
 رئیس کمیسیون اقتصادی شورای شهر اصفهان 
در گفت وگو با »پیام ما«

برای صاحبان امضاهای طالیی 
محدودیت ایجاد کردیم 

شورای شهر اصفهان هفته گذشته طرح »شفافیت ارتقای سالمت اداری« را 
تصویب کرد. طرحی که به گفته اعضای شورا دغدغه ۵ ماهه شان بوده است و 

در ابتدا در کمیسیون ها بررسی شده و بعد به صحن آمده است.

رئیس جمهوری در در دیدار با مردم 
شهرهای زلزله زده و سیل زده استان 

هرمزگان وعده داد مشکالت حل شود 

 مردم از»رئیسی«جاده
 و درمانگاه خواستند 

 رئیس سازمان شیالت در نامه ای
 به رئیس سازمان حفاظت محیط 

زیست خواستار شد

تقاضای مناظره دربار ه 
پرورش تیالپیا امنیت آبی خاور میانه 

در مخاطر ه
 از میان17 کشور جهان که با کمبود جدی آب مواجه اند

 12 کشور در خاورمیانه و شمال آفریقا قرار دارند

 دبیر برنامه ایران در موسسه خاورمیانه: همکاری در حوزه امنیت آب
 برای کشورهای حاشیه خلیج فارس، ضرورت است 

 »پیام ما« از  نشست »نقش همکاری های منطقه ای در آسیای غربی
 برای حل بحران آب« گزارش می دهد

شیارهای مرگ در »گنج آباد«شیارهای مرگ در »گنج آباد«
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بررسی طرح انتقال آب دریای خزر به سمنان 

 انتقال آب خزر 
اکوسیستم را تهدید می کند 

 در طرح انتقال آب از دریای شمال، توسعه سه برابری صنایع
 خارج از توان اکولوژیک استان سمنان برنامه ریزی شده است

6

 ما
ام

پی

کشت فراسرزمینی هر چند موضوع جدیدی در تامین 
محصوالت کشاورزی در سال های اخیر نیست، اما 
بیش  موضوع  این  کشور  در  آب  بحران  تشدید  با 
است.  گرفته  قرار  مسئوالن  توجه  مورد  گذشته  از 
رئیس  رضوانی زاده  علی  دیروز  رابطه  همین  در 
انجمن کشت فراسرزمینی ایران در خصوص کشت 
فراسرزمینی در افغانستان به ایلنا گفته است: کشت 
فراسرزمینی در افغانستان موضوع جدیدی نیست و 
آغاز به کار کشت فراسرزمینی در این کشور به 4 سال 
پیش باز می گردد. پیش از توافق  با حاکمان جدید 
این کشور، ما در افغانستان کشت فراسرزمینی را آغاز 
کرده بودیم. آب بر در این کشور کشت می شود. اقلیم 
همچنین  است  مساعد  برای کشاورزی  این کشور 
دسترسی به این کشور آسان و می توان کارگر ماهر 
با قیمت مناسب استخدام کرد. چغندرقند یکی از 
این کشور کشت می شود  در  محصوالتی است که 
وارداتی  نیازهای  این محصول  با کشت  و می توان 
کارخانه های قند و شکر در شرق کشور را تامین  کرد. 
محور دوم فعالیت اقتصادی ایران با افغانستان، بحث 

صادرات ماشین آالت و خدمات فنی ومهندسی به 
این کشور است و در این بخش می توان در شرایط 
برد- برد و دو سویه، تجارت عملیاتی شود.رضوانی زاده 
با بیان اینکه بخش خصوصی باور دارد که ایجاد شغل 
در افغانستان به معنی کمک به امنیت و معیشت 
مردم در این کشور است، افزود: درست است که ما در 
زمینه آب های مرزی با این کشور اختالفاتی داریم اما 
از سوی دیگر مفهومی به نام آب مجازی در مدیریت 
منابع آبی و اقتصاد جهانی تعریف شده است که با 
توجه به این مفهوم می توان با کشت محصوالت آب بر 
در این کشور عالوه  بر مدیریت در میزان مصرف آب،  
فرصت صادرات خدمات فنی و مهندسی را فراهم 
کرد.این فعال اقتصادی با بیان اینکه بخش قابل 
توجهی از موفقیت در کشت فراسرزمینی منوط به 
حوزه  در  افغانستان  و  ایران  مشترک  توافق های 
قرنطینه و حفظ نباتات است، افزود: این مسئله هنوز 
شفاف نشده است چرا که در این کشور ساختار و 
سازمان استاندارد برای تولید و نظارت بر محصوالت 

کشاورزی تشکیل نشده است.

رئیس انجمن کشت فراسرزمینی ایران مطرح کرد:
 لزوم تشکیل صندوق مشترک 

همکاری های اقتصادی ایران و روسیه 
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آدرس غلط »تجویز  جغرافیایی«

در  تلفیقی  رویکردهای  به  بی توجهی 
توسعه  نیاز  منابع آب مورد  تامین  طرح های 
از  یکی  کشور  مختلف  مناطق  اقتصادی 
مسائل مهم این حوزه است. این عامل مانع 
این  در  وجهی  چند  نویسی  نسخه  هر گونه 
شدن  مطرح  نمونه  برای  است.  شده  رابطه 
انتقال آب شور و شیرین  موضوع طرح های 
توسعه  توقف  موجب  سمنان  استان  به 
این  است.  شده  استان  این  در  اقتصادی 
تبعات  از  سنگین تر  بسیار  مراتب  به  آسیب 
اجرای  صورت  در  که  است  زیستی  محیط 

کرد. خواهد  بروز  آب  انتقال  طرح 
جبران  برای  اقدام  گونه  هر  کردن  موکول 
به  سمنان  استان  آب  منابع  بیالن  ناترازی 
تاکنون  هشتاد  دهه  از  آب  انتقال  طرح های 
برابر  در  مفرط  عملی  بی  نوعی  باعث  تنها  نه 
هر راهکار دیگری برای این استان شده، بلکه 
به  است.  شده  نیز  این باره  در  عقبگرد  شاهد 
عنوان مثال بنا بر گزارش های مستند شده به 
عنوان برنامه سازگاری با کم آبی استان، سطح 
زیر کشت اراضی آبی استان طی همین مدتی 
انتقال  طرح  به  نگاه ها  تمامی  آرزومندانه  که 
سال  به  منتهی  سال  ده  طی  بوده،  خزر  آب 
1387، با یک افزایش 1۵ هزار هکتاری )12.۵ 

است. رسیده  هکتار  هزار   133 به  درصد( 
مندرج  مصرف  متوسط  احتساب  با  عبارتی  به 
بخش  مصرفی  آب  میزان  گزارش،  همین  در 
کشاورزی استان 132 میلیون مترمکعب افزایش 
یافته است. اگر فرض کنیم همین االن با فشردن 
انتقال  مترمکعبی  میلیون   1۵0 طرح  دکمه  یک 
تازه  شود،  بهره برداری  و  افتتاح  سمنان  به  خزر 
با شرایط  را  استان  این  آب  منابع  تراز  می تواند 
سال 1387 برابر کند. یعنی هیچ آورده اضافه ای 
نسبت به سالی که رئیس جمهور وقت کلنگ این 
طرح را بر زمین زد، شامل حال استان نمی شود و 
صرفًا عقب افتادگی از همان سال تاکنون را نهایتًا 

جبران می کند.
نه  -و  تلفیقی  راهکارهای  اجرای   که  زمانی 
معنایش  مطرح  شود،   - آن  از  صحبت  صرفا 
دنبال »تجویز  به  است که  این  زبان ساده  به 
تجویز  نباشیم.  راه حل ها  جغرافیایی« 
مهندسی  سندروم گریبانگیر  نوعی  جغرافیایی 
شدن  فراگیر  زمان  از  که  است  کشور  در 
روز  به  روز  جغرافیایی  پیشرفته  ابزارهای 

یافته اند.  گسترش 

آگهی مزایده عمومی        
شماره 1400/9/ز 

شرکت معدنی و صنعتی گل گهر در نظر دارد" 60 هزار تن گندله سنگ آهن با عيار 65 
درصد " را از اسکله شهید رجایی بندرعباس با شرايط تحويل به صورت FOB ، از طريق 
مزايده به فروش برساند. متقاضيان می توانند به منظور دريافت اسناد مزايده و همچنين 

اطالع از شرايط مزايده به سايت www.geg.ir بخش مناقصه و مزایده مراجعه نمایند.
الزم به ذکر است پاکت پيشنهادی می باید حداکثر تا ساعت 14:00 روز دوشنبه مورخ 
)کیلومتر 50 جاده  آدرس: دفتر کمیسیون معامالت مجتمع سیرجان   به    1400/11/4
شیراز( تحویل داده شود. تاريخ بازگشایی پاکات رأس ساعت  10:00 روز سه شنبه مورخ 

1400/11/5 در محل دفتر کمیسیون معامالت مجتمع سیرجان خواهد بود.
کمیسیون معامالت 
شركت معدنی و صنعتی گل گهر

Analysis %

Fe65.00Min

FeO1.50Ave

P0.04Max

S0.008Max

SiO22.5Max

Al2O30.6Max

CaO0.6Max

MgO2.2Max

CCS(kg/p)Ave 250

8-16  mm%Min 90

A.I%Max 3.9

T.I% Min 95

Prosity%19-24

Reducibility% Min 90

  فرونشست  یکی از روستاهای منوجان در استان کرمان 
زندگی ساکنان را تهدید می کند
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دی ماه،  بیست و سوم  صبح   8 ساعت 
سیزدهمین  رئیس  حامل  هواپیمای 
نفر   17 و  اسالمی  جمهوری  دولت 
فرودگاه  در  وزرایش  و  معاونان  از 
نشست  زمین  به  بندرعباس  بین المللی 
چهاردهمین  مقصد  هرمزگان  استان  تا 
سفری که  باشد.  رئیسی  ابراهیم  سفر 
بار برخالف سنت معمول سفرهای  این 
رئیسی، دو روزه بود تا او فرصت کافی 
برای سرکشی به حوزه های مختلف این 
ایران  یافته  توسعه  چندان  نه  استان 
سرزده،  بازدیدهای  باشد.  داشته  را 
دیدار  استان،  زیرساخت های  از  بازدید 
خانواده  جانبازان،  نخبگان،  علما،  با 
مختلف  قشرهای  و  ایثارگران  شهدا، 
اداری  شورای  جلسه  در  شرکت  مردم، 
با خبرنگاران  برگزاری نشست خبری  و 
در  رئیسی  برنامه های  جمله  از  محلی 
هرمزگان  استان  به  خود  سفر  جریان 
خود  اظهارات  رئیسی  بود.  شده  اعالم 
را در بدو ورود به هرمزگان و به هنگام 
خود  اظهارات  محلی،  مقامات  استقبال 
اشاره  اول  تقسیم کرد.  دسته  دو  به  را 
به فقر و محرومیت در استان هرمزگان: 
تجاری،  عرصه های  در  استان  »این 
معدنی، صنعتی، کشاورزی، گردشگری و 
اقتصاد دریا زمینه ها و ظرفیت های بسیار 
خوبی برای توسعه دارد و با وجود این 
ظرفیت ها نباید شاهد برخی نارسایی ها، 
فقر و بیکاری در استان باشیم« و دوم، 
»سطح  بود:  مسلح  نیروهای  از  تقدیر 
است  برقرار  استان  در  امنیت  از  باالیی 
در  مطلوبی  امنیت  ایجاد  باعث  که 
است  الزم  است.  شده  خلیج فارس 
حضور  با  استان که  مسلح  نیروهای  از 
آگاهانه و با بصیرت خود توانسته اند به 
خوبی امنیت را در دریا و آسمان هرمزگان 
قدردانی  کنند  ایجاد  خلیج فارس  و 
پرتو  »در  کرد:  تاکید  رئیسی  کنم.« 
در هرمزگان می توان هر  امنیت موجود 
نوع سرمایه گذاری در استان را تضمین 
کرد و با اتکا بر این سرمایه گذاری ها بر 
دولت  همت گماشت.  هرمزگان  توسعه 
در  خوبی  برنامه ریزی های  سیزدهم 

عرصه های  در  هرمزگان  توسعه  راستای 
مختلف انجام داده تا بتواند در این زمینه 
گام های موثری بردارد و مردم و فعاالن 
اقتصادی احساس کنند که در این جهت 

می شود.« برداشته  موثری  گام های 

مردم: جاده نداریم
به  رئیسی  سفر  اول  روز  ادامه  در 
هرمزگان، او به مناطق زلزله زده و سیل زده 
مناطق  ساکنان  با  تا  رفت  استان  این 
نزدیک  از  غربی  گیشان  و  هشت بندی 
دیدار کند. تصاویر منتشر شده از دیدارها 
حاکی از حلقه زدن مردم اطراف رئیسی 
تصویری که  است.  مشکالتشان  بیان  و 
چشم  به  نیز  رئیسی  سفرهای  دیگر  در 
که  داد  وعده  دولت  رئیس  می خورد. 
با  مواجه  در  او  رفع شود.  این مشکالت 
»با  گفت:  هشت بندی  مردم  مشکالت 
تالش دولت و صبر و همت مردم نسبت به 
جبران خسارت های سیل به این منطقه و 
احیای کشاورزی اقدام می شود.« رئیسی 
با اشاره به مطالبات مردم در زمینه تغییر 
جدا  مصوبه  ابطال  و  تقسیمات کشوری 
همینطور  و  هرمزگان  از  پارسیان  شدن 
مطالبه ایجاد جاده، گفت: »از صبر، تالش 
و  می کنم  تشکر  شما  انقالبی  روحیه  و 
اطمینان می دهم که دولت سیزدهم تمام 
مطالبات  پیگیری  برای  را  خود  تالش 
اظهارات  گرفت.«  خواهد  کار  به  شما 
زلزله زده گیشان  مردم  جمع  در  رئیسی 
بودجه  به  »نیاز  است:  گفته  هم  غربی 
این  در  مشکالت  حل  برای  بیشتری 
اداری  منطقه است که در جلسه شورای 
گیری  تصمیم  خصوص  این  در  استان 
خواهد شد.« این مقام مسئول همچنین 
عزیز  مردم  این  به  تاکید کرد: »خدمت 
وظیفه دولت است و در این راه از هیچ 
با  اقدامی دریغ نخواهیم کرد.« همزمان 
وزیر  محرابیان،  علی اکبر  دولت،  رئیس 
نیرو هم از منطقه سیل زده »پارسیان« 
بررسی  او ضمن  کرد.  و »بستک« سفر 
مشکالت مردم، میزان خسارات ناشی از 
سیل اخیر در این شهرستان ها را بررسی 
پروژه  اجرای  روند  از  همچنین  او  کرد. 
آب شیرین کن پارسیان و سد بردول نیز 

بازدید کرد. نماینده ویژه رئیس جمهوری 
پروژه  چند  از  نیز  بستک  شهرستان  در 
صنعت آب برق از جمله خط انتقال آب 
از آب شیرین کن بندر چارک به بستک و 

بازدید کرد. جناح  

چرا شاهد فقریم؟!
برنامه های  ادامه  در  دولت  رئیس 
مرکز  از  هرمزگان  استان  به  خود  سفر 
نجات  و  جستجو  ترافیک  و  کنترل 
و  رجایی  شهید  بندری  مجتمع  دریایی 
اتاق مدیریت و مانیتورینگ این مجموعه 
بازدید کرد. بازدید از طرح های توسعه ای، 
اموال تملیکی  زیرساخت های گمرکی و 
از دیگر برنامه های حضور رئیس جمهور 
در این مجتمع بود. همچنین رئیسی در 
بارگیری کاالهای  و  تخلیه  روند  جریان 
قرار  بندری  مجتمع  این  در  اساسی 
براساس گزارش  و  ادامه  در  او  گرفت. 
اطالع رسانی  پایگاه  در  شده  منتشر 
ریاست جمهوری، با اقشار مختلف مردم 
دیدار کرد. او اظهارات خود در این دیدار 
را با تقدیر از نیروهای مسلح آغاز کرد و 
از  حفاظت  در  مسلح  »نیروهای  گفت: 
و  آمریکایی  نظامیان  مقابل  در  و  دریا 
منطقه حضور  در  غاصبانه  نیروهایی که 
کردند.«  صیانت  کشور  حریم  از  دارند، 
پرسش  این  طرح  با  رئیس جمهوری 
که چرا در هرمزگان با این میزان صنایع 
هستیم،  فقر  شاهد  سرمایه گذاری  و 
این  استاندار  و  »دولت  کرد:  تصریح 
این  روی  که  پژوهشگرانی  از  استان 
موضوع کار کرده اند، استفاده کنند.« او در 
استفاده  بر  اظهاراتش  از  بخش دیگری 
گفت:  و  کرد  تاکید  مکران  سواحل  از 
از  »در هیأت دولت استفاده حداکثری 
ظرفیت های این سواحل را مطرح کردیم 
تا  آن تصویب شد  برای  و کاری  و ساز 
در سطح ملی و با همکاری وزارتخانه ها 
کامل  نحو  به  سرمایه  این  از  بتوانیم 
از تشکیل  او همچنین  استفاده کنیم.« 
»با  و گفت:  داد  خبر  پیشرفت  صندوق 
استان ها  در  پیشرفت  صندوق  تشکیل 
از ابتدای سال آینده، دولت یک تنخواه 
و  می کند  پرداخت  صندوق ها  همه  به 

درآمدهای استان همچون مازاد مالیات، 
حق مالکانه معادن و اموال مازاد دولت به 
این صندوق واریز خواهد شد؛ به نحوی 
که بتواند با اشتغال زایی پروژه های نیمه 

تکمیل کند.« را  تمام 

تقدیر رئیسی از حضور سپاه 
در حوزه اقتصادی 

از نمازگزاران  با برخی   رئیسی در دیدار 
هرمزگان هم از فعالیت های سپاه تقدیر 
کرد. او درباره حضور سپاه در پروژه های 
اقتصادی که از سوی برخی کارشناسان 
از  قرار گرفته، گفت: »پس  انتقاد  مورد 
پایان دفاع مقدس نیرو و توان سپاه در 
جهت سازندگی کشور به کار گرفته شد. 
هر جا یک پروژه مهم و یک کار بزرگ در 
جهت رفع مشکالت کشور می بینیم، یک 
عظیم  مجموعه  یک  پل،  یک  نیروگاه، 
مجموعه  بزرگراه ها،  و  راه ها  صنعتی، 
سپاه  با  مرتبط  سازندگی  قرارگاه های 
او  هستند.«  و کار  تالش  مشغول  آنجا 
پاسداران  سپاه  »نیروهای  شد:  متذکر 
از  درخشانی  صیانت  اسالمی  انقالب 
در  ویژه  به  کشور  آبی و هوایی  مرزهای 
برابر آمریکایی هایی که به منطقه آمدند 
رشادت ها  این  از جمله  دادند که  انجام 
متجاوز  نیروهای  گرفتن  اسارت  به 

بود.« آمریکایی 
از  او  بازدید  با  رئیسی  سفر  دوم  روز 
نیروی  توانمندی های  »نمایشگاه 
گفت:  و  رفت  پاسداران«  سپاه  دریایی 
جلوه  شکل  بهترین  به  شما  »اقدامات 
این  در  آنچه  است.  می توانیم«  »ما 
نمایشگاه دیده شد نماد توانایی و اقتدار 
است.«  کشور  و  پاسداران  سپاه  برای 
مردم  » امروز  کرد:  بیان  همچنین  او 
در بخش های  امنیت کشور  از  خیالشان 
هیچ حرکتی  زیرا  است  آسوده  مختلف 
از چشم دالوران نیروهای مسلح پوشیده 
دلیل  به  امنیت  احساس  این  نیست. 
است.  بسیج  و  ارتش  سپاه،  اقتدار 
دارند  مردم جای  دل  در  و سپاه  ارتش 
و ارتباط مردم با نیروهای مسلح بسیار 
نزدیک است.« در ادامه سفر رئیسی به 
پاالیشگاه  نخست  فاز  هرمزگان،  استان 
نفت خام فوق سنگین قشم با ظرفیت 
خام  نفت  بشکه  هزار  روزانه 3۵  تبدیل 
نفتی  فرآورده های  به  سنگین  بشکه 
سبک تر در قشم توسط رئیس جمهوری 
به بهره برداری رسید. پایگاه اطالع رسانی 
پروژه  این  اهمیت  در  جمهوری  ریاست 
نوشته است: »فاز نخست این پاالیشگاه 
نفر  هزار   ۵ برای  ساخت  زمان  در 
اشتغال زایی داشته و هم اکنون 300 نفر 
احداث  هستند.  به کار  مشغول  آنجا  در 
این پروژه از سال ۹۶ آغاز شده و ظرف 
مدت 4 سال در زمینی به مساحت 4۵ 
هکتار با سرمایه گذاری 220 میلیون یورو 
به بهره برداری رسیده و سرمایه گذار این 
انرژی  شرکت گسترش  هلدینگ  پروژه 

است.« پاسارگاد 

مردم: درمانگاه نداریم
به  ادامه  در  سیزدهم  دولت  رئیس 
جزیره هرمز رفت. این سفر از سوی پایگاه 
»سرزده«  جمهوری  ریاست  اطالع رسانی 
عنوان شد. براساس تصاویر و فیلم های 
منتشر شده در شبکه های اجتماعی، مردم 
نبود  از  رئیسی  با  مواجه  در  استان  این 
می کنند.  انتقاد  جزیره  این  در  درمانگاه 
را  مشکل  این  حل  وعده  نیز  رئیسی 
»یک  است:  همچنین گفته  او  می دهد. 
مرکز فعال درمانی برای خدمت رسانی به 
مردم این جزیره و مسافران و گردشگران 
دولت  برنامه های  از  یکی  شود.  ایجاد 
ساخت مسکن است و قرار شد در طرح 
ملی مسکن تعدادی مسکن نیز در این 
استاندار هرمزگان  و  جزیره ساخته شود 
این موضوع را پیگیری می کند. معنا ندارد 
در جزیره هرمز با این همه ظرفیت مردم 
مساله  و  باشند  داشته  بیکاری  مشکل 
اشتغال از محوری ترین موضوعاتی است 

که باید در این جزیره حل شود.«

رئیس جمهوری در در دیدار با مردم شهرهای زلزله زده و سیل زده استان هرمزگان وعده داد مشکالت حل شود

