
سخنگوی وزارت خارجه از زمان و مکان احتمالی 
ازسرگیری مذاکرات احیای برجام خبر داد

 گردهمایی برجامی، همین هفته
 درحاشیه خلیج فارس

در شرایطی که زمان و مکان احتمالی ازسرگیری مذاکرات احیای برجام مشخص 
شده، برخی منابع رسانه ای از این مهم خبر داده اند که پاریس خواهان بازگشت نفت 

ایران و ونزوئال به بازارهای جهانی است     .

 پیش بینی گرد و خاک
 در نقاط مختلف کشور

 غبار یک روز دیگر 
در خوزستان ماندگار شد

وارد  عراق  کشور  کانون های  از  که  غباری  و  گرد 
خوزستان شده برای دومین روز متوالی بیش از ۱۶ 
شهر استان را فرا گرفته است. توده غلیظ گرد و غباری 
که از صبح یکشنبه وارد استان شده و تا شب رو به 

کاهش گذاشت، دیروز دوباره روند افزایشی گرفت.

فعاالن صنعت گردشگری تصمیم 
 ایرالین ها برای فروش دالری بلیط 
به مسافران خارجی را زیانبار می دانند

 بیم خط خوردن ایران
 از مقصد گردشگران 

|پیام ما| اعالم تصمیم شرکت های هواپیمایی برای 
با  دالر  مبنای  بر  خارجی  اتباع  بلیط  نرخ  محاسبه 
انتقاد فعاالن صنعت گردشگری روبه رو شده است. 
را  محاسبه  شیوه  این  ایرالین ها،  تصمیم  موافقان 
ناشی از افزایش شدید هزینه های این شرکت ها 
اعالم کرده و از آن دفاع کرده اند اما فعاالن صنعت 
گردشگری می گویند این تصمیم به صنعت نحیف 

گردشگری آسیب می زند. 

مدیرکل منابع طبیعی اصفهان، با ارسال 
 نامه ای به سازمان صنعت، معدن
 و تجارت این استان، خواستار شد

تقاضای ابطال مجوز 
معدن مرمریت اسفرجان

از چند هفته قبل که تجهیزات کار معدن سنگ مرمریت 
پایش به روستای اسفرجان باز شد و چند درخت گردوی 
کهنسال منطقه را نابود کرد، محلی ها بیش از همیشه 
بر  اثرات مخربش  و  این معدن  افتادن  راه  به  نگران 
می گویند  و  انداختند  راه  آنها کارزار  شدند.  زندگیشان 
قالی  جوشقان  روستای  برای  اتفاقی که  نمی خواهند 

کاشان و روستای میدوک کرمان و... خاک بازی در خلیج گرگان
عضو هیات مدیره انجمن مهندسی سواحل و سازه های دریایی: با ادامه روند فعلی تا 5 سال آینده قطعا خلیج گرگان را از دست می دهیم

کارشناسان از تبعات الیروبی خلیج گرگان به »پیام ما« گفتند

 | کارشناس مدیریت 
زیست بو م های تاالبی |

| علی ارواحی |

 تامالتی درباره الیروبی
 خلیج گرگان

در تصمیم گیری برای خلیج گرگان و تاالب 
گرفت  نظر  در  را  نکته  این  باید  میانکاله 
که  این منطقه نه فقط دارای ارزش های 
ارزش های  دارای  بلکه  ملی،  و  محلی 
توسط  منطقه  این  است.  بین المللی 
زیست کره  ذخیره گاه  عنوان  به  یونسکو 
 5 از  یکی  واقع  در  و  است  شده  معرفی 
یکی  ماست.  تاالبی  زیست کره  ذخیره گاه 
ذخیره گاه های  ویژگی های  بارزترین  از 
وابستگی  و  تنیدگی  درهم  زیست کره، 
اکوسیستم های  و  انسانی  جوامع  زندگی 
اتفاقی برای این  طبیعی است. یعنی اگر 
دست  از  دلیلی  هر  به  و  دهد  رخ  منطقه 
برود مردم و جوامع محلی، بیشتر از سایر 

