مجال بازدید و دید نیست

باز گرد ای عید از زندان که ما را عید نیست

گفتن لفظ مبارک باد طوطی در قفس

شاهد آئینه دل داند که جز تقلید نیست

عید نوروزی که از بیداد ضحاکی عزاست

هر که شادی می کند از دوده جمشید نیست

سر بزیر پر از آن دارم که دیگر این زمان

با من آن مرغ غزل خوانی که می نالید نیست

بی گناهی گر به زندان مرد با حال تباه

ظالم مظلوم کش هم تا ابد جاوید نیست

هر چه عریان تر شدم گردید با من گرم تر

هیچ یار مهربانی بهتر از خورشید نیست

وای بر شهری که در آن مزد مردان درست

از حکومت غیر حبس و کشتن و تبعید نیست

صحبت عفو عمومی راست باشد یا دروغ

هر چه باشد از حوادث فرخی نومید نیست

فرخی یزدی

| سینما |

| مد و لباس |

 اعداد در همه جا وجود دارند. از دنیای 
تصور  و  تخیل  دنیای  تا  گرفته  واقعی 
حتی  هستند.  متصل  ریاضیات  به  همه 
موجودات  عنوان  به  را  اعداد  می توان 
به  روز  ما  زندگی  زنده ای شناخت که در 
را  تازه ای  ترکیبات  و  می کنند  رشد  روز 
کشف  دلیل  همین  به  می آورند.  پدید 
داستانی  می تواند  اعداد  پنهان  ارتباطات 
است  خلق کند. کافی  غریب  و  عجیب 
که اهل اکتشاف و ماجراجوی باشید تا 
اعداد می توان حتی  از  ببینید که چگونه 

افراد کمک گرفت. با  ارتباط  برای 
قصه ای  پروفسور،  و  خدمتکار  کتاب   
است که در آن روابط زیبای بین آدم ها 
می گیرد.  ارقام شکل  و  اعداد  اساس  بر 
که  است  نخبه  ریاضیدان  یک  پرفسور 
را  مدتش  کوتاه  حافظه   تصادف  اثر  بر 
 ۸۰ تنها  او  حافظه   است.  داده  دست  از 
دقیقه دوام دارد و بعد از این زمان دوباره 
همه چیز را فراموش می کند؛ اما همین 
۸۰ دقیقه به او کمک می کند تا بار دیگر 
ارقام وارد  اعداد و  به دنیای ریاضیات و 
شود و زندگی متفاوتی را تجربه کند. او 
برای انجام کارهای روزانه اش خدمتکاری 
که  خدمتکاری  می کند،  استخدام  را 
متوجه  خانه  به  شدن  وارد  محض  به 

غیر عادی بودن اوضاع می شود و داستان 
به  رازآلودی  بوی  و  رنگ  نقطه  این  از 
خود می گیرد. کتاب خدمتکار و پروفسور 
نوشته ی نویسنده ی معروف ژاپنی خانم 
اولین  این رمان کوتاه  اوگاوا است.  یوکو 
منتشر  ژاپنی  زبان  به  در سال ۲۰۰۳  بار 
شد و در ژاپن مورد استقبال قرار گرفت. 
را  نویسنده  نام  کتاب  این  زود  خیلی 
جایزه   و  کرد  مشهور  جهانی  سطح  در 
به  او  برای  را  سال  پرفروش ترین کتاب 
آورد. کتابی جذاب و محبوب که  ارمغان 
تنها یک میلیون نسخه از آن در بازه  زمانی 
این  اوگاوا  یوکو  فروخته شد.  ماهه  یک 
زندگینامه   داستان  اساس  بر  را  کتاب 
مجارستانی  ریاضیدان  اردوس  پاول 
نوشته است. او در این کتاب سعی کرده 
با تلفیق دنیای ریاضی و ادبیات داستانی 

کند. خلق  شگفت انگیز 

| کتاب خدمتکار و پروفسور | 
| نویسنده : یوکو اوگاوا

مترجم : شقایق نظرزاده |

فراخوان ارزیابی کیفی 
اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان در نظر دارد ارزیابی کیفی پروژه به شرح ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی 

دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری ارزیابی کیفی از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه 
سامانه تداکات 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.

فراخوان ارزیابی کیفی
مبانی برآوردقیمت هر متر مربع )ریال(تضمین )ریال(عنوانشماره

۱۳۰/ج۱4۰۰/۳
ارزیابی کیفی احداث پروژه های مربوط به 
طرح های حمایتی مسکن )نهضت و اقدام 

ملی مسکن( در جنوب استان کرمان
-4۵،۰۰۰،۰۰۰

براساس شیوه نامه ابالغی توسط معاونت محترم 
مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی منضم 
به نامه شماره ۱۲۵۹۸۷/4۰۰ مورخ ۱4۰۰/۰۹/۲۷

ت دوم
نوب

- مهلت زمانی دریافت اسناد فراخوان ارزیابی کیفی از سایت عمومی: ساعت ۱4 روز ۱4۰۰/۱۰/۱9 تا تاریخ ۱4۰۰/۱۰/2۵.
o مهلت زمانی ارائه پیشنهاد فراخوان ارزیابی کیفی: تا ساعت ۱4 روز دوشنبه تاریخ ۱4۰۰/۱۱/۱۱.
o زمان بازگشایی پاکت های فراخوان ارزیابی کیفی: ساعت ۸ روز سه شنبه تاریخ ۱4۰۰/۱۱/۱2.

o اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف: آدرس: جیرفت- حدفاصل 
سیلو و پلیس راه، بلوار ورودی شهرک صنعتی شماره 2 تلفن: 433۱۰۵۱6-۰34 و سایت www.jkerman.mrud.ir و پایگاه ملی اطالع رسانی 

)http://iets.mporg.ir( مناقصات کشور
اطالعات تماس سامانه جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 4۱934-۰2۱ و دفتر ثبت نام ۸۸969737 و ۸۵۱9276۸

اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان

شهرداري بروات در نظر دارد نسبت به جدولگذاری و پیاده روسازی معابر سطح شهر )بلوار گلستان و 22بهمن( از 
طریق برگزاري مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی فنی فشرده اقدام نماید لذا از متقاضیان درخواست می شود 
ضمن بررسی ردیف های زیر حداکثر تا ساعت ۱۸/۰۰ مورخ۱4۰۰/۱۰/۱9 جهت دریافت اسناد مناقصه و ارائه پیشنهادات خود 

مراجعه نمایند.به سایت تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی     
۱. برآورد اولیه پروژه ۱۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال میباشد. 

 2. محل تامین اعتبار پروژه اعتبارات استانی میباشد.
  3.نوع تامین اعتبار باتوجه به تخصيص بصورت نقدی و اسناد خزانه اسالمی میباشد.

  4. نحوه برگزاری مناقصه از طریق سامانه ستاد میباشد.
  ۵. هرگاه برندگان اول تا سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشدند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.

  6.شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
  7. مدت انجام کار از تاریخ انعقاد قرارداد به مدت 6 ماه می باشد.
  ۸. سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.

 9. متقاضیان جهت اطالع بیشتر می توانند با شماره ۰3444232۵۵6 تماس حاصل نمایند.
مسعود فاطمی مقدم- سرپرست شهرداری بروات

آگهی مناقصه عمومی 
 همراه با ارزیابی فنی فشرده
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http://sso2.setadiran.ir