مردم از »رئیسی« جاده و درمانگاه خواستند
ابطال مصوبه تفکیک پارسیان از هرمزگان و الحاق به استان فارس از دیگر خواسته های مردم بود 

تشریح روند بررسی 
بودجه 1401 در مجلس

شورای  مجلس  رئیسه  هیات  سخنگوی 
بودجه  الیحه  جزئیات  بررسی  روند  اسالمی 
را تشریح کرد.  علنی مجلس  1401 در صحن 
»با  ایسنا گفت:  به  موسوی  نظام الدین  سید 
توجه به اصالح آیین نامه داخلی مجلس، ابتدا 
و  بررسی  تلفیق  کمیسیون  در  بودجه  کلیات 
تصویب شد و سپس کلیات به رای نمایندگان 
در جلسه علنی گذاشته شد و نمایندگان آن را 
تصویب کردند، با تصویب کلیات نوبت به ارائه 
پیشنهادات نمایندگان رسید. طبق آیین نامه قبلی 
نمایندگان حداکثر 10 روز فرصت ارائه پیشنهادات 
به کمیسیون های تخصصی را داشتند سپس 
و  چاپ  زمان  از  تخصصی  های  کمیسیون 
توزیع الیحه، 10 روز فرصت بررسی پیشنهادات 
را  تلفیق  کمیسیون  به  آن  ارائه  و  نمایندگان 
داشتند. اکنون بیش از 10 هزار پیشنهاد از سوی 
نمایندگان ارائه شده و کمیسیون های تخصصی 
هم آن را بررسی کردند اما به دلیل تغییر آیین 
اختیار  در  فرصت  روز  دو  رئیسه  هیات  نامه، 
نمایندگان قرار داد و کمیسیون های تخصصی هم 
باز یک هفته زمان بررسی پیشنهادات را داشتند 
که فرصت نمایندگان برای ارائه پیشنهادات تمام 
شد و کمیسیون های تخصصی تا روز گذشته 
تلفیق فرصت  به کمیسیون  ارائه گزارش  برای 
با  مجلس  رئیسه  هیات  داشتند.« سخنگوی 
بیان اینکه جلسات کمیسیون تلفیق برای بررسی 
جزئیات الیحه بودجه 1401 از روز شنبه 2۵ دی 
آغاز می شود، خاطرنشان کرد: »طبق آیین نامه 
کمیسیون تلفیق به مدت 1۵ روز فرصت بررسی 
جزئیات الیحه بودجه را دارد که می تواند این 
فرصت را 1۵ روز دیگر هم تمدید کند؛ این فرصت 
در شرایطی تمدید می شود که به تصویب هیات 
رئیسه مجلس برسد. بعد از اتمام این فرصت، 
تلفیق گزارش مصوبات خود درباره  کمیسیون 
الیحه بودجه 1401 را به هیات رئیسه برای چاپ 
و توزیع بین نمایندگان می دهد و بعد از آن 
جلسات علنی مجلس برای بررسی الیحه بودجه 

در دو شیفت کاری آغاز می شود.«

 وزیر امور خارجه ایران می گوید ایران
 و چین در سمت درست تاریخ ایستاده اند

دفاع تمام قد از رابطه با پکن
به  ایران  خارجه  امور  وزیر  امیرعبداللهیان،  حسین 
شده  انجام  شرایطی  در  سفر  این  کرد.  سفر  چین 
که رسانه های داخلی و بین المللی به نقل از منابع 
ایران  میان  اولیه  توافق های  برخی  از حصول  خود 
خبرداده اند.  تحریم ها  فصل  و  حل  برای  آمریکا  و 
تالش  پیش  از  بیش  سیزدهم  دولت  در  ایران 
تحکیم  را  چین  و  روسیه  با  خود  روابط  تا  کرد 
شد.  روبه رو  داخلی  انتقادات  با  که  اقدامی  کند. 
چین  با  رابطه  مدافع  همچنان  اما  ایرانی  مسئوالن 
میان  ساله   ۵0 قرارداد  مساله  هستند.  روسیه  و 
منتشر  هنوز  آن  جزئیات  که  نیز  پکن  و  تهران 
رابطه  در  برانگیز  حساسیت   مسائل  دیگر  از  نشده، 
ایران دیروز  امور خارجه  تهران و پکن است. وزیر 
مساله  این  به  اشاره  بدون  چین  به  ورود  بدو  در 
و  کرد  دفاع  چین  و  اسالمی  جمهوری  روابط  از 
و  تهران  روابط  سالگرد  پنجاهمین  در  »ما  گفت: 
چهار  در  می کنم  تاکید  اینکه  ضمن  هستیم،  پکن 
چین  خارجه  وزیر  بین  بار   7 از  بیش  ماه گذشته 
در  و  شد  انجام  دیدارهایی  و  تماس ها  بنده  و 
خیلی  ارتباطات  و  تماس  جمهور  روسای  سطح 
اهمیت  دهنده  نشان  این  و  می شود  انجام  روان 
و رشد و توسعه روابط دو کشور است و در دولت 
بیشتری گرفته است. در  این مساله شتاب  جدید 
و  خوب  های  هماهنگی  از  ما  جانبه  دو  مناسبات 
در  هستیم  برخوردار  مختلف  موضوعات  در  تنوع 
در  خوبی  پیشرفت های  طرف  دو  منافع  راستای 
راهبردی  موضوعات  و  داشتیم  مختلف  موضوعات 
موضوعات  این  که  است  کشور  دو  کار  دستور  در 
دو  جمهور  روسای  مکاتبات  در  را  جدیدی  ادبیات 

است.« کرده  ایجاد  کشور 
یادداشتی  در  همچنین  ایران  خارجه  امور  وزیر 
اهمیت  باب  در  کرده،  منتشر  تایمز  گلوبال  که 
چین  و  »ایران  است:  نوشته  پکن  و  تهران  رابطه 
خودمختاری  و  ارضی  تمامیت  از  یکدیگر  با 
با  و  حراست  چندجانبه گرایی  از  دفاع،  ملی شان 
رویکرد  از  دو کشور  کردند.  مخالف  یکجانبه گرایی 
ابرقدرت ها  امتیاز  عنوان حق  به  دموکراسی  معرفی 
بومی  از طریق سیستم دموکراتیک  و  انتقاد کردند 
خود به جهان دموکراسی واقعی، ارزش های صوری 
دادند.  نشان  را  آزادی  و  عدالت  انسانی،  جامعه 
به  تحریم  سیستم  از  استفاده  از  چین  و  ایران 
برابر  در  و  انتقاد  فرامرزی  قضایی  ابزار  عنوان 
دو  ایستاند.  بشری  حقوق  دوگانه  استانداردهای 
بر  و  انتقاد  ورزشی  از سیاسی سازی مسائل  کشور 
تاکید  انسانی رایج  توسعه مشترکات و ارزش های 
کردند.« او در بخش دیگری از این یادداشت آورده 
هر  در  ثبات  و  صلح  از  داریم که  باور  »ما  است: 
محافظت  منطقه  همان  بازیکنان  وسیله  به  منطقه 
می کند  متحد  را  واقعا کشورها  که  آنچه  می شود. 
برد-برد، همکاری  و فرهنگ  گفت وگوهای سیاسی 
مسابقات  نه  و  بود  خواهد  اقتصادی  و  تجاری 
به  ایران  امنیتی.  و  نظامی  ائتالفات  و  تسلیحاتی 
جای  در  تجاری اش  عنوان شریک  به  چین  همراه 
نشان داده اند  جهان  به  را  حقیقت  این  تاریخ  جای 
مقابله،  رویکرد  عصر جدید  در  تاکید کرده اند که  و 
نزاع طلبی و سیاست تحریم منسوخ بوده و کامال 
غیرقانونی  سیاست های  این چنین  می شوند.  سرد 
تاثیر خود را از دست داده  و منجر به عکس العمل 
بین المللی  عرصه  در  بازیکنان  دیگر  از سوی  منفی 
توسعه  ابتکار  از  ایران  زمینه،  این  در  می شوند. 
جهانی چین استقبال می کند و برای اجرایش یک 
پیشنهاد  متعادل  توسعه  برای  همکاری  سازوکار 
جهانی  پیشرفت  ابتکار  دوستان  گروه  می دهد. 
تشکیل  ملل  سازمان  در  چین  پیشنهاد  به  که 
باشد.«  همکاری  این  هسته  می تواند  شده 
نیست  آورده است: »مهم  امیرعبداللهیان همچنین 
دهد،  رخ  بین الملل  روابط  حوزه  در  اتفاقی  چه 
و  تجاری  شرکای  دیگری  همراه  به  ایران  و  چین 
منطقه ای خود همیشه در سمت درست تاریخ قرار 
خواهند داشت. ایران به کشورهای هژمونیک اجازه 
تصمیم گیری کنند  خاورمیانه  برای  داد که  نخواهد 
نیروهای حافظ صلح  لباس  در  نیروهای شان  یا  و 
بفرستند و تنش، ناآرامی  و هرج و مرج در منطقه 

کنند.« ایجاد 

انتقاد امام جمعه تهران 
 از حقوق های نجومی

 در دولت رئیسی
خطبه های  در  علی اکبری،  محمد جواد 
پرداخت  تداوم  از  تهران  دیروز  جمعه  نماز 
حقوق های نجومی در دولت سیزدهم انتقاد 
به  را  زیادی  رنج  او گفت: »مساله ای  کرد. 
مردم وارد کرده است و آن خبر زشت مساله 
گاهی  از  هر  که  است  نجومی  حقوق های 
اسمش برده می شود و خبرهایی هم منتشر 
سوی  از  مساله  این  خوشبختانه  می شود. 
پیگیری  در حال  دقت  با  و مجلس  دولت 
است و مطالعات نشان می دهد این مساله 
به شرکت های  مربوط  دهنده  آزار  و  رنج آور 
دو زیست یعنی خصولتی ها می شود که از 
اما  یک طرف می گویند خصوصی هستند 
از طرفی دست شان در جیب دولت است و 
به شکل قانونی به خودشان حق می دهند، 
چطور  باشند.  داشته  ناصواب  برداشت های 
غیرت تان اجازه می دهد شما 1۵ برابر بیشتر 
به  نیاز  مساله  این  کنید؛  برداشت  حقوق 
اصالح دارد، مخصوصا دستگاه هایی که ویژه 
این مساله هم اصالح  امیدواریم  خوارند و 

شود.«

تداوم دور هشتم 
مذاکرات وین

جمعه  دیروز  وین،  مذاکرات  هشتم  دو 
سطوح  در  مختلف  جلسات  برگزاری  با 
روز  دارد.  ادامه  کارشناسی  و  سیاسی 
سطح  دو  در  وین  مذاکرات  پنج شنبه 
پیدا  ادامه  و کارشناسان  روسای هیات ها 
باقری  علی  چارچوب،  همین  در  کرد. 
دیدار  دو  در  ارشد کشورمان  مذاکره کننده 
هماهنگ کننده  مورا  انریکه  با  دوجانبه 
رئیس  اولیانوف  میخائیل  و  گفت وگوها 
و  بحث  روسیه  مذاکره کننده  هیات 
میان  دیداری  همچنین  کرد.  رایزنی 
سه  ارشد  مذاکره کنندگان  و  باقری 
این،  بر  عالوه  شد.  برگزار  اروپایی  کشور 
صورت  به  کارشناسی  سطح  در  جلساتی 
موضوعات  بررسی  برای  چندجانبه  و  دو 
نماینده  همچنین  شد.  برگزار  مختلف 
واقع  بین المللی  سازمان های  در  روسیه 
در  خود  کاربری  حساب  در  وین،  در 
با  خود  برجامی  گفت وگوی  از  توییتر، 
همتایانش از سه کشور اروپایی خبر داد. 
نوشت:  پنجشنبه  روز  اولیانوف  میخائیل 
در  اروپایی  تروئیکای  همتایان  »با 
کردم.  دیدار  برجام  سر  بر  وین  مذاکرات 
به  مفیدی  کمک های  اروپایی  تروئیکای 
در  مرتبه  این  می کند.  مذاکرات  روند  به 
ایده های  خصوص  در  مسائل،  دیگر  کنار 
ترتیب  جمله  از  آتی  توافق  اجرای 
انجام  پروسه  این  در  باید  که  اقداماتی 

کردیم.« صحبت  شوند، 

رئیسی درباره مشکالت مردم 
هشت بندی وعده داد: با تالش 
دولت و صبر و همت مردم 
نسبت به جبران خسارت های 
سیل به این منطقه و احیای 
کشاورزی اقدام می شود

برخی از چهره های نزدیک به 
دولت قبل و برخی چهره های 
اصالح طلب از اظهارات سردار 
حاجی زاده فرمانده هوا فضای 
سپاه انتقاد کردند

استان هرمزگان مقصد چهاردهمین سفر استانی سید ابراهیم رئیسی در قامت رئیس جمهوری ایران بود. او در این سفر 
2 روزه به دیدار مردم زلزله زده و سیل زده مناطق گیشان غربی و هشتبندی رفت و وعده حل مشکالت آنان و بهبود اوضاع 
را داد. رئیس دولت سیزدهم اما در این سفر به دفاع تمام قد از نیروهای مسلح به ویژه سپاه پاسداران انقالب اسالمی و 
حضور آنان در پروژه های اقتصادی اختصاص یافت. عالی ترین مقام انتخابی ایران با قدردانی از اقدامات سپاه، حضور این 

نیروی نظامی در پروژه های اقتصادی مهم با عاملی برای پیشرفت و حل مشکالت ایران دانست.
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آشنا، حجاریان، زیدآبادی و یک منبع آگاه به مساله هشدار فرماندهان سپاه به حسن روحانی واکنش نشان دادند

دفاع از رئیِس »جمهور«
حاجی زاده،  امیرعلی  اظهارات  با  چیز  همه 
پاسداران  سپاه  هوافضای  فرمانده 
به  و  اخیر  روزهای  در  که  او  شد.  آغاز 
هواپیمای  انهدام  سالگرد  دومین  واسطه 
هوا  پدافند  توسط   اوکراین  مسافربری 
عمومی  افکار  توجه  مورد  دوباره  فضا 
را  آن  روزنامه کیهان  اظهاراتی که  در  بود، 
فرماندهان  هشدار  از  روایتی  کرد،  منتشر 
حسن  به  خود   ۹۶ سال  دیدار  در  سپاه 
ارائه داد. روحانی آن روزها هنوز  روحانی 
بود.  نشده  روبه رو  افول  با  محبوبیتش 
آرامش  به  رو  اقتصادی هم قدری  اوضاع 
روحانی  اظهارات  روزها  آن  در  بود.  رفته 
محل  سپاه  جمله  از  نهادها  برخی  درباره 
انتقاد بود. از قرار معلوم و بنا به اظهارات 

مذاق  به  او  اظهارات  روند  حاجی زاده، 
فرماندهان سپاه خوش نیامده است: »در 
همه  روحانی،  با  سپاه  فرماندهان  جلسه 
می توانی  همیشه  نکن  فکر  گفتیم  او  به 
بزنی و ما هم سکوت کنیم.  را  این حرف 
نیست.  تحمل  قابل  حرف ها  این  گفتیم 
هفته  روحانی  می کرد،  صحبت که  رهبری 
هم  را  سپاه  می گرفت؛  موضع  بعدش 
از  قولی  نقل  البته  او  می کرد.«  تخریب 
سپاه  سابق  فرمانده  سلیمانی،  شهید  
سردار  او  گفته  به  داد.  ارائه  هم  قدس 
»آقای  است:  گفته  روحانی  به  سلیمانی 
را  احمدی نژاد  مسیر  می خواهی  روحانی! 
بروی؟ تو هم می خواهی مثل او بشوی؟" 
چه  برای  می کنی؟  خودزنی  چه  برای 

بیا  می کنی؟  حمله  خودمان  به  روز  هر 
کنیم.« حل  را  مشکالت 

متفاوتی  بازخوردهای  اظهارات  این  انتشار 
رئیس  مشاور  آشنا،  حسام الدین  داشت. 
خود  توئیتر  در  ایران  سابق  جمهوری 
جمهور  رؤسای  میان  »گفت وگو  نوشت: 
فردی  صورت  به  نظامی  فرماندهان  و 
از  قول  نقل  اما  است؛  مرسوم  جمعی  یا 
در  دیگر  شخصی  از  و  محرمانه  جلسه ای 
قاعدتًا  است.  امانت داری  از  دور  او  فقدان 
اشتباه  اپراتور  شده،  ضبط  رسمی  جلسات 
است.  نشده   پاک  هم  چیزی  و  نکرده  
خودتان  که  بگویید  مجازید  فقط  شما 
آشنا  استفاده  گفتید.«  چه   جلسه  آن  در 
در  هم  آن  اپراتور«  »اشتباه  کلیدواژه  از 

اوکراینی  هواپیمای  انهدام  سالگرد  زمان 
آشنا  شد.  همراه  متفاوتی  بازخوردهای  با 
مساله  منظورش  که  کرد  تاکید  ادامه  در 
سعید  است.  نبوده  اوکراینی  هواپیمای 
در  طعنه آمیز  اظهاراتی  در  هم  حجاریان 
بماند!  »جزئیات اش  نوشت:  خود  توئیتر 
نامه  به  خاتمی  فرماندهان  سپاه  زمانی که 
نویسنده  با  شخصًا  نوشتند،  آمیز  تهدید 
نامه )که یکی از امضا کنندگان هم بود( در 
تا  نظامیان  بی طرف جلسه گذاشتم  محلی 
نیست.«  بی غیرت  و  ضعیف  دولت  بدانند 
چه  »این  نوشت:  هم  زیادآبادی  احمد 
رئیس  طرف،  یک  از  که  است  ساختاری 
دیگر  و  نظامیان  علیه  هفته  هر  جمهورش 
طرف  از  و  می گفته  حاکم سخن  نهادهای 
را  رئیس جمهور  هم  نظامیانش  دیگر، 
زیادی  حرف  اگر  که  می کرده اند  تهدید 
در  است.  کرام الکاتبین  با  حسابت  بزنی 
و غرایب  واقع مردم شاهد همین عجایب 

اکثریت شان  امسال  بهار  در  که  بودند 
لقایش  به  را  انتخابات  در  شرکت  عطای 
نبود.  ماجرا  پایان  اما  این  بخشیدند.« 
به  متعلق  »منیبان«  خبری  پایگاه 
مدیرعامل خبرگزاری برنا در دولت روحانی 
نیز به نقل از منبعی آگاه کل روایت حاجی 
به  خبری  پایگاه  این  تکذیب کرد.  را  زاده 
»جمالت  است:  نوشته  خود  منبع  از  نقل 
در  اساسا  نه  و  دیدار  آن  در  نه  ادعا،  مورد 
دیدارهای دیگر میان رئیس جمهور وقت و 
این  است.«  نشده  بدل  و  رد  فرماندهان 
»اینگونه  کرد:  تاکید  همچنین  آگاه  منبع 
جلسات اگرچه محرمانه انجام می شود اما 
طبق روال دفاتر مسئوالن ارشد حتما ثبت 
همین  بر  و  می شود  نگهداری  و  ضبط  و 
قانون  رعایت  بر  عالوه  است  الزم  اساس 
محرمانه  جلسات  محتوای  انعکاس  در 
را  صداقت  و  امانت داری  اصل  این چنینی، 
گیرد«. قرار  نقل کنندگان  کار  در دستور  نیز 
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اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک رودبارجنوب

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

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

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده3 قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقدسند 
رسمی برابررای شماره1400۶031۹07۹00047۹-1400/08/30هیات 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 علی محمد علی زابلی فرزند حسین بشماره شناسنامه ۵37صادره ازدر یک باب خانه به 
مساحت 4۵0متر مربع پالک 1۶47فرعی از188- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 188اصلی قطعه سه واقع در 
رودبار جنوب –بلوار شهید پیکان کوچه شماره ۵  خریداری از مالک رسمی آقای عبدالمهدی مهیمی وعبدالحسین 
مهیمی محرزگردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 1۵روزآگهی 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:220
علی رحمانی خالص - رئیس ثبت اسناد امالک 
تاریخ انتشار نوبت اول:1400/10/25 
تاریخ انتشارنوبت دوم :1400/11/09

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي 

فاقد سند رسمي
برابر راي شماره 1400۶031۹07800۹4۵2هيات دوم مورخه 1400/10/0۶موضوع 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 سجاد شعباني نژاد فرزند ماشاءهللا بشماره شناسنامه 887۹ صادره از کرمان 
در ششدانگ يك باب خانه )باکاربری عرصه خدماتی( به مساحت 1۶۵ مترمربع تحت پالك2472۹ فرعي 
از2787 اصلي  بخش3 کرمان واقع درکرمان بلواررسالت کوچه11 خريداري از مالك رسمي آقاي حسن 
ودیعتی محرز گرديده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ 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 انتشار نوبت اول : 1400/10/25
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1400/11/09
شناسه آگهی: 1258147

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي 

فاقد سند رسمي
برابر راي شماره 1400۶031۹078007۶۹۵هيات دوم مورخه 1400/8/1۶موضوع 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 محسن باغگلي فرزند محمود بشماره شناسنامه 3100114213 صادره ازبم در ششدانگ 
يك باب خانه به مساحت 118 مترمربع تحت پالك 1۶۶78 فرعي از3۹۶8  اصلي مفروز و مجزي شده از پالك 
8۹۹ فرعي از 3۹۶8 اصلي بخش2کرمان واقع در کرمان شهرک صنعتی )شهید همت(شرقی 14 خريداري از 
مالك رسمي خانم کتایون سروشیان محرز گرديده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ 
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 انتشار نوبت اول : 1400/10/25
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1400/11/09
شناسه آگهی: 1257979

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي 

فاقد سند رسمي
برابر راي شماره 1400۶031۹07800۹4۹۶ هيات دوم مورخه 1400/10/0۶موضوع 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 خانم طاهره صادقي نژاد فرزند اصغر بشماره شناسنامه 8۹ صادره ازکرمان در ششدانگ يك 
باب خانه به مساحت 4۹0 مترمربع تحت  پالك 1۶7۵2 فرعي از 3۹۶8 اصلي مفروز و مجزي شده از پالك ۶1۵3 
فرعي از 3۹۶8 اصلي بخش2کرمان واقع درکرمان سراسیاب فرسنگی کوچه نیما خريداري از مالك رسمي آقاي 
علی نقی زاده فرسنگی محرز گرديده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ 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 انتشار نوبت اول : 1400/10/25
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1400/11/09
شناسه آگهی : 1257957
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 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد 

شناسه آگهی 1259793 میم الف:0

آگهي تاسیس شرکت
نیکان  فناوری  سروش  محدود  مسئولیت  با  شرکت  تاسیس 
ملی  شناسه  به  ثبت 80064  شماره  به   1400/10/21 درتاریخ   پارس 
14010685660 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن 
 -: فعالیت  آگهی میگردد. موضوع  اطالع عموم  زیر جهت  به شرح 
طراحی و ساخت ماژول ها و کیت ها و بردهای الکترونیکی و تجهیزات 
آزمایشگاهی در حوزه الکترونیک. طراحی و اجرای سیستم های انرژی 
نوین بر پایه سلول خورشیدی. طراحی و اجرای شبکه انتقال مخابراتی و 
بسترهای فیبر نوری و زوج سیم مسی و تاسیسات فشار ضعیف مجتمع 
های مسکونی و اداری و تجاری. طراحی و اجرای شبکه های کامپیوتری 
و شبکه های مبتنی بر پروتکل اینترنت و راه اندازی تجهیزات شامل 
سوییچ و روتر و سرور و دوربین مداربسته. طراحی و اجرای تاسیسات و 
تجهیزات شبکه مخابراتی. شرکت در مناقصات و مزایدات اعم از دولتی 
و خصوصی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط 
مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان 
خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش مرکزی ، شهر مشهد، محله 
ولیعصرعج ، بلوار امامیه ، خیابان امامیه9]شهیدعلی علیزاده[ ، پالک 
0 ، طبقه همکف کدپستی 9189915476 سرمایه شخصیت حقوقی 

عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک 
از شرکا آقای امیرحسین صهبائی لطفی به شماره ملی 0937871443 
دارنده 300000 ریال سهم الشرکه آقای محسن نعمت زاده به شماره ملی 
0945493037 دارنده 700000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره 
به  ملی 0937871443  به شماره  لطفی  امیرحسین صهبائی  آقای 
سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای محسن نعمت زاده 
به شماره ملی 0945493037 به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود 
دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل 
چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه 
های عادی و اداری باامضاء محسن نعمت زاده همراه با مهر شرکت 
معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه کثیر 
ثبت  تعیین گردید.  آگهی های شرکت  ما جهت درج  پیام  االنتشار 
موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.