می گیرند. قرار  تاثیر  تحت  مناطق 
 »پیام ما« از صف های طوالنی بنزین در سیستان  و بلوچستان و مشکالت مردم گزارش می دهد 

بنزین  فروشی کنار خیابان بنزین  فروشی کنار خیابان 
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2ادامه در صفحۀ

فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل   - زنجان 
سفره های  وضعیت  گفت:  زنجان  استان 
نیست. مطلوب  زنجان  در  زیرزمینی   آب 
علیرضا جزءقاسمی روز گذشته )۶ تیرماه( در نشست 
خبری که به مناسبت هفته صرفه جویی در مصرف آب 
برگزار شد، اظهار کرد: هفته صرفه جویی در مصرف آب، 
اول تا هفتم دی ماه است اما مقوله صرفه جویی در 
 مصرف آب نباید منحصر به یک هفته خاص باشد.
به  نسبت  که  مطلب  این  توضیح  با  مسئول  این 
میانگین بلند مدت ۲۸ درصد کمبود بارندگی داریم، 
بارندگی  میلی متر   ۳۰۰ حدود  باید  که  طوری  به 
بارش ها  که  است  حالی  در  این  باشیم،  داشته 
همین  شد:  متذکر  است،  بوده  کمتر  میلی متر   ۸۱
است. تاثیرگذار  نیز  آبی  منابع  تامین  در   موضوع 
جزءقاسمی با یادآوری اینکه در استان زنجان بیش از 
۷5 درصد در شهرها و روستاها متکی به منابع آب های 
زیرزمینی است، ادامه داد: همین موضوع سبب شده 
 این تغییرات اقلیمی چالش های آبی را تشدید کند.
بارش ها عوض  رژیم  متاسفانه  اینکه  بر  تاکید  با  او 
کرد:  بیان  است،  شده  تبدیل  باران  به  برف  از  و 

کوتاه مدت  صورت  به  زنجان  استان  در  بارندگی ها 
ندارد. آبی  منابع  در  تاثیری  که  است  رگباری   و 
این مسئول با بیان اینکه عالوه بر سفره های زیرزمینی که 
وضعیت مناسبی ندارد، روان آب های ورودی به سطوح  
نیز با مشکل مواجه است، افزود: روان آب سد تهم نسبت 
 به سال پیش بیش از 5۰ درصد کاهش داشته است.
با  زنجان  استان  فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل 
تاکید بر اینکه موضوعات مطرح شده می طلبد ما از 
منابع موجود به صورت بهینه استفاده کنیم، تصریح 
است. آب  تقاضای  مدیریت  اهداف،  از  یکی   کرد: 
این مسئول با بیان اینکه در حوزه آب نیازمند مشارکت 
رسانه ها در فرهنگ سازی و آگاه سازی هستیم تا بخشی 
از این کمبودهای آبی را بتوانیم از طریق فرهنگ سازی 
برطرف کنیم، ادامه داد: در کنار این موضوع پروژه های 
داریم. روستاها  ویژه  به  استان  در  آبی   مختلف 
او با اشاره به بیش از ۲۳۰ پروژه در روستاها در دست اجرا 
داریم تا بتوانیم مشکالت آبی را حل کنیم، تاکید کرد: به 
 علت خشک سالی وضعیت مناسبی در روستاها نداریم.
با  زنجان  استان  فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل 
ما  زیرساخت های  زنجان  غرب  در  اینکه  به  اشاره 