هد
ش

م

بسمه تعالی
 آگهی رعایت حق تقدم در افزایش سرمایه شرکت آب پویان دشت ماهان سهامی خاص ثبت شده 

به شماره 16252 و شناسه ملی 14008567152 
به اطالع کلیه سهامداران شرکت آب پویان دشت ماهان سهامی خاص 

ثبت شده به شماره 16252 می رساند.
با عنایت به مصوبه مجمع عمومی فوق ا لعاده مورخ 1400/10/21 و 
تفویض اختیار عملی نمودن افزایش سرمایه به هیات مدیره، نظر به 
اینکه مقرر است سرمایه شرکت از طریق انتشار سهام جدید از مبلغ 
1000000 ریال به مبلغ 1260000000 ریال منقسم به 126000 سهم 10000 
ریالی بی نام از طریق آورده نقدی افزایش یابد ، لذا هیات مدیره در 
اجرای مواد 166 و 169 الیحه ی اصالحی قانون تجارت از کلیه سهامداران 

محترم شرکت درخواست می نماید از تاریخ نشر این آگهی به مدت 60 
روز از حق تقدم خود نسبت به هر سهم 1259 سهم استفاده نمایند و 
مبلغ خرید سهام را به حساب جاری شماره 974397065 متعلق به 
شرکت نزد بانک کشاورزی شعبه 2046 )سردار سلیمانی( واریز و فیش 
مربوطه را به دفتر شرکت واقع در کرمان  خیابان چمران بین کوچه 9و11 
پاساژ بقائی واحد 27 کدپستی 7614817658 تسلیم نماید. بدیهی 
است پس از انقضاء مهلت مقرر، هیات مدیره می تواند سهام باقیمانده 
را طبق مجوز مجمع عمومی فوق العاده به سایر متقاضیان واگذار نماید.

چهار روز بعد از صدور آماده باش اداره هواشناسی، 
بارانی سخت آغاز شد و شب که به نیمه رسید، 
فکر  از طلوع همه  قبل  تا  باران شدیدتر شد. 
می کردند که بحران فقط سیالب است. روستا 
مهار  برای  دهیاری  و  می رفت  آب  زیر  داشت 
سیل، آسفالت را با لودر شکافت. اما همین که 
پیدا  اصلی  بحران  نشانه های  رفت  پایین  آب 
شد: فرونشست.بهزاد میرزاده، دید که در گوشه 
حیاط خانه اش آب باال آمده و مثل یک چشمه 
قل قل می کند. به گوشه حیاط می رفت که صدای 
بانو به هوای  »بانو« را شنید. همان ساعت ها 
مهمان سمت در رفته بود و با دیدن فرونشست 
زمین به سمت بهزاد دویده بود.خانه آنها از دو 
جا شکاف برداشته است. بهزاد می گوید: »خانه 
پدر خانمم هم همینطور شده. خانه باجناقم هم. 
یک  مثل  است.  شکلی  همین  تمام گنج آباد 
تنه درخت که شاخه به شاخه شده باشد، این 

شکاف ها سر تا سر روستا را گرفته.«

 مردم از فرونشست نمی ترسند
از دور که نگاه می کنی دو طرف شکاف ها 
مثل آبشاری است که آب را از سطح به عمق 
است.  جاری  آب  شکاف  ها  الی  از  می برد.  
خانه  دیوار  به  خانه  یک  از  شکاف ها  بعضی 
تا چند کوچه آن  یافته و بعضی  راه  همسایه 
طرف تر. مردم با گذاشتن چوب بین شکاف ها 

در روستا رفت و آمد می کنند. 

شکاف ها  این  دیدن  به  حیدری  جواد  چشم 
عادت کرده است. آخرین بار ده سال پیش بود 
که باران شدت گرفت و زمین از هم گسست. 
آن زمان او سرباز معلم بود و حاال در یکی از 
روستاهای سیرجان معلم حق التدریس است. 
ده سال پیش که سیل آمد، او در سیرجان بود 
و با دیدن عکس ها به روستا برگشت. »خانه ما 
وسط حیاط بود. شکاف از داخل اتاق رد شده 
بود و اتاق را به دو نیم کرده بود.« بعد از آن 
سیل و فرونشست، مسئوالن محلی، استاندار 
روستا  به  خبرنگاران  و  عکاسان  و  فرماندار  و 
آمدند و حرف جابه جایی گنج آباد مطرح شد. 
»گفتند می خواهند روستا را 1۵کیلومتر عقب تر 
هیچکس  اما  منوجان.«  شهر  حاشیه  ببرند، 
حاضر به جابجایی نبود. رفته رفته شکاف  ها با 
شن و ماسه پر شدند و خانه های تخریب شده 
با کمک بنیاد مسکن از نو ساخته شد. خانه 
فرونشست  نقطه  همان  در  هم  سجاد  جدید 
»در حیاط  آن طرف تر:  متر  چند  فقط  است، 
یک گوشه دیگر بلوک چیدند و خانه ساختند. 
نیست و  امن  قبلی  بنیاد مسکن گفت جای 
این بار خانه جدید را در قسمت انتهایی زمین 
پدری ام ساختیم.« خانه جدید سجاد اسکلت 
امان  در  فرونشست  از  باز هم  اما  دارد  فلزی 
نمانده و »کاشی های حیاط از چند جا شکسته 

است«.

قوی ترین  از  یکی  همچنان  روستا  جابجایی 
استاندار  اخیر،  از سیل  بعد  است.  احتماالت 
مطالعات  دستور  و  رفت  گنج آباد  به  کرمان، 
زمین شناسی روستا را صادر کرد تا »در صورت 
نیاز روستاهایی که در مسیر سیالب هستند، 

شوند«. جابجا 

دهان باز کردن زخم های کهنه
و  زمین شناسی  سازمان  سایت  در 
از نقشه  های  اکتشافات معدنی کشور خبری 
سایت  در  نیست.  منوجان  زمین شناسی 
و  نقشه ها  فقط  هم  نقشه برداری  سازمان 
و  رفسنجان  سیرجان،  کرمان،  اطلس های 
 ۹8 سال  به  مربوط  شده که  بارگذاری  زرند 
است. وضعیت آبی منوجان اما بحرانی است. 
با کم آبی  سازگاری  سند  در  ارائه شده  نمودار 
کرمان که در سایت کارگروه ملی سازگاری با 
کم آبی بارگذاری شده نشان می دهد که دشت 
دارد.  آب  افت  ساالنه 8۵سانتی متر  منوجان 
این نقشه ها مربوط به سال ۹7- ۹8 است و 

نیست.  دسترس  در  تازه ای  اطالعات 
حتی  را  منطقه  این  زمین شناسی  نقشه های 
استان  زمین شناسی  مدیرکل  رشیدی،  علی 
می گوید:  ما«  »پیام  به  او  ندارد.  هم  کرمان 
»10 سال قبل مطالعات اولیه ای در این منطقه 
درباره  پژوهشی  هم  باهنر  دانشگاه  داشتیم. 
فرونشست در جنوب کرمان داشته و بر اساس 

آن  برخی از طرح های هادی بازنگری شدند که 
باید آن مطالعات هم رصد شوند.« اطالعات 
جامعی از میزان فرونشست منطقه در دسترس 
نیست، اما رشیدی که هفته پیش از روستای 
گنج آباد بازدید کرده معتقد است که نشست 
»بررسی های  نداده:  رخ  منطقه  در  جدیدی 
اولیه ما نشان می دهد که در سه، چهار سال 
گذشته میزان فرونشست در منطقه منوجان 
به  مربوط  این شکاف ها  و  بوده  در حد صفر 
فرونشست  ما  و  بوده  قبلی  فرونشست های 
فعالی در این منطقه نداریم.« او می گوید که 
با سیالبی شدن منطقه و شسته شدن زمین، 
شکاف های قبلی دهن باز کرده و وسیع تر شده 
دهیار  نارویی،  جعفر  وسیع که  آنقدر  است؛ 
گنج آباد از دو برابر شدن این درزها می گوید. 
از  را  »فرونشست  می گوید:  »پیام ما«  به  او 
سال 8۵ و حتی ۹0 هم داشتیم اما االن دو، 
شکاف ها  تعداد  زمان  آن  شده اند.  برابر  سه 
کمتر از انگشتان دست بود، اما االن ۹0درصد 
روستا شکاف برداشته. همه ساختمان ها ترک 
برداشته و همه مردم یا در حیاط منزلشان یا 
دور و بر خانه شان شکاف و فرونشست است.« 
نیمی از مردم روستا چادرنشین شده اند و هر 
کسی که خانه اش قابل سکونت بوده یا دیگر 
تحمل سرمای هوا را ندارد به همان خانه های 

است. برگشته  ترک خورده 

کارشناسان زمین شناسی بار دیگر برای بررسی 
به  روستا  تخلیه  ضرورت  رصد  و  وضعیت 
گنج آباد اعزام شدند. اما اداره کل زمین شناسی 
این  مدیر کل  و  نرسیده  جمع بندی  به  هنوز 
سازمان می گوید نمی توان دستور تخلیه داد: 
»جابه جایی فقط ابعاد فنی و ایمنی ندارد، ابعاد 
اقتصادی، اجتماعی و امنیتی هم مطرح است 
که شاید حتی از ابعاد فنی هم با اهمیت تر 
باشند. به عنوان یک کارشناس زمین شناسی 
می گویم که هیچ یک از جابه جایی های اتفاق 
چه  زمین شناسی،  مخاطرات  حیث  از  افتاده 
فرونشست و چه زلزله در استان کرمان موفق 
نبوده. بیشتر اهالی معترضند و دوباره به صورت 
غیرقانونی به همان مکان قبلی برمی گردند.« 

هشدار سطح نارنجی هواشناسی
شمارش معکوس برای سیالب بعدی آغاز 
شده. وضعیت بحرانی  است؛ این را هم دهیار 
می گوید و هم سازمان هواشناسی که هشدار 
سطح نارنجی  را صادر کرده. تورج جدیدی، 
مدیر کل هواشناسی در گفت وگو با »پیام ما« 
از ورود سامانه جدید بارشی به استان از شنبه 
باالی  احتمال  از  و  می دهد  خبر  ماه  2۵دی 
خسارات گسترده در منطقه می گوید: »از اول 
هفته در شمال، جنوب و غرب استان بارندگی 
را خواهیم داشت و احتماال این سامانه تا روز 
تاکید  او  است.«  فعال  کرمان  در  چهارشنبه 
قبل  دفعه  به  نسبت  بارش ها  میزان  دارد که 
کمتر خواهد بود. این بارش  اما برای روستای 
بعدی  ساعتی  بمب  افتادن  کار  به  گنج آباد 
»به  می گوید:  زمین شناسی  مدیرکل  است. 
شدید  قبل   مثل  بارندگی  اگر  زیاد  احتمال 
باشد و آب های سطحی کنترل نشود و مسیر 
سیالب را منحرف نکند قطعا شکاف ها عریض  
و طویل تر می شوند. ما اعالم کردیم که مردم 
باشد که در حریم شکاف ها تردد  حواسشان 

باشند.« نداشته 
شرایط  اما  استانداری کرمان  بحران  مدیرکل 
وجود  با  می کند.  وصف  »باثبات«  را  منطقه 
اظهارات اهالی گنج آباد و تصاویر منتشر شده، او 
می گوید که این شکاف ها در خانه های مسکونی 
نبوده و فقط آغل گوسفندان و خانه های قدیمی 
قبل  سال   12 از  »گنج آباد  دیده اند.  آسیب 
فرونشست داشته و االن به دلیل سیل بیشتر 
نمایان شده. منوجان و گنج آباد خسارت آنچنانی 
و  قدیمی  خانه های  مربوط  خسارت  ندیده. 
خشت و گلی بوده که باید تخریب می شدند و 
تخریب شان نکردند. در واقع وقتی کمیته امداد 
باید  ساختند  جدیدی  واحد  مسکن  بنیاد  و 
واحدهای قبلی تخریب می شده ولی مردم این 
کار را نکردند و به عنوان آشپزخانه، انباری و یا 
محل نگهداری گوسفندان از آن استفاده کردند.«
 تدبیر فعلی  مدیر کل بحران برای این منطقه  
تکمیل سیل بند است و جلوگیری از ساخت 
دستور  همین طور  »نمی توان  بیشتر:  ساز  و 
تخلیه روستا را داد.باید این موضوع بررسی و 
مطالعه شود. فعال به بنیاد مسکن و فرمانداری 
گفته ایم که پروانه ساخت و ساز جدیدی ندهند 
تا تکلیف روشن شود.« راهکار مدیریت بحران 
برای سیالب قریب الوقوع بعدی نیز بازسازی 

سیل بند و است و الیه روبی محل رودخانه. 
زبان  هاست که  گزینه  از  یکی  روستا  تخلیه 
تمام  بین  از  می چرخد.  اهالی  بین  زبان  به 
افرادی که دلشان رضا به رفتن نیست. سجاد 
محمودی، پیه رفتن را به تنش مالیده،اما او 
هم  نمی داند به کجا» برای بارندگی بعدی که 
از شنبه وارد کشور می شود هیچ آمادگی نداریم 
ونمی دانیم کجا برویم و یا  چه کار کنیم.اصال 
هیچ چیز مشخص نیست. فقط گفته اند که دور 
روستا سیل بند می زنند .ولی همین سیل بند از 
زیرش گسل رد شده و در بارندگی قبلی نیز آب 

از زیرش رد شده بود.«

فرونشست  یکی از روستاهای منوجان در استان کرمان زندگی ساکنان را تهدید می کند

شیارهای مرگ در»گنج آباد«
مدیرکل زمین شناسی استان کرمان: شکاف ها مربوط به فرونشست های قبلی است و فرونشست فعالی در این منطقه نداریم

مدیرکل بحران استانداری کرمان: نمی توان دستور تخلیه داد، به بنیاد مسکن و فرمانداری گفته ایم که پروانه ساخت و ساز جدیدی ندهند

 رئیس سازمان شیالت در نامه ای
  به رئیس سازمان حفاظت 
محیط زیست خواستار شد

 تقاضای مناظره
 دربار ه پرورش تیالپیا

در  ایران  شیالت  سازمان  رئیس 
رئیس  سالجقه،  علی  به  نامه ای 
سازمان محیط زیست از او برای انجام 
پرورش  مساله  درباره  علمی  مناظره 
کرد. دعوت  ایران،  در  تیالپیا  ماهی 
نامه  از  بخشی  در  مهر،  گزارش  به 
»با  است:  آمده  خون میرزایی،  نبی هللا 
اینکه پرورش ماهی تیالپیا در کشور به 
و گسترده  دامنه دار  تحقیقات  پشتوانه 
سازمان  مجوز  با  و  پژوهشی  علمی 
در کشور  زیست کشور  حفاظت محیط  
انتقاداتی در محافل محیط  آغاز شده، 
این  به  نسبت  دانشگاهی  و   زیستی 
صورت  در  که  می شود  مطرح  صنعت 
جامع  نگاه  یک  اعمال  عدم  و  غفلت 
تصمیمات  به  است  ممکن  آن،  به 
یک سویه منجر گردد و کشور را از یک 
ورطه  به  و  محروم  خدادادی  ظرفیت 

بیندازد.« خودتحریمی 
سازمان  که  می گوید  ادامه  در  او 
متعددی  تخصصی  جلسات  شیالت، 
کشور  در  تیالپیا  پرورش  درباره 
علی  از  زمینه  همین  در  و  کرده  برگزار 
که  می کند  درخواست  هم  سالجقه 
بستر و شرایط الزم برای برگزاری یک 
مناظره علمی با دعوت از صاحب نظران 
شود  فراهم  این کار  مخالف  و  موافق 
و  روشن  مطرح شده  ابهامات  تا 
نزدیک تر  هم  به  طرفین  دیدگاه های 

. د شو

رئیس سازمان محیط زیست:

 وضعیت آب آشامیدنی 
در  ابوموسی زیبنده 

نیست
کشور  زیست  محیط  سازمان  رئیس 
این  ساکنان  آمد  و  رفت  مشکل  به 
نشست  در  افزود:  و  اشاره کرد  جزیره 
شورای اداری پنج شنبه شب، شمار رفت 
هفته  در  نفر   ۶0 به  هوایی  آمدهای  و 

یافت. افزایش 
ابوموسی،  از  بازدید  در  سالجقه  علی 
این  ساکنان  اکنون  کرد:  تصریح 
شهرستان تنها 4 ساعت در شبانه روز از 
نعمت آب آشامیدنی بهره مند هستند و 
نیست. ابوموسی  شهرستان  زیبنده  این 
لندینگ  فروند  سه  از  کرد:  بیان  او 
معیشتی  نیازهای  تامین  ویژه  کرافت 
یک  فقط  اکنون  ابوموسی،  شهرستان 
این  که  است  فعال  کرافت  لندینگ 

شود. حل  و  مطرح  باید  مشکل 
ظرفیت های  به  اشاره  با  سالجقه 
مجوز   100 صدور  کرد:  بیان  صیادی، 
است. دولت  کار  دستور  در  صیادی 
و  لشکری  حقوق  همسان سازی  او 
مردم  درخواست های  از  را  کشوری 
دانست و عنوان کرد: این درخواست در 
می گیرد. قرار  دولت  جدی  دستورکار 

راهکار فعلی  مدیر کل بحران 
استان کرمان  برای گنج آباد 

تکمیل سیل بند است و 
جلوگیری از ساخت و ساز 

بیشتر: نمی توان همین طور 
دستور تخلیه روستا را داد. 
باید این موضوع بررسی و 

مطالعه شود

مثل یک بمب ساعتی در ده ثانیه آخر؛ فرونشست گنج آباد هم همین صدا را داشت.  دم صبح بود و »بانو« فکر می کرد بعد از سیل 
شب قبل کسی به خانه اش پناه آورده که صدای در می آید. اما آنچه می دید تا چند ثانیه در ذهنش ننشست. سکوی خانه 20سانتی متر 
پایین تر رفته بود و گوشه های دیوار شکافته بود. چشمش روی سکو قفل شده بود که باز همان صدا را شنید؛ تیک تیک تیک. سرش 
را برگرداند و این بار شکافی را دید که درست وسط خانه در حال پیش رفتن است. زمین خانه را می بلعید. بانو کودکش را محکم بغل 
کرد و از وحشت شیون کرد. از این حادثه 12 روز گذشته و بانو، مادر و دایی و خانواده خواهرش چادرنشین شده اند. دو هفته است که 
140 خانوار گنج آبادی سرگردانند، نیمی چادرنشین و نیمی دیگر ساکن همان مخروبه هایی که قبال خانه بود. بازی طبیعت ادامه دارد ؛ 
سازمان هواشناسی هشدار نارنجی صادر کرده و از احتمال باالی خسارات گسترده در 25 دی گفته. گنج آباد اما آماده خطر نیست و 

سیل بند روستا با سیالب قبلی شکاف برداشته است.

مدیر کل سازمان زمین شناسی 
کرمان: جابه جایی فقط 
ابعاد فنی و ایمنی ندارد. 