در  شد:  متذکر  نیست،  جمعیت  حجم  پاسخگوی 
 این مناطق نیازمند زیرساخت های جدیدی هستیم.
ایجاد  برای  اینکه  یادآوری  با  مسئول  این 
اعتبار  به  نیاز  جدید  تاسیسات  و  زیرساخت ها 
پاسخ گوی  ما  داخلی  منابع  کرد:  تصریح  داریم، 
 5۰۰ باالی  استان  برای کل  زیرا  نیست،  نیازها  این 
 میلیارد تومان برای ایجاد آب و فاضالب الزم است.
به  توجه  با  تولید  بحث جهش  در  اینکه  بیان  با  او 
در  یا  و  شده  احداث  ساختمان ها  از  برخی  اینکه 
حال احداث است، آمادگی داریم با مجموعه استان 
کوتاه ترین  در  داد:  ادامه  کنیم،  برطرف  را  مشکل 
شد. خواهد  تشکیل  زمینه  این  در  جلسه ای   زمان 
آب  مصرف  متاسفانه  اینکه  بیان  با  جزءقاسمی 
مصرف  الگوی  برابر  سه  و  باال  بسیار  ماه نشان  در 
لیتر   ۱۸۹ استان  آب  مصرف  سرانه  گفت:  است، 
برابر می رسد.  است که این رقم در ماه نشان به سه 
او با اشاره به اینکه برخی از مشکالت آبی در روستای 
ماه نشان فصلی بوده و اغلب در تابستان اتفاق می افتد، 
متذکر شد: دلیل این موضوع نیز مصرف در موارد مازاد 

مانند آبیاری باغ و باغچه است.

 مدیرعامل شرکت آب و فاضالب زنجان:
وضعیت سفره های آب زیرزمینی زنجان مطلوب نیست

اداره پیمان و رسیدگی و امور قراردادهای 
اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان

صفحه 6فراخوان مزایده آب جارو نیست

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

آگهی مناقصه عمومی  
یک مرحله ای 

مناقصه واگذاری امور خدمات پزشکان عمومی بیمارستان خاتم االنبیاء )ص( شهرستان بافتدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان 

شماره مناقصه: 39/26/4/1401دانشگاه علوم پزشکی کرماندستگاه مناقصه گزار

موضوع :مناقصه
امور خدمات پزشکان عمومی بیمارستان خاتم االنبیاء )ص( 

دریافت اسناد : شهرستان بافت
الف(سامانه تدارکات 

الکترونیکی دولت
www.setadiran.ir 

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

)صرفًا جهت مشاهده(

8/221/217/472 ریالبرآورد یکساله )ریال(
411/060/874 ریالتضمین شرکت در مناقصه )ریال(

از تاریخ درج فراخوان لغایت ساعت۱4:۳۰روز سه شنبه  دریافت اسناد
مورخ ۱4۰۱/۰4/۱4

تا ساعت 14:30روز شنبه مورخ 1401/04/25آخرین مهلت بارگزاری اسناد و پیشنهادها در سامانه ستاد ایران
از ساعت ۱۲:۰۰روز یکشنبه مورخ ۱4۰۱/۰4/۲۶بازگشایی پیشنهادها

ضمنًا جلسه توجیهی در ساعت 10:00 روز دو شنبه  مورخ 1401/04/20در محل  بیمارستان خاتم االنبیا )ص( شهرستان بافت 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: 1343114

نوبت اول

آگهی مناقصه عمومی
شهرداری منطقه9 تبریز در نظر دارد پروژه با مشخصات زیر را ازطریق مناقصه عمومی و سامانه تدارکات الکترونیکی 

دولت )ستاد( واگذار نماید . لذا از کلیه پیمانکاران واجد شرایط و صالحیت دار و دارای رتبه و پایه الزم دعوت به عمل 
می آید در مناقصات ذیل الذکر شرکت نمایند . الزم به ذکر است کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارئه 
پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  انجام خواهد شد. ضمنا 
مناقصه گرانی که عضو سامانه نمی باشند جهت شرکت در مناقصه باید نسبت به انجام مراحل ثبت نام در سایت مذکور 

و دریافت گواهی امضای الکترونیکی اقدام نمایند .