ابعاد اقتصادی، اجتماعی و 
امنیتی هم مطرح است که 

شاید حتی از ابعاد فنی هم با 
اهمیت تر باشند. هیچ یک از 

جابه جایی های اتفاق افتاده از 
حیث مخاطرات زمین شناسی، 
چه فرونشست و چه زلزله در 
استان کرمان موفق نبوده است
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»تجویز جغرافیایی«
یعنی یافتن پاسخ هر سوالی با نگاه کردن 
پاسخ  یافتن  منطقه.  جغرافیایی  نقشه  به 
سوال رفع مسئله کرمان و یزد با خط کشی 
از خلیج فارس و یافتن پاسخ سوال سمنان 
با خط کشی از خزر و همین طور ادامه دادن 
این شیوه تجویز جغرافیایی برای هر سوال 
مطرح دیگر. هر گاه سخن از جبران کسری 
مختلف  مناطق  برای  نیاز  مورد  آب  منابع 
به  جغرافیایی«  »تجویز  پای  شده  مطرح 
سمنان،  استان  در  که  زمانی  میاید.  میان 
همچنان تنها 30 درصد از فاضالب جمع  آوری 
همان  استناد  به  یا  و  می شود  تصفیه  و 
تنها  هم  میزان  همین  از  سازگاری  گزارش 
1.3 میلیون مترمکعب در صنعت به مصرف 
 22 شرب  آب  بخش  در  اینکه  یا  می رسد. 
آب  تلفات  درصد(   2۹( مترمکعب  میلیون 
و  دارد  وجود  مشترکان  تا  انتقال  مسیر  در 
استان  اراضی کشاورزی  از  درصد   2۵ فقط 
به سیستم های نوین آبیاری مجهز شده اند. 
دارد  وجود  هم  دیگر  منطق  و  دلیل  ده ها 
توجیه  جدول  قعر  را  آب  انتقال  نسخه  که 
دیگر  راهکارهای  تمامی  برابر  در  اقتصادی 
منتقل می کند. دو دهه معطل نگه داشتن 
سرمایه گذاری و جلب فناوری های نوین در 
زمینه افزایش بهره وری مصرف آب، کاهش 
تلفات، افزایش ظرفیت های بازچرخانی و... با 
یک طرح مجعول انتقال آب خزر بیش از هر 
تبعات دیگری، دودش در چشم مردم استان 
سمنان رفته است.استان سمنان از هم اکنون 
توسعه  با  داشت که  را خواهد  این ظرفیت 
سامانه های نوین آبیاری و البته نه آنچه که 
تاکنون به عنوان روش یگانه در کل اقلیم های 
مختلف کشور ترویج شده، بلکه با روش های 
زیرسطحی در مقابله با تبخیر و تعرق حوضه 
میلیون  از مصرف 10۵0  کویر مرکزی،  آبریز 
بکاهد. استان  مترمکعبی کنونی کشاورزی 

این امکان قطعًا وجود دارد که کل مصارف 
کنونی 37 میلیون مترمکعبی صنعت خود 
مرسوم  تکنولوژی های  از  بهره گیری  با  را 
پاسخ دهد. یعنی از محل پساب حداقل 42 
استان  شهری  فاضالب  مترمکعبی  میلیون 
که عمدتًا در دو شهر سمنان و شاهرود )۶0 
نیاز  شده،  متمرکز  استان(  جمعیت  درصد 

این بخش قابل تامین است.
میلیون   11 مصرف  می تواند  استان  این 
با  را  خود  شهری  سبز  فضای  مترمکعب 
تعدیل  و  اصالح  سبز  فضای  الگوی  تغییر 
کارشناس  هر  قطعًا  اقدامات که  این  کند. 
جزییات  با  کسی  هر  از  بهتر  استان  داخل 
کامل به آن اشراف دارد، تنها از روی کاغذ به 
زمین اجرا منتقل نمی شوند؛ مگر زمانی که 
نگاه ها قدری از شمال به سمت داخل تغییر 

شوند. داده  جهت 

پیام  جامعه

1ادامه از صفحۀ

خزر  دریاچه  پایش  ایستگاه های  داده های 
از سال 1374 تاکنون نشان می دهد که تراز 
آب خزر به طور متوسط ساالنه حدود شش 
نیم  و  اخیر یک  2۶ سال  و طی  سانتی متر 
پسروی  روند  اگر  است.  یافته  کاهش  متر 
یابد،  ادامه  به همین روال  آب دریاچه خزر 
سال  تا  خزر  با  گرگان  خلیج  آبی  ارتباط 
1402 کامال قطع شده و پیش بینی می شود، 
طور  به  آتی،  دهه  یک  ظرف  خلیج گرگان 
گزارش  این،  بر  عالوه  شود.  خشک  کامل 
علوم محیط  مرکز  علمی مشترک  تحقیقات 
برمن و گیسن  دانشگاه های  دریایی  زیست 
از  حاکی  هلند  اوترخت  دانشگاه  و  آلمان 
کاهش ۹ تا 18 متری تراز آب دریاچه خزر 
که  است  بوده  میالدی،   21 قرن  پایان  تا 
این کاهش منجر به کوچک شدن پهنه آبی 
خواهد  درصد   34 تا   23 میزان  به  دریاچه 
دریاچه  عمق  کاهش  پیش بینی  اگر  شد. 
ساحلی  خط  پسروی  شود،  محقق  خزر 
دریاچه تشدید شده و بخش های زیادی از 
سواحل شمالی و شرقی دریاچه در محدوده 
و همچنین  ترکمنستان  و  روسیه  کشورهای 
در  ما  کشور  ساحلی  تاالب های  از  برخی 

استان های گلستان و شرق مازندران شامل 
کیاشهر،  میانکاله،  گمیشان،  تاالب های 
بوجاق  ملی  پارک  و  خلیج گرگان  زیباکنار، 
نتیجه،  در  و  شوند  خشک  است،  ممکن 
در  زیستی  محیط  فاجعه  یک  بروز  انتظار 
موثر  عوامل  دریاچه خزر می رود. مهم ترین 
می توان  را  دریاچه خزر  آب  تراز  کاهش  در 
سدهای  احداث  بارندگی،  کاهش  از  ناشی 
رودخانه های  آبدهی  کاهش  و  متعدد 
ضخامت  ولگا، کاهش  خصوصا  خزر  حوضه 
آب،  هدررفت  ولگا،  حوضه  در  یخ  الیه های 
حفاری  تاسیسات  توسعه  ابرناکی،  کاهش 
دمای  افزایش  خزر،  حاشیه  در  صنایع  و 
غلظت  ازدیاد  سطحی،  تبخیر  تشدید  هوا، 
گازهای گلخانه ای، افزایش دمای سطح آب 

دانست. آالینده ها  تخلیه  و 
اگر  که  است  ضروری  نکته  این  به  اشاره 
سطح  متری   18 تا   ۹ افت  پیش بینی 
آن  بیم  شود،  محقق  خزر  دریاچه  آب  تراز 
جلوگیری  برای  میکلوو  راهکار  که  می رود 
شمالی  سواحل  در  دریاچه  پسروی  از 
بر  مبتنی  و  مطرح  میالدی   ۶0 دهه  در  که 
جداسازی بخش های شمالی و جنوبی خزر 

بوده، بار دیگر مورد توجه روس ها قرار گیرد 
شدید  افزایش  آن،  اولیه  پیامدهای  از  که 
در  خزر  جنوبی  سواحل  خشک زایی  نرخ 
حال  بود.  خواهد  ما  شمالی  استان های 
آب  انتقال  منظور  به  که  اینجاست  سوال 
ریسک های  به  سمنان  به  خزر  دریاچه  از 
طرح  این  مهندسی  اجرای  روی  پیش 
یا  آب  تراز  سطح  گسترده  افت  زمان  در 
اینکه  یا  است؟  شده  توجه  خزر،  پیشروی 
کنوانسیون  اعضای  دیگر  با  هماهنگی 
حفاظت از محیط زیست دریای خزر شامل 
روسیه  قزاقستان،  ترکمنستان،  کشورهای 
اطمینان  و  پذیرفته  انجام  آذربایجان،  و 
الیحه  با  تضاد  در  طرح  این  که  داریم 
الحاقی  زیستی  تنوع  از  حفاظت  پروتکل 
زیست  محیط  از  حفاظت  کنوانسیون  به 
نباشد؟ و اگر چنین هماهنگی  دریای خزر، 
انتقال آب  آیا ممکن است  نپذیرفته،  انجام 
برای اجرای  خزر به سمنان به دست آویزی 
از منابع  بهره برداری  یا تشدید  طرح میکلوو 
تشدید  و  نفتی  حفاری های  توسعه  آب، 
خزر  دریاچه  به  نفتی  آالینده های  تخلیه 
شود؟  تبدیل  عضو،  کشورهای  دیگر  توسط 

زیستی،  محیط  پیامدهای  آیا  دیگر،  سوال 
انتقال  و  نمک زدایی  اجتماعی  و  اقتصادی 
به  را  سمنان  استان  به  خزر  دریاچه  از  آب 

کرده ایم؟ بررسی  دقت 
80 هزار میلیارد مترمکعب آب  دریاچه خزر 
دارد و حجم آب انتقالی از خزر در این طرح 
ساالنه 200 میلیون مترمکعب است و درست 
است که انتقال آب خزر سبب خشک شدن 
می دهد  نشان  مطالعات  اما  نمی شود،  دریا 
به  دریا  به  آب  شوری  برابر  دو  ورود  که 
شدت به اکوسیستم خزر به خصوص در نوار 
ساحلی آسیب خواهد زد. از جمله پیامدهای 
اکوسیستم  آلودگی  به  می توان  طرح  این 
آب شیرین کن ها،  پساب  وسیله  به  ساحلی 
آبزیان ساحلی و کاهش ذخایر  مکش الرو 
منابع آبزی، بروز نارضایتی عمومی، تخریب 
و  هیرکانی  جنگل های  از  هکتار   100 حدود 
راش،  خطر  معرض  در  به گونه های  آسیب 
خاک  فرسایش  وحش،  حیات  و  شمشاد 
و  مراتع  تخدیش  رسوب گذاری،  تشدید  و 
کاهش تولید علوفه، گوشت، گیاهان دارویی 
انتقال  برای  تقاضا  ایجاد  امکان  صنعتی،  و 
آب از خزر به دیگر استان های فالت مرکزی، 
و  شیمیایی  مواد  و  سنگین  فلزات  انتقال 
آبزیان  زیستگاه  تخریب  دریا،  به  مغذی 
دریایی، شورمزه شدن سفره آب زیر زمینی، 
رهاسازی  سواحل،  چشم انداز  تخریب 
به  استرس  ایجاد  طبیعت،  در  قرضه  منابع 
جریان  تغییر  نتیجه  در  دریایی  جانداران 
آب و تشدید شوری، تخریب 30 هکتار از 
میلیون   3 ساالنه  تخلیه  اراضی کشاورزی، 
کف  موجودات  مرگ  دریا،  در  نمک  تن 
دریاچه،  کف  در  نمک  رسوب  اثر  در  زی 
ساحل  هیدرودینامیک  تعادل  خوردن  بهم 
گونه ها  برخی  غذایی  چرخه  به  آسیب  و 
ماهیان  و  خزری  فک  میگو،  شامل 

کرد. اشاره  خاویاری، 
اجرای  آیا  که  پرسید  می توان  ادامه  در 
بر  مبتنی  اقتصادی  توجیه  از  طرح  این 
پایدار  منافع  و  زیستی  محیط  هزینه های 
طرح های  کلی  طور  به  است؟  برخوردار 
طرح های  گران ترین  شمار  در  آب  انتقال 
مترمکعب  هر  اولیه  هزینه  و  بوده  دنیا 
دریا  آب  شیرین کردن  طریق  از  که  آبی 
برآورد  دالر  سه  حدود  می آید،  دست  به 
صورت  در  آن،  تمام شده  هزینه  و  می شود 
زیست  محیط  به  وارده  خسارات  احتساب 
و در نظر گرفتن هزینه های احداث خطوط 
نگهداری  سمنان،  به  آب  پمپاژ  آب،  انتقال 
از  و  می شود  بیشتر  مراتب  به  تعمیرات،  و 
به   142۵ افق  در  برنامه ریزی شده  آنجا که 
میزان 200 میلیون مترمکعب آب انتقالی از 
دریاچه خزر به چهار شهر دامغان، شاهرود، 
و  شرب  مصارف  صرف  سمنان،  و  گرمسار 
صنعت به ترتیب به میزان ۵0 و 1۵0 میلیون 
مترمکعب شود، می توان پرسید که آیا هزینه 
به  آب شرب  لیتر  هر  تولید  برای  تمام شده 
اعطای  به  قادر  دولت  که  هست  اندازه ای 
چنین  برای  سمنانی  شهروندان  به  یارانه 
است  مشخص  یا  باشد؟  گران قیمتی  آب 
فعالیت  چه  صرف  است  قرار  آب  این  که 
صنعتی سودآوری شود که خسارات وارده به 
محیط زیست و هزینه های اجرای این طرح 
پیامدهای  اینکه،  باالخره  و  جبران کند؟  را 
استان سمنان چیست  در  این طرح  اجرای 
استان،  این  برای  آب  تامین  امکان  آیا  و 
و  ارزان تر  گزینه های کم ضرر،  از  استفاده  با 
وجود  جبران  قابل  زیستی  محیط  تبعات  با 

است؟ داشته 
از آنجا که در این پروژه، توسعه سه برابری 

استان  اکولوژیک  توان  از  خارج  صنایع، 
انتظار  می توان  شده،  برنامه ریزی  سمنان 
داشت که تجربه استان های اصفهان، یزد و 
کرمان، این بار در سمنان تکرار شود و شاهد 
لجام  و  نامتوازن  مهاجرت  صنعتی،  آلودگی 
استان کویری  این  در  اجتماعی  گسیختگی 
»آب های  مطالعه  نتایج  همچنین  باشیم. 
ایران«  و کشاورزی  غذا  انرژی،  زیرزمینی، 
که توسط میرچی و همکارانش انجام شده، 
بخش  در  استان سمنان،  می دهد که  نشان 
 100 باغات  بخش  در  و  درصد   ۶0 زراعی 
عالوه  دارد.  آب  منابع  اضافه برداشت  درصد 
انتقال  و  شهری  آب  توزیع  شبکه  این،  بر 
قابل مالحظه ای  نیز هدررفت  آب کشاورزی 
منابع  ما  است که  مسلم  رو  این  از  دارند. 
استفاده  موثر  و  بهینه  سمنان  در  را  آب 
این طرح منجر  بنابراین اجرای  نکرده ایم و 
استان  در  آب  تقاضای  افزایش  و  ایجاد  به 
مصرف  ضرورت  به  کم توجهی  تداوم  و 
توجه  می رسد  نظر  به  می شود.  آب  بهینه 
میزان  کاهش  به  منجر  که  شیوه هایی  به 
هدررفت آب  شوند، به مراتب بیشتر از پروژه  
واقع  موثر  خزر  آب  انتقال  و  شیرین سازی 

می شوند. 

تصفیه  مصارف،  مدیریت  با  بسا  چه 
قنوات،  احیای  آب،  بازچرخانی  و  فاضالب 
توسعه فناوری های بهینه سازی مصرف آب، 
اصالح الگوی کشت و جایگزینی محصوالت 
پر مصرف،  محصوالت  با  کم آبی  به  مقاوم 
شبکه  بهسازی  آب،  مصرف  در  صرفه جویی 
کشاورزی،  و  شهری  آب  توزیع  و  انتقال 
تغییر نگرش در تخصیص آب، به کارگیری 
کسب و کارهای  از  حمایت  بومی،  دانش 
بتوان  نامولد،  مصارف  حذف  و  کم مصرف 
به  راه های  از  را  سمنان  استان  آب  کمبود 
مراتب کم هزینه تری تامین کرد و در نتیجه 
بر  آب  توسعه  جایگزین  آب اندوز  توسعه 
اعتباری  منابع  همچنین  شود.  سمنان  در 
را  طرح  این  لغو  از  ناشی  صرفه جویی شده 
می توان با رعایت مالحظات محیط زیستی، 
استقرار  و  بنادر شمالی کشور  توسعه  صرف 
استان های شمالی گیالن،  در  بر  صنایع آب 
دولت  است  امید  و گلستان کرد.  مازندران 
انتقال  طرح  اجرای  در  مجلس  و  سیزدهم 
با  و  کنند  نظر  تجدید  سمنان  به  خزر  آب 
تغییر  با  سازگاری  اجرایی  کمیته  تشکیل 
برنامه  اقدام  نخستین  عنوان  به  اقلیم 
برای  مهمی  گام  کشور،  توسعه  هفتم 
آب  منابع  با کمبود  بهره برداری ها  سازگاری 
و اثرات تغییر اقلیم در فالت مرکزی کشور، 

شود. برداشته 

در طرح انتقال آب از دریای شمال، توسعه سه برابری صنایع، خارج از توان اکولوژیک استان سمنان برنامه ریزی شده است

انتقال آب خزر اکوسیستم را تهدید می کند 
اگرچه انتقال آب خزر سبب خشک شدن دریا نمی شود، اما مطالعات نشان می دهد که ورود دو برابر شوری آب به دریا به شدت 
به اکوسیستم خزر به ویژه در نوار ساحلی آسیب می زند

آلودگی اکوسیستم ساحلی به 
وسیله پساب آب شیرین کن ها، 
کاهش ذخایر منابع آبزی، بروز 
نارضایتی عمومی، تخریب 100 
هکتار از جنگل های هیرکانی، 
فرسایش خاک و تشدید 
رسوب گذاری، امکان ایجاد 
تقاضا برای انتقال آب از خزر به 
دیگر استان های فالت مرکزی، 
انتقال فلزات سنگین و مواد 
شیمیایی و مغذی به دریا تنها 
بخشی از تبعات طرح انتقال 
آب خزر به سمنان است

در برنامه ششم توسعه کشور شیرین سازی یک میلیارد مترمکعب آب دریا به عنوان یکی از راهکارهای تامین آب برای مناطق خشک 
پیش بینی شده است. این در حالی است که انتقال آب بین حوضه ای باید در آخرین مرحله و زمانی که دیگر هیچ آبی در دسترس نباشد، 
انجام پذیرد. به طور کلی انتقال آب از یک حوضه به حوضه دیگر در دنیا با توجه به چند شرط مهم صورت می گیرد که از آن جمله می توان 
توجیه  اجتماعی،  و  اقتصادی  پیامدهای سو محیط زیستی،  بروز  منابع آب در حوضه مقصد، عدم  بهینه  از مصرف  اطمینان  به کسب 
اقتصادی در چارچوب  منفعت-هزینه، شفافیت و پذیرش عمومی، توجه به نقش و نظرات ذینفعان، همجواری و همخوانی اکوسیستم 
حوضه های مبدا و مقصد، اشاره کرد. به تازگی می بینیم که با وجود یک دهه مخالفت های کارشناسی و تجارب منجر به شکست انتقال آب 
بین حوضه ای در کشور، دولت در الیحه بودجه سال 1401 برای پروژه شیرین سازی و انتقال آب دریاچه خزر به شهرهای فالت مرکزی در 

استان سمنان، ردیف اعتبار اختصاصی در نظر گرفته شده است.

|  
یم

سن
  ت

|

ما منابع آب را در سمنان بهینه 
و موثر استفاده نکرده ایم و 

بنابراین اجرای این طرح منجر 
به ایجاد و افزایش تقاضای آب 

در استان و تداوم کم توجهی 
به ضرورت مصرف بهینه آب 

می شود. به نظر می رسد توجه 
به شیوه هایی که منجر به 

کاهش میزان هدررفت آب 
 شوند، به مراتب بیشتر از پروژه  
شیرین سازی و انتقال آب خزر 

موثر واقع می شوند | متخصص مدیریت 
زیست بوم های تاالبی |

| علی ارواحی |

آگهی مزایده عمومی شهرداری قلعه گنج )دو مرحله ای(
شهرداری قلعـه گنـج در نظر دارد به اسـتناد مجوز شـماره 6/52مورخ 1400/09/27  و شماره6/59 مورخ 1400/09/27 

شـورای محترم شـهر قلعه گنج نسـبت به برگزاری مزایده فروش ماشین آالت سبک و سنگین شهرداری باتوجه به قیمت کارشناسی پایه و 
مشخصات به شرح ذیل به خریداران واجد الشرایط واگذار نماید. 

1-قانون راجع به منع مداخله وزرا ، نمایندگان مجلس و کارمندان دولت و شهرداریها در معامالت دولتی و کشوری را رعایت نمایند.
2-شرکت کنندگان بایستی 5 درصد مبلغ پیشنهادی خود را به صورت ضمانت نامه بانکی )اسناد خزانه( یا واریز وجه نقد به حساب جاری 0105606769009 بنام سپرده اشخاص شهرداری 

قلعه گنج نزد بانک ملی واریز نمایند.
3-شرکت در مزایده برای عموم آزاد است.

4-شهرداری در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار است.
5-کلیه هزینه های مربوط به انتقال سند بر عهده برندگان می باشد.

6-متقاضیان می توانند پس ازچاپ آگهی نوبت اول از تاریخ 1400/10/25 لغایت 1400/11/01 جهت دریافت اسناد مزایده به واحد امور قراردادهای شهرداری مراجعه نمایند.
7-پشنهادات بایستی تا ساعت 14 پایان مهلت 7 روز  در سه پاکت جداگانه)الف، ب، ج(در لفافه یک پاکت پلمب شده به دبیرخانه شهرداری تحویل گردد.

 پاکات الف : محتوی تضمین شرکت در مزایده و اوراق سپرده که بایستی در وجه شهرداری قلعه گنج باشد.
 پاکات ب : محتوی مشخصات و مدارک شرکت کننده ) متقاضی (

پاکت ج : محتوی پیشنهاد متقاضی که بایستی طبق فرم نمونه دریافتی از شهرداری با خط خوانا و بدون قلم خوردگی باشد.
8-پیشنهادات رسیده در ساعت 10 صبح  اولین روز اداری پس از پایان مهلت تحویل پاکات پیشنهادی در محل دفتر شهردار و با حضور اعضاء کمیسیون معامالت شهرداری قلعه گنج باز و 

قرائت خواهد شد .
شایان ذکر است کمیسیون به پیشنهادات مبهم ، مشروط ، مخدوش و فاقد سپرده و مدارک مورد نیاز و یا آنهایی که بعد از وقت مقرر برسد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

9-سپرده برندگان تا انجام تشریفات قانونی و قرارداد واگذاری مسترد نخواهد شد و در صورت انصراف هر یکی از برندگان سپرده آنان به نفع شهرداری و به استناد ماده 8 آئین نامه مالی 
شهرداریها ضبط می گردد.

10-برنده یا برندگان موظف می باشند ظرف مدت یک هفته پس از اعالم و مشخص شدن برنده نسبت به واریز وجه و عقد قرارداد واگذاری اقدام نمایند در غیر اینصورت به منزله انصراف وی 
تلقی می گردد و سپرده آنان به نفع شهرداری ضبط می گردد.

11-کلیه هزینه های چاپ آگهی بر عهده برنده یا برندگان مزایده می باشد.

سایر شرایط :

قاسم احمدی- شهردار قلعه گنج 

لـذا از کلیـه خریداران  واجد صالحیت  دعـوت بعمل می آیـد جهت بازدید از ماشین آالت و قیمت کارشناسی پایه به واحـد نقلیه شهرداری مراجعه نمایند.

مدلشماره پالک نوعردیف

1 PF90D دستگاه فنیشر آسفالت
60)بالنکس(

45688 ق 33 ایران 65وانت نیسان زامیاد 2

42984ق 14 ایران 65کمپرسی نیسان آبی رنگ 3

42884ق 14 ایران 65کمپرسی نیسان زرد رنگ 4

47688ق 33 ایران 65وانت مزدا نقره ای رنگ 5

12283ب 21 ایران 45وانت مزدا سبز یشمی رنگ 6

46390ق 49 ایران 45پژو 405 نقره ای رنگ 7

27980 ب  43 یزدوانت پیکان  با وضعیت موجود8

47292ق  69 ایران 65مگان سفید رنگ 9

بنز خاور 608 به پالک انتظامی نارنجی 10
28888ع  64 ایران 65رنگ 

تراکتور دارونا با وضعیت موجود11

12
سیستم آتش نشانی به همراه مخزن آب، 

انباری و موتور پمپ و متعلقات کامل 
قابل نصب بر روی دستگاه

سیستم جاروب به همراه مخزن مکش و 13
انباری کامل قابل نصب بر روی دستگاه 

اداره کل ثبت اسناد و امالک 
استان کرمانشاه

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک 
کرمانشاه ناحیه یک     

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
 1400/08/12 مورخ  شماره  1400۶031۶001002888  رای  برابر 
وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  دوم   / اول  هیات 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه یک تصرفات مالکانه 
محمد  فرزند  وروائی  رضا  محمد  آقای  متقاضی  بالمعارض 
از  ملی  32۵۶۹۶1۶73 صادره  بشماره شناسنامه 3۶۶ کد 
کرمانشاه در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 300.23 
متر مربع در محدوده اراضی پالک 1۵7 فرعی از 1۶2 فرعی 
از 140 اصلی واقع در بخش یک حومه کرمانشاه به آدرس 
مسکن خیابان خدیوی اول خریداری از مالک رسمی آقای 
ایرج لقایی محرز گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ 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 یکماه 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 .
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/10/2۵
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/11/11

محمد عباسی - رئیس ثبت اسناد و امالک

ول
ت ا

نوب

ول
ت ا

نوب

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی                           

آگهی موضوع ماده3قانون و ماده 13آئین نامه قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
 1400۶030۶022000872 شماره  رای  رسمی-برابر  سند 
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
واحد  در  فاقدسندرسمی مستقر  اراضی و ساختمانهای 
ثبتی حوزه ثبت ملک فریمان تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای قربانعلی کریمی فرزندحسینعلی بشماره  
شناسنامه1صادره ازفریمان دریک قطعه زمین مزروعی 
از27۵اصلی  فرعی  پالک  بمساحت27241،42مترمربع 
واقع در بخش13ازمحل مالکیت مشاعی متقاضی محرز 
گردیده است.لذابه منظوراطالع عموم مراتب دردونوبت به 
فاصله 1۵روزآگهی می شوددر صورتی که اشخاص نسبت 
به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشندمی 
توانندازتاریخ انتشاراولین آگهی بمدت دوماه اعتراض خود 
رابه این  اداره تسلیم وپس ازاخذرسید ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرابه مراجع 
قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت 
مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادرخواهدشد.                              
تاریخ انتشارنوبت اول:1400،10،2۵                    
تاریخ انتشارنوبت دوم:1400،11،۹                       

محمدرضارجایی مقدم-رئیس اداره ثبت 
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»پیام ما« از  نشست »نقش همکاری های منطقه ای در آسیای غربی برای حل بحران آب« گزارش می دهد

امنیت آبی خاور میانه در مخاطر ه
دبیر برنامه ایران در موسسه خاورمیانه: اگر کشورهای خاورمیانه مسئله آب و تغییر اقلیم را جدی بگیرند، به این نتیجه می رسند که 

همکاری منطقه ای در حل این مسائل حرف اول را می زند

|  
س

فار
  |

رئیس کمیسیون لجستیک
 اتاق ایران:

تشکیل کریدور ایران، 
عراق و سوریه ضروری 

است
لجستیک  و  حمل و نقل  کمیسیون  رئیس 
اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: ایجاد یک 
کریدور بین ایران، سوریه و عراق می تواند 
به ایجاد یک توازن منطقی در زمینه حمل 
و نقل بین المللی ما خواهد بود تا بتوانیم 
از یک سری از بنادر سوریه هم برای ارسال 
استفاده  اروپا  جنوب  به  خود  کاالهای 
کنیم. به گزارش ایلنا سید علی حسینی در 
مورد سفر وزیر راه و شهرسازی به سوریه 
ایران  برای  اقتصادی  نظر  از  سوریه  گفت: 
اهمیت زیادی قائل بوده و عالقه مند است 
ایران به عنوان یک شریک تجاری در  که 
مشکلی  اما  باشد  فعال  سوریه  اقتصاد 
زمینی  مسیر  است که  این  دارد  وجود  که 
ایران به سوریه از طریق عراق به طور کامل 

است.  نشده  بازگشایی 
این موضوع باید در این سفر به عنوان یکی 
از مسائل اساسی و راهبردی  مطرح شود. 
باید یک تفاهم بین ایران، سوریه و عراق 
انجام شود. با توجه با اینکه سوریه، ایران و 
به تازگی عراق عضو کنوانسیون تیر شده اند 
و می توانند از مزیت های آن استفاده کنند، 
احتماال بتوانند این موافقت نامه سه جانبه 
عراق  ببرند چراکه  پیش  عراق  از طریق  را 
دارد.  موضوع  این  در  مهمی  بسیار  نقش 
در این صورت زمان و نرخ ارسال کاالهای 
ایرانی به سوریه و بالعکس از طریق زمینی 
بسیار  اقتصادی  صرفه  و  یافته  کاهش 
کریدور  یک  ایجاد  داشت.  خواهد  خوبی 
بین سه کشور می تواند به ایجاد یک توازن 
بین المللی  حمل و نقل  زمینه  در  منطقی 
بنادر  سری  یک  از  بتوانیم  تا  شود  منجر 
به  خود  کاالهای  ارسال  برای  هم  سوریه 
راه  وزیر  اگر  کنیم.  استفاده  اروپا  جنوب 
طرف  مالقات  این  در  بتواند  شهرسازی  و 
ایجاد یک پیمان سه جانبه  سوری را برای 
خواهد  مثبتی  تاثیر  بسیار  کند،  مجاب 

داشت.
نفع  کریدور  این  است  معتقد  حسینی 
و  داشت  خواهد  سوریه  برای  هم  زیادی 
دو  برد  یک  این کریدور  ایجاد  می گوید: 
سوریه  برای  هم  و  ایران  برای  هم  سویه 
است. می تواند سوریه را از بن بست خارج 
با  تجارت  زمینه  در  را  ایران  هم  و  کند 
اگر  می دهد.  ارتقا  زیادی  مقدار  سوریه 
در  ایران می تواند  ایجاد شود،  این مسیر 
اقتصاد سوریه دست باالتری داشته باشد. 
سوریه در برخی از کاالها و تولیدات دارای 
مزیت است برای مثال صنایع شیرینی و 
توجه  با  است.  قوی   .. و  لباس  شکالت، 
برخی  قدیم  از  سرمایه گذاری هایی که  به 
فرانسه  جمله  از  اروپایی  کشورهای  از 
برای  سوریه  صنعت  کرده اند،  سوریه  در 
باز  کریدور  این  اگر  دارد.  مزیت  تجارت 
سوریه  و  ایران  اینکه  به  توجه  با  شود 
به  را  پیام  این  می تواند  هستند،  تحریم 
این  با  می توانیم  که  بدهد  ما  طرف های 
مسیر بین خودمان تجارت را شروع کنیم 
با شروع آن توسعه هم پیدا  و قطعا هم 

می کند.

»آب خلیج فارس همین حاال هم به میزان 
زیادی شور شده و هر روز شورتر می شود و 
ادامه  روند  این  اگر  است.  واقعیت  این یک 
پیدا کند سوالی که پیش می آید این است که 
اصوال شیرین کردن آب امکان پذیر خواهد بود 
یا خیر؟« این جمالت چکیده صحبت هایی 
بود که دبیر برنامه ایران در موسسه خاورمیانه 
در نشست »نقش همکاری های منطقه ای در 
مطرح  آب«  بحران  حل  برای  غربی  آسیای 
کرد. وطن خواه با مرور تجاربی که کشورهای 
مختلف در زمینه توجه به منافع مشترک در 
حوزه محیط زیست و آب داشتند، به ضرورت 
کشورهای  میان  منطقه ای  همکاری های 
گفت:  و  کرده  اشاره  فارس  خلیج  حاشیه 
بزرگترین  و  عمیق ترین  منطقه  »کشورهای 
دنیا   در  آب وهوایی  تغییرات  در  را  مشکالت 
شاهد هستند. این موضوع توجه به این نکته 
را ضروری می کند که اگر کشورهای خاورمیانه 
مسئله آب و تغییر اقلیم را جدی بگیرند، به 
این نتیجه می رسند که همکاری منطقه ای در 
حل این مسائل حرف اول را می زند. اینکه هر 
کشوری راه حل مستقل خود را داشته باشد 
از نظر فنی در این حوزه نتیجه بخش نیست و 
این کشورها برای آینده -اگر تمام رقابت های 
فکر  به  باید  بگذارند-  کنار  هم  را  سیاسی 

همکاری باشند، این به معنای آن نیست که 
از فردا همه مشکالت را کنار بگذارند و آشتی 
بپذیرند  را  واقعیت  این  اما الزم است  کنند. 
که در چارچوب مسایل محیط زیستی نیاز به 

دارند« حداقلی  همکاری 
در  ویژه  به  دریا  آب  شیرین سازی  موضوع 
دولت  در  است که  سیاستی  فارس،  خلیج 
سیزدهم به شکلی جدی تر دنبال می شود و به 
رغم تمام انتقاداتی که فعاالن محیط زیست و 
کارشناسان اقتصاد و منابع آب به این رویکرد 
دارند، همچنان توسط بدنه اجرایی کشور در 
موضوعاتی که  از  یکی  است.  پیگیری  حال 
مدافعان این رویکرد مطرح می کنند این است 
که کشورهای دیگر حاشیه خلیج فارس از این 
فرصت استفاده می کنند و ایران سهمی در این 
بهره برداری ندارد. وطن خواه با اشاره به تبعات 
این رویکرد در میان کشورهای منطقه می گوید: 
»ایران به تازگی وارد مقوله شیرین سازی آب 
به  نیازی  تاکنون  که  چرا  است،  شده  دریا 
بهره برداری این منبع نداشته و احساس نکرده 
است. رودخانه ها و منابع آبی دیگر در داخل 
تامین  را  آبی کشور  نیاز  داشته که  سرزمین 
این  وارد  دیرتر  دلیل  همین  به  و  می کردند 
دیگر خلیج  اما کشورهای  است،  حوزه شده 
فارس مثل قطر و عربستان و امارات چندین 

سرمایه گذاری  زمینه  این  در  است که  سال 
کرده اند« بر اساس آمارهایی که وطن خواه در 
عربی حاشیه  بهره بردای کشورهای  خصوص 
خلیج فارس ارائه می دهد ۵0 درصد از مجموع 
آبی که در دنیا شیرین می شود را کشورهای 
این  می کنند.  شیرین  فارس  خلیج  حاشیه 
کشورها ۹0 درصد آب مورد نیاز خود را از همین 
طریق تامین می کنند. این نشان می دهد که 
موضوع امنیت آب چقدر برای آنها مهم است. 
به باور وطن خواه: »در کشورهای خلیج فارس 

وابستگی به آب یک مسئله امنیتی است«
اما موضوع شیری سازی آب به ویژه در خلیج 
وطن خواه  که  دارد  محدودیت هایی  فارس 
اظهارات کارشناسان  و  سخنان  به  استناد  با 
می کند:  مطرح  اینطور  را  محدودیت ها  این 
سخت تر  زمان  مرور  به  آب  »شیرین سازی 
می کند،  پیدا  افزایش  آن  هزینه  و  می شود 
چرا که در فرآیند شیرین سازی و بهره برداری 
بر  عالوه  و  شده  شورتر  آب  مرور  به  آب،  از 
هزینه محیط زیستی هزینه شیرین سازی آن 
هم باال می رود.در حال حاضر 8 تا 10 کارخانه 
شیرین سازی آب دریا در عربستان و امارات 
فعالیت می کنند. بهره برداری از این آب در هر 
مرحله فراورده هایی تولید می کند که وقتی به 
دریا بازمی گردد تبعات مخرب محیط زیستی 

به دنبال دارند و آثار مخربی هم در اقتصاد به 
جا می گذارند، از تاثیر بر جریان ماهیگیری تا 
مسائل دیگر« او به مذاکراتی که با مقامات 
کشورهای حاشیه خلیج فارس داشته اشاره 
این  بر  این صحبت ها  و می گوید: »در  کرده 
فارس  خلیج  که  داشتیم  تاکید  موضوع 
چندان بزرگ نیست و اگر قرار باشد که آب 
با  آن استخراج شده و شیرین شود، و بعد 
نمک بیشتر دوباره وارد خلیج فارس شود، هم 
محیط زیست در معرض خطر قرار می گیرد و 
بهره برداری  این  امکان  زمانی محدود  هم در 
خلیج  یک  بود.  خواهد  فراهم  برای کشورها 
اینکه کشورهای  و  ندارد  بیشتر وجود  فارس 
این منطقه بخواهند بهترین تکنولوژی را وارد 
کنند و آب را طوری شیرین کنند که صدمه ای 
که به خلیج فارس وارد می شود کمتر باشد. 
تفاوتی در نتیجه کار ندارد. چرا که ایران تحریم 
ممکن  دریا  آب  از  بهره برداری  برای  و  است 
است بخواهد از تجهیزات قدیمی تر استفاده 
کند که به این اکوسیستم صدمه می زند. در 
با  آینده  در  دریا  آب  حال شیرین کردن  هر 
این شیوه ای که در دو دهه اخیر اتفاق افتاده، 
شدنی نیست. آب خلیج فارس همین امروز 
هم شور شده و هر روز شورتر می شود و این 
ادامه  روش  این  اگر  و  است  واقعیت  یک 

این است  پیدا کند سوالی که پیش می آید 
که اصوال شیرین کردن آب امکان پذیر است 
یا خیر؟ این موضوع مربوط به دو سال یا پنج 
سال بعد نیست، در آینده دورتری مطرح است 

اما باالخره سوالی است که پیش می آید«
وطن خواه در ادامه سخنان خود به ورود ایران 
به این حوزه اشاره کرده و می گوید: »موضوعی 
فارس  خلیج  عربی  دیدگاه کشورهای  از  که 
است  این  است،  مهم  بین المللی  جامعه  و 
که ورود ایران به موضوع شیرین کردن آب 
دریا چه اثری در منطقه خواهد داشت. باید 
بیشترین  ایران  نکته توجه کنیم که  این  به 
در  نفر-  میلیون   8۵ -حدود  را  جمعیت 
خلیج  حاشیه  کشورهای  دیگر  با  مقایسه 
فارس  خلیج  عربی  دارد. کشورهای  فارس 
رشد  اقتصاد  دارند،  کمتری  بسیار  جمعیت 
بسیاری در دهه های اخیر داشته مصرف آب 
آنها نیز افزایش پیدا کرده است. اگر ایران با 
این شرایط و با این حجم از نیاز آبی بخواهد 
به این موضوع ورود کند، می تواند تعادل این 
فرایند را به هم بزند. کشورهای خلیج فارس 
هم نمی توانند در مقابل این موضوع واکنشی 
بازیگر  به  تبدیل  ایران  اگر  باشند.  نداشته 
بزرگتری در این بازی شود، آنها اثر کارهای 
منظر می توان  این  از  دید«  را خواهند  ایران 
به ضرورت همکاری های منطقه ای به ویژه در 
حوزه آب و محیط زیست اشاره کرد، موضوعی 
سخنان  از  دیگری  بخش  در  وطن خواه  که 
 « است:  معتقد  او  داشت.  تاکید  آن  بر  آن 
به  مشکالت محیط زیستی می تواند تبدیل 
مشکالت امنیتی شود« و به چالش هایی که 
ایران و عراق و افغانستان در خصوص  بین 
و  کرده  اشاره  آمده  وجود  به  آب  موضوع 
می گوید: »از 17 کشور جهان که کمبود جدی 
شمال  و  خاورمیانه  در  12 کشور  دارند،  آب 
حاشیه  کشورهای  تمام  دارند.  قرار  آفریقا 
خلیج فارس جزو این 12 کشور هستند. قطر 
بدترین وضعیت را از نظر امنیت آبی در منطقه 
رده بندی چهارمین کشور  این  در  ایران  دارد، 
است. با نگاه به این آمار متوجه می شویم که 
تمام کشورهای خلیج فارس در زمینه امنیت 
آبی مشکل جدی دارند. به این مشکل باید 
خشکسالی و تغییر اقلیم را هم اضافه کرد. 
با بررسی مجموع این مسائل به این نتیجه 
می رسیم که نمی شود فقط از محیط زیست 
صحبت کنیم و بخواهیم از آن حمایت کنیم 
و بخش های دیگر را مستقل از این موضوع 
تلقی کنیم، همه این مسائل به هم مربوط 
می دهد  نشان  واقعیت ها  این  هستند. 
محیط  مسئله  حوزه،  این  در  همکاری  که 
برای  آب  تولید  آب،  امنیت  مسئله  زیست، 
کشورهایی که در خلیج فارس هستند، یک 
ضرورت است« او با اشاره به تجربه اروپا در 
زمینه همکاری های منطقه ای می گوید: »بعد 
همکاری  شکل گیری  دوم  جهانی  جنگ  از 
بین کشورهایی مثل فرانسه و آلمان سخت 
تمرکز  برد-برد  همکاری  روی  آنها  اما  بود. 
دهه می  بینیم که  از چند  بعد  و حاال  کردند 
آلمان و فرانسه دو کشور اقتصادی مهم اروپا 
هستند. در خاورمیانه موضوع محیط زیست 
و دسترسی به آب هم برای ایران و هم برای 
کشورهای عربی خلیج فارس موضوع مهمی 
است و می تواند زمینه همکاری های منطقه ای 
باشد« وطن خواه معتقد است موضوعی مانند 
همکاری  در زمینه مسائل محیط زیستی خطر 
چندانی برای کشورها ندارد و همه می توانند 
به دنبال یک روند برد-برد باشند و هم از نظر 
واقعیت هایی که منطقه با آن مواجه است و 
هم از این نظر سیاست های کلی منطقه این 

است. یک فرصت 

| پیام ما | مدرسه مسائل سیاست آب در ایران، دهمین نشست خود با محوریت مسائل آب در کشور را به موضوع »نقش همکاری های 
منطقه ای در آسیای غربی برای حل بحران آب« اختصاص داد. موضوعی که چهارشنبه شب در نشستی آنالین مورد بررسی قرار گرفت و 
ابعاد مختلف آن توسط الکس وطن خواه؛ دبیر برنامه ایران در موسسه خاورمیانه تحلیل شد. هر چند وطن خواه به گفته خود تخصصی 
در زمینه آب ندارد اما مسئله آب را در منطقه خاورمیانه به ویژه در میان کشورهای حاشیه خلیج فارس با رویکرد ژئوپلیتیک بررسی کرد. 
او گفت: »اگر کشورهای خاورمیانه مسئله آب و تغییر اقلیم را جدی بگیرند، به این نتیجه می رسند که همکاری منطقه ای در حل این 
مسائل حرف اول را می زند« او در مورد همکاری بین کشورهای منطقه برای مواجهه با مسئله آب بر این باور است که نیازی به همکاری 
همه جانبه و صد درصد کشورها با یکدیگر نیست: »کشورها هم می توانند رقابت های اقتصادی خود را حفظ کنند و در جایی که منافعشان 

اقتضا می کند به دنبال همکاری باشند«

آب خلیج فارس حاال هم به 
میزان زیادی شور شده و هر 
روز شورتر می شود و این یک 
واقعیت است. اگر این روند 

ادامه پیدا کند سوالی که پیش 
می آید این است که اصوال 

شیرین کردن آب امکان پذیر 
خواهد بود یا خیر؟

شیرین سازی آب دریا به مرور 
زمان سخت تر می شود و هزینه 

آن افزایش پیدا می کند، چرا 
که در فرآیند شیرین سازی 

و بهره برداری از آب، به مرور 
آب شورتر شده و عالوه بر 

هزینه محیط زیستی هزینه 
شیرین سازی آن هم باال 

می رود

آگهی مزایده عمومی شهرداری قلعه گنج )دو مرحله ای(

شهرداری قلعـه گنـج در نظر دارد به اسـتناد مجوز شـماره 6/57مورخ 1400/08/19 
شـورای محترم شـهر قلعه گنج نسـبت به فـروش 63 قطعه زمیـن مسـکونی از قطعات تفکیکی )حق السـهم شـهرداری( 

خـود را با توجـه به قیمت های کارشناسـی پایه ، از طریق مزایـده عمومی اقـدام نماید.

1-قانون راجع به منع مداخله وزرا ، نمایندگان مجلس و کارمندان دولت و شهرداریها در معامالت دولتی و کشوری را رعایت نمایند.
2-شرکت کنندگان بایستی 5 درصد مبلغ پیشنهادی خود را به صورت ضمانت نامه بانکی )اسناد خزانه( یا واریز وجه نقد به حساب جاری 0105606769009 بنام سپرده 

اشخاص شهرداری قلعه گنج نزد بانک ملی واریز نمایند.
3-شرکت در مزایده برای عموم آزاد است.

4-شهرداری در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار است.
5-کلیه هزینه های چاپ آگهی بر عهده برنده یا برندگان مزایده می باشد.

6-متقاضیان می توانند از تاریخ چاپ آگهی به مدت 7 روز جهت دریافت اسناد مزایده به واحد امور قراردادهای شهرداری مراجعه نمایند.
7-پشنهادات بایستی تا ساعت 14 پایان مهلت 7 روز  در سه پاکت جداگانه)الف، ب، ج(در لفافه یک پاکت پلمب شده به دبیرخانه شهرداری تحویل گردد.