- پروژه "احداث سرویس بهداشتی 4 چشمه در 
پارک شهدای غواص"با برآورد اولیه 9،500،000،000 
ریال و مبلغ سپرده شرکت در مناقصه 475،000،000 

ریال )حداقل پایه 5 در رشته ساختمان(
صورت  به  که  مناقصه  در  شرکت  سپرده  مبلغ   -1
فیش بانکی یا ضمانت نامه معتبر بانکی به حساب 
دروازه  شهرشعبه  بانک  نزد   1006785132 شماره 
تهران به نام شهرداری منطقه9 تبریز واریز گردد .

2- مهلت فروش اسناد مناقصه : از ساعت 07:00 
ساعت  تا   1401/04/07 مورخ  شنبه  سه  روز  صبح 
بستر  در   1401/04/14 مورخ  شنبه  روزسه   13:30

سامانه ستاد
در  الکترونیکی  صورت  به  مدارک  بارگذاری   -  3
مورخ  چهارشنبه  07:00روز  ساعت  از  ستاد  سامانه 
مورخ  شنبه  روز   07:00 ساعت  تا   1401/04/15
به  تنها سپرده شرکت در مناقصه  1401/04/25  و 
صورت فیزیکی در روز شنبه مورخ 1401/04/25 تا 
ساعت 11 قبل از ظهر به دبیرخانه شهرداری منطقه9 
تبریز واقع در تبریز- بلوار شهدای غواص-تقاطع 

جاده  آذر)اول  مردانی  بلوار  با  باسمنج  جاده 
زرنق( تحویل نمایند .

4 - تاریخ بازگشایی پیشنهادات : ساعت13:30 
سامانه  بستر  در  شنبه  روز   1401/04/25 تاریخ 
واقع  تبریز  شهرداری  جلسه  اتاق  محل  در  ستاد 
حکیم  و  ابوریحان  مابین   - آزادی  خیابان  در 
نظامی، نبش الله زار جنوبی )واقع در اتاق جلسه 
تبریز(  شهرداری  مرکزی  ساختمان  چهار  شماره 

خواهد بود .
برنده  عهده  به  آگهی  درج  های  هزینه  کلیه   -  5

مناقصه خواهد بود .
عقد  به  نسبت  دوم  و  اول  برندگان  هرگاه   -  6
نفع  به  ترتیب  به  آنها  نشوند سپرده  قرارداد حاضر 

شهرداری ضبط خواهد شد .
7- سایر جزئیات و شرایط الزم در اسناد مناقصه 

درج شده است .
 ) ستاد   ( دولت  تدارکات  سامانه  سایت  آدرس 

  www.setadiran.ir

شهرداری منطقه 9 شهرداری منطقه 9

محمد حسین زاده - شهردار منطقه 9 تبریز
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بود  هفته  روز  نخستین  نخستین ساعات 
اروپا  اتحادیه  خارجی  روابط  مسئول  که 
آمدن  کار  روی  زمان  از  نخستین بار  برای 
ابراهیم رئیسی وارد تهران شد. جوزف بورل 
که تنها ساعاتی پیش از عزیمت به تهران 
در واپسین ساعات شامگاه جمعه هفته ای 
که گذشت، از طریق حساب کاربری اش در 
توییتر از این سفر خبر داده و گفته بود که 
در قامت »هماهنگ کننده برجام« به ایران 
می آید تا ضمن »دیدار با وزیر امور خارجه 
و دیگر مقام های ارشد ایرانی« مسیر را برای 
»بازگشت به اجرای کامل توافق هسته ای و 
معکوس کردن تنش های فعلی« هموار کند، 
حدود 4۸ ساعت بعد در حالی آسمان ایران 
را ترک کرد که بار دیگر از طریق همان حساب 
مذاکرات  بن بست  »رفع  از  توییتر  کاربری 
وین« خبر داد. خبری که البته در همان ۱۲ 
ساعت نخست پس از ورود بورل به تهران 
ابتدا در جریان نشست خبری مشترک او و 
وزیر امور خارجه ایران از جانب هر دو اعالم 
و تایید شد و بعد در ادامه حضور مسئول 
در  تهران  در  اروپا  اتحادیه  خارجی  روابط 
جریان یکی، دو دیدار و نشست دیگر نیز 
تکرار شده بود. این که باالخره پایان نزدیک 
برجام  احیای  در مذاکرات  وقفه  ماه  به 4 
فرا رسیده و در نتیجه ازسرگیری مذاکرات 
به  طرفین  بازگشت  و  رفع تحریم ها  برای 
تعهدات برجامی در افق دید طرف های اصلی 

مذاکرات قرار گرفته است.
خوشبین ترین  حتی  احتماال  همه  این  با 
ناظران نیز تصور نمی کردند که به این سرعت 
مذاکره کنندگان ارشد ایران و کشورهای 4+۱ 
گرد میز مذاکرات جمع شده و مذاکراتی را 
که چند ماه متوقف شده بود، از سر بگیرند. 
در  که سعید خطیب زاده  آن طور  اما  دیروز 
واپسین ساعات ایفای مسئولیت در قامت 
جمهوری  دیپلماسی  دستگاه  سخنگوی 
اسالمی اعالم کرد، زمان حدودی گردهمایی 
مذاکره کنندگان ارشد ایران و ۱+4 مشخص 
و روشن شد که حتی الزم نیست ناظران 
مجدد  ازسرگیری  برای  بعد  هفته  آغاز  تا 
مذاکرات احیای برجام صبر کنند. چه آن که 
خطیب زاده گفته »زمان برگزاری مذاکرات در 
مورد مسائل باقی مانده برای لغو تحریم ها 
در یکی از کشورهای حاشیه خلیج فارس 
در  مذاکرات  این  انشاهللا  و  شده  قطعی 

هفته جاری برگزار می شود.« این دیپلمات 
انتهای نشست خبری دیروز  ایرانی که در 
از  است که  بار  آخرین  این  اعالم کرد که 
این جایگاه در خدمت دستگاه دیپلماسی 
است و از این پس به عنوان »مشاور وزیر 
امور خارجه در خدمت مردم و دستگاه وزارت 
پرسش  به  پاسخ  در  بود«،  خواهد  خارجه 
یکی از خبرنگاران حاضر در نشست درباره 
به  اروپا  خارجی  روابط  مسئول  اخیر  سفر 
تهران و از سرگیری مذاکرات احیای برجام 
با اشاره به قطعی شدن زمان از سرگیری 
جوزف  جدی  »تالش  آن چه  از  مذاکرات، 
بورل« در راستای ایفای »نقش تسهیل گری 
اتحادیه اروپا« تقدیر کرد و گفت: »بعد از 
قطعنامه اخیر شورای حکام  آژانس آقای 
بورل در تماس هایی که داشتند تالش جدی 
کردند که این مذاکرات ادامه پیدا کند. در 
تماسی که آقای بورل هفته پیش با آقای 
را  درخواست  این  داشتند  امیرعبداللهیان 
مطرح کردند که گفت وگوها بر اساس بسته 
پیشنهادی ایران که قبل از قطعنامه شورای 
او  برود.«  پیش  بودیم،  کرده  ارائه  حکام 
گفت: »وزیر خارجه در همین چارچوب از 
آقای بورل دعوت کرد که به تهران بیایند تا 
در این سفر پاسخ واشنگتن به این بسته 
مورد بررسی قرار بگیرد در سفر آقای بورل 
به تهران گفت وگوهای مفصلی بین ایران و 
ایشان انجام گرفت و آقای بورل نظر طرف 
آمریکایی را منتقل کرده و گفتند که آمریکا 
تعهد داده در چارچوب قطعنامه ۲۲۳۱ شورای 
امنیت سازمان ملل عمل کند. به تعهدات 
خود در این زمینه پایبند باشد و چرخه انتفاع 
اقتصادی ایران از احیای برجام را تضمین 
کند و به موضوعات اختالفی نیز مورد بررسی 
»این  تایید  با  خطیب زاده  بگیرد.«  قرار 
نکته که در محتوا و شکل توافقاتی شده«، 
خاطرنشان کرد: »اما در مورد این که واقعا 
آمریکایی ها براساس برنامه پیش بینی شده 
در عمل نشان خواهند داد که از میراث ترامپ 
عبور خواهند کرد و عضو مسئولی خواهند بود 
یا نه، باید منتظر بمانیم.« سخنگوی دستگاه 
دیپلماسی جمهوری اسالمی با بیان این که 
با  را  مذاکرات  این  و جدیت  قاطعیت  »با 
فرض عدم اعتماد قطعی به آمریکایی ها جلو 
بردیم«، تصریح کرد: »طرف مقابل یک بار از 
برجام خارج شد و در مقابل نیز دید که ما در 