 پاکات الف : محتوی تضمین شرکت در مزایده و اوراق سپرده که بایستی در وجه شهرداری قلعه گنج باشد.
 پاکات ب : محتوی مشخصات و مدارک شرکت کننده ) متقاضی (

پاکت ج : محتوی پیشنهاد متقاضی که بایستی طبق فرم نمونه دریافتی از شهرداری با خط خوانا و بدون قلم خوردگی باشد.
8-پیشنهادات رسیده در ساعت 10 صبح اولین روز اداری پس از پایان مهلت تحویل پاکات پیشنهادی در محل دفتر شهردار و با حضور اعضاء کمیسیون معامالت شهرداری 

قلعه گنج باز و قرائت خواهد شد .
شایان ذکر است کمیسیون به پیشنهادات مبهم ، مشروط ، مخدوش و فاقد سپرده و مدارک مورد نیاز و یا آنهایی که بعد از وقت مقرر برسد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

9-سپرده برندگان تا انجام تشریفات قانونی و قرارداد واگذاری مسترد نخواهد شد و در صورت انصراف هر یکی از برندگان سپرده آنان به نفع شهرداری و به استناد ماده 
8 آئین نامه مالی شهرداریها ضبط می گردد.

10-برنده یا برندگان موظف می باشند ظرف مدت یک هفته پس از اعالم و مشخص شدن برنده نسبت به واریز وجه و عقد قرارداد واگذاری اقدام نمایند در غیر اینصورت 
به منزله انصراف وی تلقی می گردد و سپرده آنان به نفع شهرداری ضبط می گردد.

سایر شرایط :

قاسم احمدی- شهردار قلعه گنج 

لـذا از کلیـه متقاضیـان واجد شـرایط دعـوت بعمل می آیـد جهت بازدید از نقشه ها و موقعیت قطعات و قیمت کارشناسی پایه به واحد 
امالک و جهت دریافـت اسـناد مزایده به واحـد امور قراردادهـای شـهرداری مراجعه نمایند.

موقعیت ملک  متراژ 
)مترمربع(

قطعه 
شماره  ردیف

ی 
مد

 اح
مد

مح
ی 

آقا
ی 

کیک
 تف

ات
طع

از ق
ره(

م)
اما

ن 
یابا

خ

300 120 1

300 121 2

300 122 3

300 127 4

300 128 5

300 129 6

300 130 7

از قطعات تفکیکی 
آقای حمزه 

احمدی خیابان 
امام)ره(

310 1 8

از قطعات تفکیکی 
خانم فاطمه 

احمدی خیابان 
امام)ره(

300 141 9

300 165 10

300 166 11

300 167 12

از قطعات تفکیکی 
آقای محمود فالح 

خیابان چیل آباد

250 44 13

257/5 45 14

300 48 15

300 49 16

300 50 17

300 51 18

300 52 19

300 53 20

موقعیت ملک  متراژ)مترمربع(
قطعه 
شماره 

ردیف

از قطعات تفکیکی آقای محمود 
فالح خیابان چیل آباد

300 54 21

300 55 22

300 56 23

300 57 24

از قطعات تفکیکی آقای مجتبی 
احمدی خیابان شهید جالل 

انیس

200 32 25

236 37 26

200 38 27

از قطعات تفکیکی آقای محمد 
حسن احمدی خیابان امام )ره(  300 157 28

علی آباد از قطعات تفکیکی 
حاتم مومنی

440 19 29

420 18 30

فاز 3 شهرک فرهنگیان از قطعات 
تفکیکی مهدی احمدی)حسین( 300 35 31

ضلع جنوبی میدان امام حسین 
قطعات تفکیکی علی احمدی

286 216 32

300 201 33

علی آباد قطعات تفکیکی ادیب 
حیدری

300 43 34

300 37 35

ضلع جنوبی میدان امام 
حسین قطعات تفکیکی 

صمد احمدی

300 27 36

300 44 37

300 43 38

300 42 39

300 65 40

300 64 41

موقعیت ملک  متراژ 
)مترمربع(

قطعه 
شماره  ردیف

ضلع جنوبی 
میدان امام 

حسین قطعات 
تفکیکی صمد 

احمدی

300 63 42

300 62 43

300 61 44

300 86 45

300 85 46

300 84 47

300 83 48

300 82 49

300 66 50

میانده قطعات 
تفکیکی عباس 

احمدی

300 50 51

300 51 52

300 52 53

300 53 54

300 54 55

300 55 56

300 59 57

300 60 58

300 61 59

300 64 60

300 65 61

300 66 62

300 67 63

ول
ت ا

نوب
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روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

آگهی مزایده عمومی  
یک مرحله ای )حراج(

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
مزایده فروش اموال اسقاط اداری و ضایعاتی مرکز آموزشی درمانی شفابهداشتی درمانی کرمان 

شماره مزایده: دانشگاه علوم پزشکی کرماندستگاه مزایده گزار
139/3/11/1400

موضوع :مزایده
مزایده فروش اموال اسقاط اداری و ضایعاتی مرکز 

دریافت اسناد : آموزشی درمانی شفا
الف(سامانه تدارکات 

الکترونیکی دولت
www.setadiran.ir 

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

)صرفًا جهت مشاهده(

840/000/000 ریالبرآورد یکساله )ریال(
42/000/000 ریالتضمین شرکت در مزایده )ریال(

آخرین مهلت بارگزاری اسناد و 
پیشنهادها در سامانه ستاد ایران

از ساعت 11:00 تا 12:00 روز یکشنبه مورخ 
1400/11/03

از ساعت 13 روز یکشنبه مورخ 1400/11/03بازگشایی پیشنهادها

ضمنًا جلسه توجیهی  در ساعت 10:30روز  دوشنبه  مورخ 1400/9/22 
در محل  مدیریت آمار و فن آوری اطالعات دانشگاه برگزار خواهد شد

محل تسلیم اصل پاکت الف ) تضمین شرکت در مناقصه(: 
کرمان – ابتدای جاده هفت باغ علوی، معاونت غذا و دارو، اداره حراست

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

شناسه آگهی : 1259926

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
شماره ب/52-1400/34 )مرحله دوم(

شرکت آب و فاضالب استان کرمان در نظر دارد مناقصه عمومی خرید لوله چدن داکتیل 800 با واشر مربوطه را از 
طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شماره 2000005963000143 برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت 
اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به 
آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در 
سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 

تاریخ 1400.10.23 می باشد.

مبلغ برآورد اولیه : 60.009.664.600 ریال
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : 3.000.483.230 ریال به صورت ضمانت بانکی )فرایند ارجاع کار( در وجه شرکت آب و 

فاضالب استان کرمان
ضمانتنامه فوق باید به مدت 3 ماه اعتبار داشته باشد و برای سه ماه نیز قابل تمدید باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : مورخ 1400.10.23 لغایت 1400.10.29 
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 19 روز شنبه تاریخ 1400.11.09 

آخرین مهلت تحویل پاکت )الف( : به صورت حضوری ساعت 15 روز شنبه مورخ 1400.11.09 به دبیرخانه شرکت آب و فاضالب 
استان

تاریخ بازگشایی پاکات : ساعت 11 روز یکشنبه تاریخ 1400.11.10 
محل تامین اعتبار : عمرانی اسناد خزانه اسالمی به سررسید 1403.05.22 با حفظ قدرت خرید

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها 
آدرس : کرمان بلوار 22 بهمن شرکت آب و فاضالب استان کرمان تلفن : 33222960 – 034
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس 02141934 

دفتر ثبت نام : 88969738 و 85193768

شرکت آب و فاصالب استان کرمان

وزارت نیـرو
شرکت مهندسی آب و فاصالب 

کشور 
)مادر تخصصی( 

مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی

برنامه زمانی مناقصه: 

وم
ت د

نوب

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
تکلیف  تعیین  قانون  نامه  ماده 13آئین  و  قانون  ماده3  آگهی موضوع 
برابررای  رسمی  فاقدسند  ساختمانهای  و  واراضی  ثبتی  وضعیت 
شماره1400۶031۹07۹0004۶۵-1400/08/2۹هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد 
بالمعارض  مالکانه  تصرفات  جنوب  رودبار  شهر  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی 
شناسنامه  بشماره  محمد  فرزند  پاک   بامری  مهدی  آقای  متقاضی 
مربع  مساحت 48۵متر  به  خانه  باب  یک  در  ازرودبارجنوب  24صادره 
پالک 2184فرعی از440- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 40فرعی از 
440اصلی قطعه سه واقع در زهکلوت گل آباد قطعه سه بخش4۶کرمان 
خریداری از مالکین رسمی آقای محمدبامری پاک محرزگردیده است.لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 1۵روزآگهی 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:20۵
تاریخ انتشار نوبت اول:1400/10/11 – تاریخ انتشارنوبت دوم :1400/10/2۵

علی رحمانی خالص - رئیس ثبت اسناد امالک 

آگهي فقدان 
مدرک تحصیلي 

مدرك فارغ التحصيلي اينجانب حمید عابدی  
فرزند عبداله به شماره شناسنامه 10037صادره 
از تهران در مقطع كارشناسی رشته مهندسی 
صنایع تولید صنعتی صادره از واحد دانشگاهي 
مفقود گرديده  شماره 34/1586  با  قزوين 
است و فاقد اعتبار مي باشد . از يابنده تقاضا 
آزاد  دانشگاه  به   را  مدرك  اصل  شود  مي 
اسالمي واحد قزوين به نشاني قزوين بلوار 
باالتراز پونك كد پستي 15195- نخبگان – 
 341851416  : پستي  صندوق  و   34199

نمايد.  ارسال 

رئیس مرکز توسعه پیشگیری و 
درمان اعتیاد سازمان بهزیستی 
کشور گفت: ارائه خدمات 
کاهش آسیب خود به خود 
نمی تواند این آسیب را زیاد کند 

آسیب اجتماعی

واکنش بهزیستی به اظهارات پلیس: 
وجود دی آی سی و شلتر نمی تواند آسیب اجتماعی را افزایش دهد 

اعتیاد  درمان  و  پیشگیری  توسعه  مرکز  رئیس 
به  خود  خدمات  ارائه  بهزیستی کشور:  سازمان 
خود نمی تواند این آسیب را زیاد کند .در حالی که 
وجود  تهران  موادمخدر  با  مبارزه  پلیس  رئیس 
DICها و شلترها و... در محله شوش و هرندی 
دیگر  استان های  معتادان  مهاجرت  دلیل  را 
عنوان  به  بهزیستی  سازمان  می داند،  تهران  به 
متولی رسیدگی به آسیب دیدگان می گوید: پس 

معتادان  تجمع  محالت  و  پاتوق ها  شناسایی  از 
متجاهر و کارتن خواب و پرخطر، مراکز مذکور در 
جهت ارائه خدمات کاهش آسیب ایجاد می شوند، 
لذا این مراکز نمی توانند به خودی خود دلیل تجمع 

افراد پرخطر در نقاطی خاص باشند. 
فاطمه رضوان مدنی، رئیس مرکز توسعه پیشگیری 
و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور در پاسخ 
به این سوال که با توجه به عملکرد مراکز کاهش 

چند  طی  دی آی سی ها  و  شلترها  مثل  آسیب 
این مراکز چقدر در کاهش  سال گذشته، وجود 
آسیب های اجتماعی موثر بوده است؟ به ایسنا 
آسیب  کاهش  برنامه های  ارزیابی  در  گفت: 
مشخص شده که مراجعان زیادی از این برنامه 
استقبال کردند و به دلیل ایجاد دسترسی، افراد 
جامعه  اقشار  پایین ترین  از  که  محروم  کامال 
هستند، توانسته اند از این خدمات استفاده کنند.به 

گفته او، در زمینه انتقال بیماری، در بخش HIV و 
رشد شدیدی که حدودا 10 الی 12 سال پیش وجود 
داشته است، در حال حاضر به دلیل برنامه های 
کاهش آسیب، نگرانی ها از رشد این بیماری کمتر 
و بیماری کنترل شده است. او ادامه می دهد: مراکز 
کاهش آسیب نمی توانند مقطعی باعث تجمع افراد 
باشند بلکه ابتدا در ارزیابی ها و جانمایی ها، مناطق 
تجمع و پاتوق ها شناسایی می شوند و راه اندازی 
مراکز و ارائه خدمات بر این اساس در آن منطقه 
فعال می شود، اما متاسفانه تصور افراد بر این است 
که علت تجمع افراد در این مناطق به خاطر مراکز 
کاهش آسیب است، درحالی که موضوع برعکس 

بوده و اگر مکان یا افراد پرخطر شناسایی نشوند 
نمی شود  ارائه  خدماتی  باشند  نداشته  وجود  و 
توسعه  مرکز  رئیس  نمی شود.  فعال  مراکز  و 
پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور 
و  مطالعه کارتن خوابی  موضوع  است که  معتقد 
بی خانمانی معتادانی که دچار آسیب های شدید 
شده اند هیچ گاه برای آنها بحث خدمات نیست، 
زیرا این افراد آنقدر دچار مشکالت جدی هستند و 
مشکالت آنها ریشه های دیگری از جمله مشکالت 
فردی، خانواده، اجتماع و جامعه دارند که به اینجا 
رسیده اند وگرنه ارائه خدمت خود به خود نمی تواند 

این آسیب را زیاد کند.

چه موضوعی سبب شد تا شورای شهر 
اصفهان به فکر شفافیت بیفتد؟

و  مجلس  نمایندگان  برای  قبال  قانونی 
قانون  این  داشتیم  وزرا  و  قوه  سه  سران 
و  کنند  اعالم  را  دارایی شان  بود  این  هم 
مقایسه  را  آن  دوره  پایان  در  قوه قضاییه 
سو استفاده  داشتند  که  فضایی  از  تا  کند 
به  شورا  در  چون  هم  ما  باشند.  نکرده 
داریم  طالیی  امضاهای  خیلی  جهت  هر 
باید  داریم  شهر  سطح  در  فرصت هایی  و 

تمام مردم در جریان باشند و شفافیت در 
بحث  ما  نباشد.  مربوطه  مسئوالن  انحصار 
و  شورا  مصوبات  برای  هم  را  شفافیت 

کردیم.  مطرح  امضاها 

یعنی ساز و کاری پیش بینی شده که 
مردم از همه مصوبات شورای شهر با 

خبر شوند؟
عین  در  و هم  باشند  داشته  مردم خبر  هم 
برای  امضاهای طالیی،  دلیل وجود  به  حال 

مسئوالن مربوطه هم حد و حدودی گذاشتیم 
شرکت های  مدیره  هیات  معامالت،  نوع  تا 
شهروندان  برای  غیره  و  سرمایه گذاری 

شود.  مشخص 

 پیشتر شورای شهر اصفهان سامانه ای 
برای در جریان قرار دادن افکار عمومی از 

مصوبات نداشته است؟ 
ما سامانه داشتیم هنوز هم داریم این سامانه 
مطرح  است که  وقت  خیلی  شورا  مصوبات 

شده است و مصوبات در سامانه قرار می گیرد 
و مردم از آن استفاده می کند. 

به کارگیری  منع  طرح،  خالصه   در   
بستگان در شهرداری، شفافیت سفرهای 
عنوان  از سوت زنی  هم  و حمایت  خارجی 
شده است. یعنی این موضوعات پیشتر در 

شهرداری اصفهان روشن نبوده است؟
خارجی  سفرهای  است،  بوده  هم  قبال  اینها 
تعریف داشته است. االن همه این ها متمرکز 
است، بعضی از این ها قانون بوده برای دولت. 
را  قبلی  قوانین و مصوبات  تمام  این مصوبه 
یکپارچه کرده است. یکسری از این ها قانون 
را  ریزتر آن ها  اما شفاف تر و  دارند  باالدستی 

اعالم کردیم. 

مصوبه شفافیت آرای نمایندگان را هم 
مشخص کرده است؟

بله، مواردی که رای بدهیم و رای ندهیم برای 
موضوعی  مگر  است،  شناسایی  قابل  مردم 
که شورا تشخیص دهد که رای ها در آن باید 

باشد.  محرمانه 

این  مشمول  معموال  موضوعاتی  چه 
اختیار می شوند؟

جلسات غیرعلنی که کم پیش می آید و در مدتی 
که در شورا بودم هم موارد این چنینی نداشتیم. 

درباره  صحبت تان  ابتدای  در   
گفتید،  طالیی  امضاهای  شفافیت 
این  است،  گنگ  کمی  موضوع  این 
امضاهای طالیی همان هایی هستند که 

بیشتر در صدور پروانه به کار می آیند؟
ببینید کالن شهر اصفهان با باقی کالنشهرها 
بارگذاری  و  ارتفاعات  است،  متفاوت 
سایر  مانند  و  است  محدود  زمین  روی 
کالن شهرها همچون مشهد و تهران نیست. 
ساخته  قدر  چه  محدوده  هر  در  که  این 
است.  ارزشمندی  تصمیم گیری  شود، 
از  است.  آن  پشت  میلیاردی  عددهای 
طرفی محاسبات تراکم هم اهمیت زیادی 
سامانه ای  موضوع  این  برای  ما  دارد، 
تعیین  سامانه  هرچه  که  کردیم  طراحی 
عبارت  به  بگیرد،  صورت  محاسبات  کرده، 
تصمیمات  جلوی  کردیم  سعی  دیگر 

بگیریم.  را  سلیقه ای 

 مانند اتفاقی که در تهران می افتد، در 
براساس  سیستمی  پروانه  هم  تهران 

طرح تفصیلی هر منطقه صادر می شود. 
به هرجهت  این طرح تفصیلی هم  نظر ما  به 
ریزه کاری دارد و برای همه نمی شود، نسخه واحد 
نوشت، آنجاست که امضاهای طالیی معنا پیدا 
می کند، ما در این مرحله هم برای مدیران ضوابط 
و شرایط مشخص تعیین کردیم که همه چیز 

شفاف  شود.

 این مصوبه قرار است رد این امضاهای 
طالیی را بگیرد؟

بله این موضوع بسیار راحت است. اکنون هر 
اتفاقی که در فرآیند صدور پروانه رخ می دهد، 
قابلیت بازگشت دارد و می توان دقیقا موضوع و 

افرادی که امضا کردند را کنترل کرد. 

 برگردیم به پرسش اول به نظر می رسد 
که عمده ترین تخلفی که سبب شده تا 
طالیی  امضاهای  شفافیت  فکر  به  شما 

بیفتید، تخلفات حوزه شهرسازی است؟
تا  اما  باشد  محدود  ]تخلفات[  آن  عدد  شاید 
نگرانی هایی  به هرحال جامعه  مطرح می شود 
پیدا می کند. مدیران شهرداری زحمت کشند و 
امانتداری هستند شاید یک در ده هزار مساله ای 
پیش بیاید اما در جامعه طوری خدای نکرده 
مطرح می شود که خیلی نگرانی ایجاد می کند. ما 
برای اینکه جلوی این مطلب را بگیریم که حتی 
یک در هزار هم این مسائل رخ ندهد و بدانند 
که اعضای شورا و مدیران حواسشان به موضوع 
است و خود اعضای شورا هم در کنترلند و قرار 

شده است تا اموالشان را اعالم کنند.

 به کجا اعالم می کنند؟
مشخص  هنوز  آن  اجرای  نحوه  و  مسیر 
باید جایی  قوه قضائیه  در  قاعدتا  است،  نشده 
برای این موضوع تعریف شده باشد، هنوز آن 
را عملیاتی نکردیم ولی بایستی اموال را اعالم 
کنند و آخر دوره هم مقایسه ای صورت بگیرد. 
قوه  سه  سران  و  مسئوالن  باقی  که  همانطور 

می کنند.  چنین 

 به عنوان پرسش آخر این مصوبه چه 
زمانی اجرایی می شود؟

مصوبه باید به فرمانداری برود، کمیسیون تلفیق 
آن را بررسی می کند و بعد اجرایی می شود. 

گفت وگو با رئیس کمیسیون اقتصادی شورای شهر اصفهان درباره مصوبه »شفافیت ارتقای سالمت اداری« 

 برای صاحبان امضاهای طالیی
 محدودیت ایجاد کردیم 

براساس این مصوبه اعضای شورای شهر اصفهان باید اموال شان را به مراجع ذی صالح اعالم کنند تا در پایان دوره مقایسه شود

مدیرکل محیط زیست 
 استان اردبیل: 

هوای اردبیل در 300 روز 
گذشته پاک بود 

اردبیل  استان  زیست  محیط  مدیرکل 
و  است  پاک  اردبیل  استان  هوای  گفت: 
اردبیل  استان  هوای  در  آلودگی  هیچگونه 
در 300 روز گذشته گزارش نشده است. به 
سازمان  شهند گفت:  سعید  مهر،  گزارش 
یک  عنوان  به  زیست  محیط  حفاظت 
دستگاه حاکمیتی وظیفه نظارت بر حسن 
و مقررات زیست محیطی  قوانین  اجرای 

دارد. را 
اردبیل  استان  زیست  محیط  کل  مدیر 
به  مربوط  آلودگی  درصد   12 کرد:  اضافه 
صنایع و 22 درصد نیز مربوط به پسماند 
تولید گردوغبار طبیعی است که  سوزی و 
جدی  توجهی  هوا  آلودگی  منشأ  به  باید 

باشیم. داشته 
خودروهای  از  استفاده  ضرورت  شهند 
یادآور  هوا  آلودگی  کاهش  در  را  عمومی 
شد و بیان کرد: وزارت نفت موظف به ارائه 
معاینه  آن  کنار  در  و  بوده  پاک  سوخت 
فنی خودروها نیز در سال های اخیر مورد 

است. گرفته  قرار  توجه 
او ادامه داد: 2۹ دی ماه امسال بر اساس 
مرکز   14 در  استانی  و  کشوری  مصوبه 
معاینه فنی خودروی استان خدمات ارائه 

است. تخفیف همراه  درصد   ۵0 با  شده 
در  اردبیل  استان  زیست  محیط  مدیرکل 
استان  هوای  وضعیت کیفی  پایان گفت: 
در  آلودگی  گونه  هیچ  و  بوده  مطلوب 
با  امیدواریم  و  ندارد  وجود  اردبیل  هوای 
شرایط  این  تداوم  شهروندان  همراهی 
باشیم. شاهد  را  هوایی  و  آب   مناسب 

 عضو شورای شهر بجنورد: 
انتصاب مادر زن شهردار 
بجنورد به سمت مشاور 

شهردار محکوم است
خصوص  در  بجنورد  شهر  شورای  عضو 
به  بجنورد  شهردار  همسر  مادر  انتصاب 
سمت مشاور این مقام گفت: این انتصاب 
به علت نبود شفافیت و رابطه خویشاوندی 

است. محکوم  شده،  منصوب  فرد 
به گزارش مهر،  یوسف مغروری با اشاره 
به  بجنورد  مادر همسر شهردار  انتصاب  به 
اظهار  شهردار،  بانوان  امور  مشاور  عنوان 
کرد: این اقدام نه به دلیل حواشی گسترده 
ایجاد شده که به دلیل عدم شفافیت در 
جدی  شبهات  و  بانوان  مشاور  توانایی 
محکوم  خویشاوندی  انتصابات  پیرامون 

است.
ایجاد  موجب  انتصاب  این  افزود:  او  
 هزینه های سنگین برای نظام شده است.
مغروری اضافه کرد: بانوان جوان بجنوردی 
جایگاه هایی  تصدی  باالیی جهت  ظرفیت 
باید  این دست دارند و شهردار بجنورد  از 
معلم  یک  انتصاب  برای  منطقی  پاسخ 
باشد. داشته  با شهر  آشنا  غیر  بازنشسته 
او  تاکید کرد: انتصابات خویشاوندان جز 
عمومی  اعتماد  سرمایه گران بهای  نابودی 
و  داشت  نخواهد  آورده ای  عزیز  مردم 
پاسخگو  خصوص  این  در  باید  شهردار 

باشد.