هیچ حوزه ای یک گام هم عقب نمی نشینیم 
و اگر امروز قدم های بیشتری را برنمی داریم 
از باب نتوانستن نیست، از باب نخواستن 
بیشتری  قدم های  می توانیم  ما  و  است 
برداریم.« او در پاسخ به پرسش خبرنگاری 
معاون  گذشته  روز  اظهارات  با  ارتباط  در 
سیاسی وزیر امور خارجه ایران در نشست 
یکی از کمیسیون های مجلس در ارتباط با 
سفر روز اخیر بورل به تهران اظهار کرد: »فارغ 
از این که آقای باقری کنی چه نکاتی را در 
آن جلسه بسته و خصوصی اعالم کرده اند، 
همان طور که گفتم مذاکرات مربوط به احیای 
انجام می شود.  آینده  روز  برجام طی چند 
این مذاکرات در مورد ابعاد هسته ای نیست؛ 
بلکه در مورد بخش های اختالفی است که 
در ارتباط با رفع تحریم ها باقی مانده است؛ 
بنابراین هیچ چیزی به توافقات انجام شده 
در وین افزوده نمی شود و چیزی هم کاسته 
نمی شود.« خطیب زاده با اشاره به اظهارات 
نقش  درباره  ایران  خارجه  امور  وزیر  اخیر 
این  در  اروپا  اتحادیه  نماینده  تسهیل گری 
مذاکرات گفت: »مذاکراتی که بین ما و طرف 
موضوعات  مورد  در  می شود  انجام  مقابل 
اختالفی است که از آخرین جلسه وین باقی 
مانده است. این مذاکرات غیر مستقیم است 
و من باید به شما عرض کنم اکنون توپ در 
زمین واشنگتن است و اگر آمریکایی ها با 
پاسخ مناسب حضور پیدا کند می توانیم به 
سمت توافق نهایی حرکت کنیم.«  سخنگوی 
به  پاسخ  در  همچنین  خارجه  امور  وزارت 
سوال خبرنگار سی ان ان در ارتباط با مذاکرات 
و همچنین امکان توقف غنی سازی در نطنز 
و فردو گفت: »تا همه چیز نهایی نشود هیچ 
چیزی توافق نمی شود و ما منتظر هستیم که 
ببینیم که طی هفته ها و روزهای آتی به نقطه 
نهایی می رسیم یا نه.« او ادامه داد: »آنچه 
ایران انجام داده برگشت پذیر است؛ به شرط 
این که طرف مقابل هم به تعهدات خود به 

صورت کامل عمل کند.«
اما در حالی که سخنگوی دستگاه دیپلماسی 
ایران با تاکید بر قطعی شدن زمان ازسرگیری 
نیز  مذاکرات  انجام  مکان  درباره  مذاکرات 
صرفًا به این بسنده کرد که قرار است مذاکرات 
به میزبانی یکی از کشورهای حاشیه خلیج 
فارس برگزار شود، از یکی، دو روز گذشته 
در زمزمه ها و گمانه زنی های رسانه ای از کشور 

قطر به این عنوان صحبت می شود. این در 
حالی است که روزنامه کیهان در شماره روز 
گذشته خود با مخالفت شدید با انتخاب قطر 
به عنوان کشور میزبان مذاکرات احیای برجام 
انجام این مذاکرات در کشور قطر را »تله« 
توصیف کرد و در تیتر نخست خود اعالم کرد 
که »نباید به آمریکا جایزه بدهیم« این در 
حالی است که دیروز مشاور رسانه ای تیم 
مذاکره کننده ایران در مذاکرات احیای برجام 
با اشاره به اینکه ایران، قطر را برای میزبانی 
از مذاکرات انتخاب کرده، درباره دلیل این 
انتخاب از جانب مسئوالن جمهوری اسالمی 
توضیح داد که »این کشور دوست ما است؛ 
اوکراین و سخت شدن  به جنگ  توجه  با 
امضای  اروپایی ها،  و  آمریکایی ها  شرایط 
توافق به سود آمریکا است.« محمد مرندی 
درخصوص  الجدید  العربی  روزنامه  با  که 
قطر  به  مذاکرات  محل  احتمالی  انتقال 
گفت وگو می کرد، گفته »مذاکرات چه در وین 
باشد چه قطر و چه عمان سیاست ابراهیم 
رئیسی، رئیس جمهوری ایران ایجاد بهترین 
روابط با همسایگان است و اکنون نتیجه این 

سیاست را می بینیم.«
اما همزمان با این تحوالت و اظهارنظرها و 
در راستای فراهم کردن مقدمات مذاکرات 
برجامی، روز گذشته سفیر ایران در دوحه، با 
معاون وزیر امور خارجه قطر دیدار و رایزنی 
کرده است. حمیدرضا دهقانی در این رابطه 
نوشت:  توییتر  در  کاربری اش  حساب  در 
 »دیدار با دکتر عبدالعزیز الخلیفی معاون وزیر 
خارجه قطر در امور منطقه ... گفتگو در مورد 

تعمیق و گسترش روابط دوجانبه.«

رویترز  است که خبرگزاری  حالی  در  این 
نیز روز گذشته با استناد به اظهارات »دو 
حضور  درباره  را  جزئیاتی  مطلع«،  منبع 
در  آمریکا  و  ایران  مذاکره کننده  تیم های 
برجامی  مذاکرات  سرگیری  از  برای  قطر 
منبع  »یک  است:  نوشته  و  مطرح کرده 
برجامی  مذاکرات  برگزاری  روند  از  مطلع 
نماینده  مالی،  رابرت  که  گفت  قطر،  در 
سرپرست  و  ایران  امور  در  آمریکا  ویژه 
دوشنبه  امروز  آمریکا،  مذاکره کننده  تیم 
امور خارجه  وزیر  با  و  قطر می شود  راهی 
خبرگزاری  این  کرد.«  خواهد  دیدار  قطر 
ایرانی«  مقام  »یک  از  نقل  به  همچنین 
نوشت: »علی باقری کنی، معاون وزیر امور 
خارجه ایران و سرپرست تیم مذاکره کننده 
ایران روزهای ۲۸ و ۲۹ ژوئن ]۷ و ۸ تیر[ 
برای مذاکرات برجامی در دوحه، پایتخت 
قطر خواهد بود.« همزمان در تحولی دیگر 
نیز یک مقام دفتر ریاست جمهوری فرانسه 
بازارهای  به  ایران  نفت  بازگشت  خواهان 
جهانی شد. خبرگزاری فرانسه روز دوشنبه 
به نقل از یک مقام دفتر امانوئل مکرون، 
رئیس جمهوری فرانسه نوشت که پاریس 
به  ونزوئال  و  ایران  نفت  بازگشت  خواهان 
بازارهای جهانی است. این مقام همچنین 
اعالم کرد که فرانسه می خواهد سازوکاری 
نفت  تولید  به  نفت  قیمت  تا  آماده شود 