حاج رسولی ها: قرار شده 
است تا اعضای شورای شهر 
اصفهان میزان اموالشان را 
اعالم کنند البته مسیر و نحوه 
اجرای آن هنوز مشخص 
نشده است

پیام ما / شورای شهر اصفهان هفته گذشته طرح »شفافیت ارتقای سالمت اداری« را تصویب کرد. طرحی که به گفته اعضای شورا دغدغه 5 
ماهه شان بوده است و در ابتدا در کمیسیون ها بررسی شده و بعد به صحن آمده است. بر اساس اطالعات منتشر شده این طرح چند اولویت 
اساسی دارد: شفافیت رای، منع به کار گیری بستگان شورای شهر و مدیران شهری در شهرداری، حمایت از سوت زن ها، شفافیت سفرهای 
خارجی و بستن گلوگاه های رانت و داللی. این طرح برای تایید به کمیسیون تلفیق فرمانداری اصفهان ارسال شده است. درباره جزئیات طرح 
و شباهت های آن با شفافیتی که شورای شهر تهران در دوره  گذشته دنبال کرده بود با »عباس حاج رسولی ها«، رئیس کمیسیون اقتصادی 

و حقوقی شورای شهر اصفهان گفت وگو کرده ایم. 
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- جسمی3 - سفید آذری - تجارت، 
معامله و داد و ستد، مالیخولیا، داد و 
ستد - نام ترکی، نام آذربایجانی - سیب 
مازندرانی 4 - نقص - عضو باال نشین، 
راز - جفتك - عروس۵ - میان - انصار، 
عدد   -  ۶ روکفشی    - رفقا  دوستان، 
قرن - نت ششم موسیقی، نفی عرب، 
درون چیزی - بی مو - خط ژاپنی7 - 
سنگ معدنی  - ولگرد، بی سر و پا، بت 
آسمان جل - خاندان، زائو ترسان، سرخ 
كمرنگ8 - ذره باردار، نمد زین - بانگ 
کالغ - خود آرایی  - آهنگ۹ - آگاه ، 
آگاه و مطلع، مطلع  - خرمابن10 - پرنده 

وحشی حالل گوشت، نامی دخترانه - 
سبز  سر  استان  شهرهای  از  روشنایی، 
مازندران - در خور و شایسته11 - یازده، 
دو یار هم قد - ریشه - تر و نمناک  
- توپ چوگان، توپ بازی چوگان12 - 

چراگاه ایالت - بندر فرانسه، شهر وبندری 
در جنوب فرانسه - از مزه ها، مزه حرف 
آب  جمع،  ضمیر  تو،  و  من   - حق13 
الفبای  از  یونانی،  دوم  حرف   - تازی 
یونانی - جمع وسوسه - شمای بیگانه، 

ضمیر انگلیسی14 - شماردن - ورزش 
مادر، عدد بهم زدنی - دقت بیمار گونه، 
تكرار1۵ - صد متر مربع، واحد سطح، 
پسوند فاعلی, مخفف اگر - افشره غوره 

- نوعی لباس مردانه بلند

جدول شماره 2204

خراسان رضوی

فهیمه صدقی/ تولیت آستان قدس رضوی گفت: رایزن های 
فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی می توانند سفرای 

آستان قدس برای نشر معارف رضوی در جهان باشند.
رئیس  دیدار  در  مروی  احمد  حجت االسالم والمسلمین 
و مدیران سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی که در حرم 
مطهر رضوی برگزار شد، به حساسیت فعالیت های فرهنگی 
اشاره و با تأکید بر اهمیت برخورداری از استراتژی فرهنگی 
برای انجام اقداماتی بنیادی و اثرگذار در حوزه فرهنگ، ابراز 
کرد: فرصت استثنایی و بی نظیری برای ترویج مبانی دینی 
در اختیار رایزن های فرهنگی است که آنان برای اثربخشی 
در ابعاد فرهنگی باید از روحیه عشق و انگیزه نسبت به کار 

برخوردار باشند.
او کار سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی را بسیار دشوار 
رایزن های فرهنگی سازمان  و  عنوان کرد: سفرا  و  ارزیابی 

فرهنگ و ارتباطات اسالمی باید از میان نخبگان، دانشمندان 
و افراد با انگیزه و دغدغه  مند در حوزه  مسائل دینی و فرهنگی 
انتخاب شوند تا بتوانند فرهنگ و تمدن ایرانی ـ اسالمی و 

پیام رحمانی اهل بیت)ع( را به گوش جهانیان برسانند.
تولیت آستان قدس رضوی با اشاره به این حدیث از امام 
رضا)ع( که »اگر مردم حسن و حقایق کالم ما را بدانند قطعًا 
پیروی می کنند« گفت: یکی از وظایف سازمان فرهنگ و 
ارتباطات اسالمی این است که محاسن کالم اهل بیت)ع( را 

به گوش جهانیان برساند.
او در ادامه به هجمه های دشمنان علیه مکتب تشیع اشاره 
و آن را نشان از اثرگذاری این مکتب دانست و تصریح کرد: 
فرهنگ تشیع غنی، قدرتمند و زنده است، این مکتب موجب 
بیداری و آگاهی انسان هاست و دلیل دشمنی مستکبران با 

این مکتب نیز همین امر است.

حجت االسالم والمسلمین مروی در دیدار رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی: 

نشر معارف رضوی در جهان  از طریق رایزن های 
فرهنگی سفرای آستان قدس

در  خوزستانی  کودکان  محمدابولیان/ 
چین  نقاشی  بین المللی  نمایشگاه 
مراکز  هنرمند  عضو  چهار  درخشیدند. 

نوجوانان  و  پرورش فکری کودکان  کانون 
نمایشگاه  هفتمین  در  خوزستان 
چین  آسیایی  کودکان  نقاشی  بین المللی 
موفق به کسب یک رتبه اول،دو رتبه دوم 
پیام  گزارش  به  شدند.  سوم  رتبه  ویک 
پرورش  کانون  روابط عمومی  از  نقل  به 
فکری کودکان و نوجوانان خوزستان، این 
و،  دوستی  سالمتی،  موضوع  با  مسابقه 
از  و  شد  درسال2021برگزار  بزرگ  وحدت 
کودک  چهار  کشور،   13 از  اثر  میان۵00 
جایزه  چهار  کسب  به  موفق  خوزستانی 
اساس  بر  شدند.  بین المللی  رویداد  این 
این گزارش نهال دیده بان ۹ساله از کانون 
کسب  به  موفق  مسابقه  این  در  بهبهان 
جایزه اول شد و بهار نصیریان هفت ساله 
هفت  آموزش  آناهید  و  بهبهان  کانون  از 
ساله از اهواز جایزه دوم را در این مسابقه 

از  سرکوئی14ساله  مهتا  کردند.  کسب 
بین المللی  مسابقه  در  نیز  دزفول،  کانون 
سوم  جایزه  به کسب  موفق  چین  نقاشی 
خوزستانی  است:کودکان  شد.گفتنی 
کانون  هنری  درکالس های  افتخارآفرین 
طالبیان زاده  مهرانفر،نجمه  ناهید  نظر  زیر 
هنری کانون  مربیان  نوروززاده  مرجان  و 
نوجوانان  و  کودکان  فکری  پرورش 
این  در  و  یافتند  پرورش  خوزستان 
درخشیدند.  خوش  بین المللی  مسابقه 
نوجوانان  و  پرورش فکری کودکان  کانون 
هفتمین  در  اثر   1۹ ارسال  با  ایران 
کودکان  نقاشی  بین المللی  نمایشگاه 
هفت  2021 شرکت کرد که  چین  آسیایی 
کسب  به  موفق  آن،  مراکز  هنرمند  عضو 
رتبه  چهار  و  دوم  رتبه  دو  اول،  رتبه  یک 

شدند. سوم 

 با دریافت 4 جایزه صورت گرفت:

درخشش کودکان خوزستانی در نمایشگاه بین المللی نقاشی چین

سمیه باقرزاده/ شهردار مشهد گفت: بیش از ظرفیت، پروژه تعریف و آغاز شده است، لذا 
شهرداران مناطق از تعریف پروژه های غیر ضروری و بدون انجام مطالعه کافی خودداری 

کنند.
سید عبدهللا ارجائی در جلسه شورای شهرداران که با حضور معاون مالی و پشتیبانی 
برگزارشد، افزود: از نظر درآمدهای مالی وضعیت شهرداری های مناطق آنطور که باید باشد 
نیست بنشینید و تصمیم بگیرید که چگونه می شود این وضعیت را سروسامان داد ما هم 
از این تصمیمات حمایت می کنیم.  او با بیان اینکه هرجا الزم شده از شهرداران حمایت 
کرده ایم، اظهار کرد: از شما می خواهم که محکم کار کنید و تصمیمات الزم را برای بهبود 

وضعیت اتخاذ کنید، کجا تصمیم گرفته اید که از آن حمایت نشده است؟ 
شهردار مشهد اضافه کرد: اختیارات الزم را به شهرداران مناطق داده ایم و هر جا که اختیارات 
بیشتری نیاز بوده تفویض اختیار شده است، کدام دوره مدیریت شهری شهردار منطقه تا 

این اندازه اختیار عمل داشته است.
ارجائی با اشاره به اینکه می خواهم به جای یک شهردار، 13 شهردار داشته باشیم و شما 
مانند یک شهردار عمل کنید، گفت: معاونان و مدیران کل نیز باید بدانند پشتیبان شهرداران 

هستند زیرا آنها خط مقدم مدیریت شهری فعالیت و خدمات رسانی می کنند.

سیده حبیبه مومنی / جلسه مدیر مخابرات منطقه گلستان با تعدادی از مدیران 
IT سازمان ها و نمایندگان موسسات تجاری با هدف تشریح کمپین واگذاری فیبر 

دسترسی به مشتریان تجاری برگزار شد. 
اداره روابط عمومی مخابرات منطقه گلستان ، غالمعلی شهمرادی که  به گزارش   
IT سازمان ها و نمایندگان موسسات و مشتریان تجاری  در نشست با مدیران 
بر  آینده ،  و  کنونی  شرایط  در  ارتباطات  اهمیت  بر شمردن  با  می گفت ،  سخن 
ضرورت تجهیز به سرویس های ارتباطی به روز برای بخش های مختلف جامعه 
تاکید کرد. او گفت: وظیفه مخابرات تامین زیرساخت های ارتباطی مناسب برای 
مشتریان و متقاضیان است .سیاست مخابرات استان توسعه شبکه فیبر نوری 
در نقاط مختلف بوده و اقدامات خوبی هم در این زمینه انجام شده و کمپین 
تانوما و واگذاری فیبر دسترسی ،  برای سازمان ها فرصت مناسبی بوده تا بتوانند 
از این سرویس بهره مند شوند. مدیر مخابرات منطقه گلستان از تجهیز تمامی 
مراکز شهری و ارتباطات بین شهری به فیبر نوری خبر داد و گفت : این امکانات 
و  برنامه ریزی  و  یافته  توسعه  نیز  مشتریان  به  اتصال  و  دسترسی  بخش  در 

فعالیت های موثری نیز در حال انجام است.

فریبا محمدی/ در نه ماهه سال جاری شرکت آب و فاضالب استان خراسان 
شمالی بیش از ۶4 میلیون و 3۵0 متر مکعب آب شرب استحصال و در بین 
مشترکان توزیع کرد که نسبت به مدت مشابه در سال ۹۹ بیش از 10 درصدی 
افزایش یافته است.  مهندس غالمحسین ساقی رئیس هیات مدیره و مدیر 
عامل این شرکت با بیان خبر فوق گفت : تامین آب سالم و بهداشتی با رعایت 
کلیه استانداردها از مهم ترین وظایف شرکت های آب و فاضالب است که پس 

از استحصال ، تصفیه ، گندزدایی و کلر زنی در بین مشترکان توزیع می شود.
ساقی افزود : در راستای اجرای همین وظیفه در نه ماهه سال جاری بیش 
از 3۶ میلیون و 3۵0  مترمکعب آب شرب از منابع تامین آب استان شامل ، 
سدها ، چاه ها ،  چشمه ها و قنات ها استحصال و در اختیار هم استانی ها قرار 

گرفته است .
او گفت : از این میزان آب استحصال شده بیش از 1۶ میلیون متر مکعب مربوط 
به آب های سطحی است که از سه سد شیرین دره در بجنورد ، بارزو در شیروان 
و سد بیدواز در اسفراین و بیش از 48 میلیون متر مکعب دیگر آن از منابع 

آب های زیر زمین تامین شده است .

شهردار مشهد تاکید کرد:
خودداری شهرداران از تعریف پروژه های 

غیر ضروری و بدون مطالعه

تشریح طرح واگذاری فیبر دسترسی
 به مشتریان تجاری در مخابرات گلستان

 افزایش 10 درصدی  استحصال 
آب شرب در استان خراسان شمالی

| خراسان رضوی | | گلستان | | خراسان شمالی |

پیام تبریک مدیرعامل منطقه 
ویژه اقتصادی خلیج فارس 

برای سالروز تاسیس منطقه  
به  خلیج فارس  اقتصادی  ویژه  منطقه  مدیرعامل 
این منطقه پیام تبریکی  مناسبت سالگرد تاسیس 
امور فرهنگی  و  روابط عمومی  به گزارش  صادر کرد.  
منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس متن پیام از این 

است: قرار 
خداوند بزرگ منان را شاکریم که در بیست و چهارمین 
سالگرد تأسیس منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی 
و فلزی خلیج فارس، این منطقه عظیم اقتصادی به 
حدی از رشد و شکوفایی رسیده است که به عنوان یکی 
از اصلی ترین مراکز تولید و اشتغال کشور و نمادی 
و  است  ایرانی  هر  افتخار  مقاومتی،  اقتصاد  تبلور  از 
رکوردهای پیاپی در تولید و جذب سرمایه، حس غرور 
را نه تنها در جهادگران اقتصادی شاغل در این منطقه 
که در تک تک عالقه مندان به نظام مقدس جمهوری 

اسالمی و کشور عزیزمان ایجاد کرده است.
 بیست و چهارمین سالگرد تاسیس منطقه ویژه صنایع 
معدنی و فلزی خلیج فارس در حالی فرا رسیده است 
که این منطقه پر رونق اقتصادی سال جاری را بر شعار 
»تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها« متمرکز شده 
و مدیران این مجموعه امیدوارند در پیشگاه خداوند 
متعال، حضرت ولی عصر )عج( و نایب بر حق ایشان 
مقام معظم رهبری )مدظله عالی( توانسته باشند این 
شعار را عملی کنند و در راستای اعتالی نام پرافتخار 
ایران اسالمی و خدمت به مردم شریف کشورمان گام 

برداشته باشند.
از 24 دی ماه سال 137۶ تاکنون مدیران، مهندسان 
و کارگران زحمتکش و ساعی بسیاری برای توسعه و 
پیشرفت این منطقه ویژه ی اقتصادی تالش کرده اند 
و اکنون نیز کارکنان شاغل وظیفه ی سترگی بر دوش 
خود احساس می کنند و خود را ملزم می دانند تا ضمن 
اقتصادی  عظیم  منطقه  این  راه گذشتگان،  ادامه ی 
و  ایران  صنعت  اتکای  نقطه ی  به  بیش ازپیش  را 
هرمزگان تبدیل کنند. این جانب بار دیگر فرا رسیدن 
سالروز تاسیس منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی 
جبهه ی  سربازان  تمامی  به  را  خلیج فارس  فلزی  و 
جهاد اقتصادی به ویژه مردم دریادل هرمزگان تبریک 
به  ما  همکاران  اقدامات  امیدوارم  و  می کنم  عرض 
عزت، سربلندی و قرارگیری نام صنعت ایران بر بلندای 

قله های ترقی و پیشرفت بیانجامد.
و من هللا التوفیق

حسن خلج طهرانی
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس

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

تکلیف  تعیین  قانون  نامه  13آئین  ماده  و  قانون  ماده3  موضوع  آگهی 
برابررای  رسمی  فاقدسند  ساختمانهای  و  واراضی  ثبتی  وضعیت 
تعیین  قانون  اول موضوع  شماره1400۶031۹07۹000288-1400/0۶/20هیات 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک شهر رودبار جنوب تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
0صادره  شناسنامه  بشماره  یوسف  فرزند  زه کلوت   بامری  صفیه  خانم  
ازرودبارجنوب در یک باب مغازه به مساحت ۵2متر مربع پالک 208۹فرعی 
از440- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 40فرعی از 440اصلی قطعه سه 
واقع در زهکلوت -گل آباد بخش4۶کرمان خریداری از مالکین رسمی آقای 
محمدبامری پاک محرزگردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو 
نوبت به فاصله 1۵روزآگهی 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:204
تاریخ انتشار نوبت اول:1400/10/11 – تاریخ انتشارنوبت دوم :1400/10/2۵

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

تکلیف  تعیین  قانون  نامه  13آئین  ماده  و  قانون  ماده3  موضوع  آگهی 
برابررای  رسمی  فاقدسند  ساختمانهای  و  واراضی  ثبتی  وضعیت 
تعیین  قانون  موضوع  اول  شماره1400۶031۹07۹000۵80-1400/10/0۶هیات 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک شهر رودبار جنوب تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
خانم  نصرت محمد علی زابلی  فرزند مراد بشماره شناسنامه 347صادره 
ازرودبارجنوب در یک باب خانه به مساحت 37۵متر مربع پالک 1۶48فرعی 
از188- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 188اصلی قطعه سه واقع در 
رودبارجنوب –شهرک فجر خریداری از مالک رسمی آقای عبدالحسین مهیمی 
،محمد مهدی ومهسا مهیمی وخانم فاطمه بیگ مرادی محرزگردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 1۵روزآگهی 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:20۶
تاریخ انتشار نوبت اول:1400/10/11 – تاریخ انتشارنوبت دوم :1400/10/2۵

علی رحمانی خالص - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
دراجرای مواد مذكوربدینوسیله امالکی که برابرآراء هیأتهای حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی گلباف که ادامه عملیات ثبتی آنها مطابق قانون مذكورتجویز گردیده است به ترتیب شماره پالک و بخش و محل 

وقوع ملک و مشخصات مالک واقع در بخش 27 کرمان بشرح ذیل:
1-پالک یکفرعی از 20۵2- اصلی بخش 27 کرمان مالک آقای حسینجان قنبرزاده فرزند رمضان به شماره شناسنامه ۹7۹ صادره از گلباف و خانم زهره 
حسن خانی اندوهجردی فرزند حسین به شماره شناسنامه 31۹001۹207 صادره از شهداد هرکدام نسبت به سه دانگ از ششدانگ یک باب خانه به 

مساحت 41۹ متر مربع واقع در گلباف خیابان جمهوری کوچه شماره ۹ خریداری از مالک رسمی علی کوهستانی 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي 
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 يك ماه از تاريخ 
تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمایند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكيت صادر خواهد شد. م الف 14۶2
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/10/2۵-تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/11/10

محمود مقصودی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک  گلباف

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
اگهی موضوع ماده 3 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی برابر رای شماره 1400۶031۹008002170 هیات دوم  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زرند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم آزاده عرب پور رق آبادی فرزند یداله 
به شماره شناسنامه 1۵۵ صادره از زرند در یک باب خانه به مساحت 203.10 مترمربع از پالک ۶7۶ اصلی واقع در زرند _ ده اصغر 
بخش 13 کرمان خریداری از مالک رسمی آقای رمضان کردی کریم آبادی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت  به فاصله 1۵روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف  مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م/الف 2۶۶
تاریخ انتشار نوبت اول:1400/10/2۵- تاریخ انتشار نوبت دوم:1400/11/10

حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

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

تعیین  قانون  موضوع  اختالف  حل  هیات  صادره  آرا  برابر 
اراضی و ساختمان های فاقد سند  تکلیف وضعیت ثبتی 
رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان زرند تصرفات مالکانه و بالمعارض 
مورد  امالک  و  متقاضیان  است.لذا مشخصات  متقاضیان محرز گردیده 
تقاضا بشرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 1۵ روزآگهی 
می شود در صورتیکه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی بمدت دو ماه 

اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم تقدیم نماید.
امالک واقع در بخش 13 کرمان شهرستان زرند

آیلین عرب ندوی زرندی فرزند محمد علی بشماره شناسنامه  1. خانم 
3080۶42۵۹7 صادره از  زرند با والیت محمدعلی عرب ندوی زرندی به 
شماره ملی 30۹0۹74۶73 در دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه 
به مساحت 1۵7.۵0 مترمربع از پالک 12 فرعی از  2430 اصلی واقع در  
در زرند خیابان ولی عصر شرقی کوچه یک خریداری از مالک رسمی آقای 

علی اکبرنژاد زرندی.
2.خانم نصرت ایزدی همت آبادی فرزند رمضان به شماره شناسنامه ۶۹2 
شماره ملی  30۹0۶۵۵۶۶7 صادره از زرند در دو دانگ مشاع از ششدانگ 
یک باب خانه به مساحت 1۵7.۵0 مترمربع از پالک12 فرعی از  2430 
اصلی واقع در زرند خیابان ولی عصر شرقی کوچه یک خریداری از مالک 

رسمی آقای علی اکبرنژاد زرندی.
3. خانم آوا عرب ندوی زرندی فرزند محمدعلی به شماره شناسنامه و کد 
ملی 3080۶42۵8۹ صادره از زرند با والیت محمدعلی عرب ندوی زرندی 
به شماره ملی 30۹0۹74۶73 در دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 
خانه به مساحت 1۵7.۵0 مترمربع از 12 فرعی از  2430 اصلی واقع در 
زرند خیابان ولی عصر شرقی کوچه یک خریداری از مالک رسمی آقای 

علی اکبرنژاد زرندی.

4. خانم اکرم اسالمی علی آبادی فرزند محمد بشماره شناسنامه  11 صادره 
از زرند در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 121.10 مترمربع از پالک 
شماره 2427 اصلی واقع در  زرند خیابان زنبق خریداری از مالک رسمی 

آقای سیدمجتبی موسوی کسروی.
۵. آقای محمد یوسفی زرندی فرزند ماشاءاله بشماره شناسنامه 23۵ 
به  مغازه  باب  یک  ششدانگ  در  زرند  از   صادره   30۹048۵011 کدملی 
از 23۶8  از پالک 33 فرعی  و مجزی  مساحت ۶2.۶0 مترمربع مفروز 
اصلی واقع در زرند خیابان شهدای محمدابادخریداری از مالک رسمی خانم 

ربابه ذکائی زرندی.
کدملی   2۹۶ شناسنامه  بشماره  مهدی  فرزند  دادور  مرجان  خانم   .۶
به مساحت  باب خانه  از کرمان در ششدانگ یک  2۹۹2۵۵0۹0۶ صادره 
218 مترمربع مفروز و مجزی از پالک 230 فرعی از 23۶8 اصلی واقع در 
زرند خیابان حکمت کوچه یک خریداری از مالک رسمی آقای جواد ذکائی.
7. آقای سعید متصدی زرندی فرزند محمد بشماره شناسنامه ۵۹08 کدملی 
30۹00۵۹134 صادره از زرند در ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 38 
مترمربع مفروز و مجزی از پالک ۶2۹0 اصلی واقع در زرند خیابان فردوس 

خریداری از مالک رسمی آقای حاجعلی حسن زاده زرندی.
8. آقای سعید متصدی زرندی فرزند محمد بشماره شناسنامه ۵۹08 کدملی 
30۹00۵۹134 صادره از زرند در ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 38 
مترمربع مفروز و مجزی از پالک ۶2۹0 اصلی واقع در زرند خیابان فردوس 

خریداری از مالک رسمی آقای حاجعلی حسن زاده زرندی.
۹. آقای ایرج گرامی تاج آبادی فرزند محمدحسن بشماره شناسنامه 3۵0 
کدملی 2۹۹1۹۹3۵71 صادره از کرمان در ششدانگ یک قطعه باغ پسته 
به مساحت 717۶4 مترمربع مفروز و مجزی از پالک ۹0۵4 اصلی واقع 

در  روح آباد خریداری از مالک رسمی آقای هوشنگ گرامی تاج آبادی.
 م الف 2۶3

تاریخ انتشار نوبت اول:1400/10/2۵-تاریخ انتشار نوبت دوم:1400/11/10
حسین توحیدی نیا - رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک گلباف
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره 1400۶031۹0۶2000403 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک گلباف تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم سوسن وهابی گوکی فرزند حسن بشماره شناسنامه 1۶1 صادره از گلباف در 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۹۶8 مترمربع پالک 3 فرعی از 1724- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک های یکفرعی از 1724- اصلی و 
فرعی از 1724- اصلی و جزء پالک 1724- اصلی واقع در گلباف خیابان طالقانی کوچه شهید حسینی خریداری از مالک رسمی حسن وهابی و 
فاطمه وهابی و عفت السادات میرتاج الدینی و سوسن وهابی و اسداله وهابی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 1۵ 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 14۶۶
تاریخ انتشار نوبت اول :1400/10/2۵-تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/11/10

محمد مقصودی - رئیس ثبت اسناد و امالک گلباف

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
اگهی موضوع ماده 3 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی برابر رای شماره 1400۶031۹008002483 هیات دوم  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زرند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حسین ایزدی یزدان آبادی فرزند 
غالمحسین به شماره شناسنامه 4 صادره از زرند در قسمتی از خانه به مساحت 17۶.۶۵ مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک 102 
فرعی از 23۶8 اصلی واقع در زرند خیابان انقالب کوچه 4 خریداری از مالک رسمی آقای اکبر امرالهی زرندی محرز گردیده است. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت  به فاصله 1۵روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید 
ظرف  مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م/الف 2۶7
تاریخ انتشار نوبت اول:1400/10/2۵- تاریخ انتشار نوبت دوم:1400/11/10

حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند
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کارزار آبخوان

رقابت های لیگ برتر قایقرانی آب های آرام در دریاچه آزادی/ میزان

| موزه نقاشی پشت شیشه تهران |
از  یکی   ، تهران  شیشه  پشت  نقاشی  موزه 
موزه های خوش رنگ و لعاب این شهر است 
نقاشی  دارد. موزه  که در خیابان سعدی قرار 
قدیمی  خانه های  از  یکی  در  شیشه  پشت 
سیاوش  دکتر  مرحوم  به  متعلق  که  تهران 
بیماری های  رشته  در  پزشک  اولین  شقاقی؛ 
خانه  این  است.  شده  راه اندازی  بوده،  ریوی 
قدیمی به مساحت 1400 مترمربع و زیربنای 
قاجاریه  دوره  اواخر  به  متعلق  متر مربع،   ۵00
توسط  خانه  این  است.  پهلوی  دوره  اوایل  و 
ورثه دکتر شقاقی به سازمان فرهنگی هنری 
بازسازی  از  پس  و  اهدا  تهران  شهرداری 
شی  قلم   310 با  خورشیدی   1377 سال  در 
خریداری شده )متعلق به دوره صفویه تا عصر 
به سازمان  تهران،  از سوی شهرداری  حاضر( 
میراث فرهنگی واگذار شود. ساختمان عمارت 
شقاقی )موزه( متعلق به دوران پهلوی اول بوده 
دوران  معماری  های  سبک  به  آن  معماری  و 
است.  ایرانی-اروپایی  هنر  از  تلفیقی  قاجار 

محوطه  ای با زیربنای حدود 3۵0 متر مربع در 
بنا  مترمربع   مساحت حدودی۶۵0  با  فضایی 
شده است. حیاط به سبک و سیاق چهارباغ 
ایرانی با حوضی در وسط و رختشوی خانه  ای در 

است. گرفته  قرار  محوطه  جنوبی  ضلع 
طبقه  زیرزمین،  طبقه  سه  شامل  بنا  عمارت 
ساختمان  نمای  است.  اول  طبقه  و  همکف 
و  است  سیمان  روی  سفید  پوشش  دارای 
من جمله،  معماری  عناصر  انواع  ترکیب بندی 

به  نیز  و  چوبی  درهای  و  پنجره  ها  تعبیه 
کارگیری قوس  های جناغی، هاللی، نعل اسبی 
و نقوش گچ بری که با سیمان اجرا شده  اند و 
نمای  در  می  توان  را  بالکن  ها،  و  نیز ستون  ها 
تزئینات  مهم ترین  کرده.  مشاهده  عمارت 
گچ بری  های  بنا،  داخلی  سطوح  در  بکار رفته 
گچی  ابزار زنی  های  انواع  و  )رنگی(  فرنگی 

ایران در  سیری   / است. 

در روز بیست و پنجم دی ماه 13۹۹، روزنامه »پیام ما« گزارشی با عنوان 
»معمای برق« منتشر کرده  است که به عوامل بر سر راه تامین برق در 
تابستان نظیر  استخراج رمز ارز، صادرات برق، کمبود گاز در نیروگاه ها و 
سایر چالش ها اشاره دارد. همچنین گزارش دیگری با تیتر »انقراض 

دسته جمعی« در این شماره از روزنامه منتشر شده است.

آلودگی اقیانوس و دریا )بخش 12( 
اقیانوس ها و دریا ها مانند خشکی ها در معرض تخریب زیستی قرار دارند، زیرا 
چرخه  عناصر حیاتی به ویژه چرخه  کربن، چرخه  اکسیژن و چرخه  فسفر که 
از عناصر مهم فرآیندهای زیستی اند، بر اثر تخریب بوم سازگان دریایی آسیب 
بنابراین، تخریب محیط زیست دریایی، تخریب زیستی دریاها و  می بیند. 
اقیانوس ها را در پی خواهد داشت. عوامل اصلی تخریب بوم سازگان دریایی را 

می توان چنین بر شمرد:
فعالیت های انسان و عوامل طبیعی که سبب تغییر دما و شفافیت آب در محیط 

زیست دریایی می شود.
با وارد شدن آالینده ها به محیط زیست دریایی و تغییر جریان های دریایی، میزان 

تولید مثل و رشد آبزیان و نیز مقدار مواد مغذی موجود در آب تغییر می کند.
بیماری های جدید از عوامل تخریب بوم سازگان دریایی است./دانشنامه محیط 

زیست

تیزر نمایش »ماه بر ترک اسب پیر« با بازی ایوب آقاخانی 
منتشر شد. به گزارش خبرگزاری مهر، تیزر نمایش »ماه بر 
ترک اسب پیر« به کارگردانی محمد عبدالهادی با نویسندگی 
و بازیگری ایوب آقاخانی منتشر شد. »ماه بر ترک اسب پیر« 
یکی از نمایشنامه های تک پرسوناژ ایوب آقاخانی است که 
پیش تر چند جایزه از رقابت های مختلف نمایشنامه نویسی 
دریافت کرده و موضوع آن درباره مهاجرت و عشق است. در 
خالصه این نمایش آمده است: »امشب شب یلدا نیست اما 
»داوود مینو« طوالنی ترین شبش را پیِش رو دارد، شبی که 
با رازهای سر به مهرش معلوم نیست روزی در پی خواهد 
 22 تا  پیر«  اسب  ترک  بر  »ماه  نمایش  نه.«   یا  داشت 
بهمن ماه، هر شب ساعت 20 در سالن اصلی خانه نمایش 
مهرگان روی صحنه می رود و عالقمندان می توانند با مراجعه 

به سایت تیوال بلیت آن را خریداری کنند.

فیلم سینمایی »قهرمان« به جمع 1۵ نامزد اولیه شاخه بهترین 
به  یافت.  راه  )بفتا(  بریتانیا  فیلم  آکادمی  جوایز  خارجی  فیلم 
نامزدهای  فهرست  )بفتا(  بریتانیا  فیلم  آکادمی  ایسنا،  گزارش 
اولیه جوایز ساالنه خود را اعالم کرد و فیلم سینمایی »قهرمان«، 
یکی از 1۵ فیلم در شاخه بهترین فیلم خارجی است. »ماشین 
تو  مرد  »من  خدا«،  »دست   ،»۶ شماره  »کوپه  بران«،  را  من 
موازی«،  »مادران  دنیا«،  پسر  »گوساله«،»زیباترین  هستم«، 
دنیا«،  آدم  »بدترین  »مامان کوچک«،   ،»13 منطقه  »پاریس، 
اولیه این  »تیتان«، »سواران عدالت« و »فرار« دیگر نامزدهای 
شاخه هستند. دو فیلم »داستان وست ساید« ساخته  »استیون 
»کری  به کارگردانی  نیست«  مردن  برای  »زمانی  و  اسپیلبرگ« 
فهرست  اعالم  در  نامزدی  تعداد  بیشترین  در مجموع  فوکاناگا« 
اولیه جوایز بفتا کسب کردند. اسامی نامزدهای نهایی جایزه بفتا 
 22 نیز   جوایز  اعطای  مراسم  و  می شود  اعالم  بهمن   14 شنبه 

می شود. برگزار  اسفند 

کارزاری با نام درخواست قرار گرفتن خدمات روان شناسی در 
لیست بیمه تامین اجتماعی در وب سایت کارزار در جریان 
است که با هشتگ #حمایت_بیمه_از_روانشناسی پیگیری 
می شود. در بخشی از متن این کارزار خطاب به وزیر بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی 
و رئیس کل بیمه مرکزی  آمده است: » با توجه به این که 
جمع کثیری از جامعه ایران، کارگر و از سطوح پایین جامعه 
هستند و از خدمات بیمه تامین اجتماعی استفاده می کنند، 
کشور،  سراسر  درمانی  مراکز  در  روان شناس  نبود  به دلیل 
نمی توانند با  استفاده از خدمات بیمه به روان شناس مراجعه 
کنند و مجبورند برای این نوع درمان هزینه آزاد پرداخت نمایند. 
همچنین با وجود این که هیئت وزیران در سال اخیر قانونی 
را مبنی قرار گرفتن کلیه خدمات روان شناسی و روان درمانی 
تحت پوشش بیمه تصویب کرد، متاسفانه مسئوالن سازمان 
تامین اجتماعی و نیز وزارت بهداشت، دستورات و مصوبات را 
اجرا نمی کنند. آیا قشر ضعیف جامعه باید از خدمات تخصصی 
روان شناسی محروم باشند؟ آیا درمانگر فقط پزشک است 
نمی شود؟  محسوب  پزشکی  خدمات  جزو  روان درمانی  و 
خواهشمندیم پزشک ساالری را در سیستم درمان متوقف کرده 

و به دیگر تخصص های درمانی نیز ارزش بگذارید.« 

دلم ای دوست تو دانی که هوای تو کند

لب من خدمت خاک کف پای تو کند

رایگان مشک فروشی نکند هیچ کسی

ور کند هیچ کسی زلف دوتای تو کند

چه دعا کردی جانا؟ که چنین خوب شدی؟

تا چو تو چاکر تو، نیز دعای تو کند

دل من در قفس عشق، هوای تو کند

چشم من، آرزوی خدمت پای تو کند

بین درین شهر، کسی مشک فروشی نکند

گر کند شانه به زلفان دو تای تو کند

قدرت عشق ببین، ای بت شیرین گفتار!

شیخ در موقع تسبیح، دعای تو کند

دوش با ساغر می درد دل خود گفتم

گفت وصلش به جهان، نیز دوای تو کند

گفتمش خرمن هستی من، آتش بگرفت

گفت تن ده به بال، چون که خدای تو کند

گفتمش صبر چه حاصل؟ که رفیقان بروند

گفت اینست، ولی کار وفای تو کند

گفتمش گریه عاشق، نکند هیچ اثر

گفت لیکن سخن عشق دعای تو کند

»چه دعا کردی جانا که چنین خوب شدی «

دل عشقی چه کند؟ گر که هوای تو کند

میرزاده عشقی

در دره تنگ زندان در منطقه حفاظت شده 
قرار  آبشار  این  کالر  قله  روبه روی  سبزکوه 
از  مرکب  محلی  زبان  در  دارد. کرودی کن 
کلمه های کر به معنای مه و دی به معنای 
دود است نامی زیبا برای این آبشار ریزش 
آب از ارتفاع باال و باد باعث معلق شدن ذرات 
در  آبشار  این  می شود.  آسمان  در  آب  ریز 
 N314121 E۵0۵84۵ موقعیت جغرافیایی
استان  در  لردگان  در ۵۵ کیلومتری شمال 
چهار محال وبختیاری قرار دارد. این آبشار در 
بین دیواره های سنگی بلندی از دو طرف در 
میان دره ای عمیق واقع شده است. به دلیل 
سختی دسترسی به این مسیر نام این دره 
مجموعه ای  شده  که  زندان گذاشته  تنگ 
زیبا از کوهستان،  آبشار، جریان آب، گیاهان 
خودرو و حیات وحش است،  چند صباحی 
بیش نیست که به شکل اتفاقی طی یک 
گشت هوایی نقاب از رخ زیبای بی مثال خود 
باز کرد و االن تنها گردشگران و کوهنوردانی که 
خستگی سفری چند روزه از میان صخره ها و 
ناهمواری های کوهستان را به جان می خرند، 
گمشده  قطعه  این  از  بصر  حظ  می توانند 
یا چشم  را در ضمیر خاطره  بهشت زمینی 

جاودانه  خود  تصویربردار  دوربین های  تنگ 
کنند. مسیر این آبشار از طریق کره بست و 
پل خدا آفرین است. ارتفاع آن بسیار بلند و 
منظره آن بسیار دیدنی و جالب است. طول 
کلی آبشار 120 متر است و طی دو مرحله 
۵0 و 70 متری سرازیر می شود. حجم آب 
فرو ریخته از باالی آبشار باعث پخش شدن 
قطرات و ذرات بسیار ریزی در فضا می شود 
همچون مه یا دود سفید رنگی که تمام فضای 
اطراف آن را می پوشاند و باعث عدم دسترسی 
نزدیک به آبشار می شود، به طوری که از فاصله 
حدود 100 متری آبشار باید به آن نگریست یا 
عکسبرداری کرد و برای کمی نزدیک شدن 
باید پوشش کامل ضد آب، پانچو یا بارانی بر 
تن داشت. سبزه ها و خزه های نزدیک آبشار 
که همان ذرات پاشنده معلق در فضا عامل 
رویش آنها هستند باعث لغزنده بودن محیط 
گشته و باید بسیار مراقب بود تا حادثه ای 
برای افراد پیش نیاید. 10 آبشار مرتفع در دره 
تنگ زندان سبزکوه واقع شده است که به 
دلیل شیب زیاد و نبود راه مالرو مشخص، 
حتی عشایر نیز قادر به گذر از آن نیستند./ 

کویرها و بیابان های ایران

| تئاتر |

| سینما |

کنار  دارد.  طول  سانتی متر   28 پرنده،  این 
آب چر خاکستری رنگ با پاهایی به رنگ قرمز 
روشن بوده و در پرواز رگه های عرضی سفیدی 
ثانویه اش  شاه پرهای  بیرونی  در حاشیه ی 
و  سفید  دمگاهش  و  می خورد  چشم  به 

است. مثلثی شکل 
 در پر و بال پرنده ی بالغ؛ هنگام تولید مثل، 
منقارش  قاعده   و  دیده شده  لکه های سیاهی 
روتنه  زمستانی،  بال  پرو  در  است.  رنگ  قرمز 
خاکستری  زیرتنه  و  خاکستری  یکدست 
کم رنگ با لکه های کم رنگ تری در سینه، دیده 
پاهای  جوان،  پرنده   آشکار  ویژگی  می شود. 

است.  قرمز 
صدای این پرنده، در پرواز، شبیه »دجو-دو- 

به  کلمات  بر  تکیه  با  هشدار،  هنگام  و   »
صورت»ته جو- ته جو- ته جو« و در هنگام 
نمایش های جنسی، به آرامی، مانند »دووو-
پرنده در  این  دووو-دووو« شنیده می شود. 
باتالق ها  شنی،  ساحلی، گلی-  مناطق  اغلب 
به  شیرین  و  شور  دریاچه های  حاشیه ی  و 

آشیانه می سازد. و روی زمین  برده  سر 
 زمستان ها، اغلب در نواحی ساحلی پناه دار 
کمتری  گیاهی  پوشش  که  محل هایی  و 
به  تعداد  به  ایران  در  می شود.  دیده  دارد، 
نسبت فراوان تولید مثل کرده و زمستان ها، 
از  حفاظت  می شود.  دیده  مناطق  اغلب  در 
ضرورت  پرنده،   این  مثل  تولید  محل های 

ایران بیابان های  و  کویرها  دارد./  تام 

آبچلیک پاسرخ

درخواست قرار گرفتن خدمات آبشار کرودی کن )آبشار دودی(، بروجن
روان شناسی در لیست بیمه تامین 

اجتماعی

 راز سر به ُمهر، یک »راز« مهم را برای 
تاریخ معاصر می گشاید: »خودباوری«. 
تجربه مذاکرات آن گونه که مقام معظم 
رهبری با آن موافقت کردند، آزمونی بود 
آگاهی و خرد  افزایش سطح  در مسیر 
و  شرق  به  دل بستن  ایرانیان که  ملی 
غرب سیاست، عبث است. آرمان انقالب 
اسالمی نفی قدرت استکبار برای حفظ 
استقالل کشور بود. مذاکراتی پیوسته با 
از جنگ و قدرت  پنج کشور فائق پس 

مسلط نظامی پیش از جنگ جهانی دوم، 
آلمان، که اراده آنان برچیدن توان هسته ای 
با سازوکارهای  این مسیر  در  و  بود  کشور 
دوران  همان  از  شده  افکنده  پی  حقوقی 
جنگ، حصاری سخت را گرد ایران برکشیده 
بودند، یا تحریم هایی ظالمانه را به صورت 
برای  می کردند،  وضع  جمعی  و  فردی 
نخستین نوبت این امکان را فراهم ساخت 
تا آرمان انقالب ایران در عرصه دیپلماسی 
بر  این  بار  ایرانیان  مّلی  اراده  یابد.  تحقق 
بنیان همان ابزار و نظامات برساخته پس 
از جنگ جهانی دوم، غالب شد. قطعنامه 
2231 از سوی همه قدرت یکپارچه جهان 
معاصر، چه پس از جنگ دوم و چه پیش 
از آن، با انشای اولیه جمهوری اسالمی ایران 
که روزی »خوانده« آن قوه »خواهان« بود، 
به مشورت گرفته شد تا نشان دهد در دنیای 

دارد.  جای  تراز  کدامین  در  ایران  معاصر، 
کوشش  از  مختصری  تنها  حاضر  روایت 
اهتمام  آن  اما  است؛  مذاکره کننده  هیأت 
سترگی که حقوق، امنیت و توسعه ایران را 
پیشنهاد همت خود ساخت، رهبری داهیانه 
این روند توسط مسئوالن امر و ارزیابی های 
در  بود که  دلسوزانی  پیوسته کارشناسانه 
کمیته های فنی، حقوقی، سیاسی، رسانه ای 
مذاکره کننده  هیات  کنار  در  مسیر  این 
سخت کوشی  با  کشور  در  یا  و  کوشیدند 
جوسازی های  از  دور  به  نظر،  دقت  و 
ابهامات مسیرهای  و  اشکاالت  نامنصفانه، 
پیموده شده را رصد کردند و اجازه دادند که 
مسئوالن امر در تصمیم گیری های سخت، 
بهره مند گردند،  آنان  کارشناسی  دانش  از 
اصول مذاکراتی را ابالغ کنند، خطوط قرمز 
را ترسیم دارند و راهبردهای الزم را تصویب 

نمایند.
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