نباشد. محدود  روسیه 
حال در شرایطی که دو، سه روزی بیشتر تا 
پایان هفته نمانده و همزمان برخی منابع از 
احتمال از سرگیری مذاکرات در روز پنجشنبه 
همین هفته خبر داده اند باید منتظر بمانیم 
سرنوشتی  چه  آینده  روزهای  در  ببینیم  و 
برجام  احیای  مذاکرات  برجام،  انتظار  در 
تعهدات  به  مذاکرات  طرفین  بازگشت  و 
البته  برجامی است. مجموعه تحوالتی که 
دنبال  را  هدف  یک  آن ها  تمامی  از  ایران 
می کند و آن، رفع تحریم ها و تغییر شرایط 
لحاظ  به  را  ایرانیان  که  است  نامساعدی 

است. روبرو کرده  با دشواری  معیشتی 

سخنگوی وزارت خارجه از زمان و مکان احتمالی ازسرگیری مذاکرات احیای برجام خبر داد

 گردهمایی برجامی، همین هفته
 در حاشیه خلیج فارس
مشاور رسانه ای تیم مذاکره کنندگان هسته ای اعالم کرد که ایران کشور قطر  را برای میزبانی از مذاکرات انتخاب کرده است

تامالتی درباره الیروبی 
خلیج گرگان

ما  متعدد  دالیل  به  اخیر  سال های  طی 
تاالب  و  خلیج گرگان  خشک شدن  شاهد 
تامین  آن،  جمله  از  که  بودیم  میانکاله 
باال  رودخانه های  از  تاالب  آبه  حق  نشدن 
و  است  قره سو  و  گرگان رود  نظیر  دست 
دریاچه  تراز  سطح  کاهش  آن  بر  اضافه 
خزر و کم شدن جریانات ورودی از سمت 

گرگان.  خلیج  به  دریاچه 
مشکل دیگری که در کنار همه این مشکالت 
نه فقط در خلیج گرگان و تاالب میانکاله بلکه 
در عموم پهنه های تاالبی ما وجود دارد بهره 
برداری بی رویه خصوصا در بخش کشاورزی 
است که موجب می شود منابع آب کافی در 

اختیار تاالب ها قرار نگیرد.
احیای  برای  امروز  که  موضوعاتی  از  یکی 
الیروبی  می شود  معرفی  گرگان  خلیج 
کانال هایی است که جریان آب را از سمت 
می کردند.  برقرار  خلیج  سمت  به  دریاچه 
دریاچه«  تراز  سطح  »کاهش  عامل  دو 
هم  بر  را  تعادل  این  رسوبات«  »انباشت  و 
ایستگاه های  داده های  براساس  است.  زده 
تا االن تراز  از سال ۷4  پایش دریای خزر 
 ۶ حدود  ساالنه  متوسط  طور  به  خزر  آب 
اخیر حدود یک  و طی ۲۶ سال  سانتیمتر 
این  اگر  و  است  داشته  کاهش  متر  نیم  و 
روند ادامه پیدا کند، ارتباط آبی خلیج گرگان 
با خزر در فاصله کوتاهی به طور کامل قطع 
می شود. به واسطه آن حداکثر تا یک دهه 
بعد ما شاهد خشکی خلیج گرگان خواهیم 
بود به ویژه اگر حقابه خلیج از رودخانه های 
باالدست هم مورد بی مهری قرار بگیرد. عالوه 
میالدی   ۲۱ قرن  پایان  تا  احتماال   این  بر 
حداقل  ۹ متر و حداکثر  ۱۸ متر  کاهش 
آب خزر را ببینیم که منجر به کوچک شدن 
تا  میزان  حداقل ۲۳  به  دریاچه  آبی  پهنه 
پسروی  و   می شود  درصد    ۳4 حداکثر 
خط ساحلی نیز اتفاق می افتد و بخش های 
دریاچه  و شرقی  از سواحل شمالی  زیادی 
از تاالب هایی که ما در استان های  و برخی 
گلستان و شرق مازندران داریم تحت تاثیر 
قرار می گیرند.  یعنی آنچه امروز در خلیج 
گرگان و میانکاله می بینیم در آینده نزدیک 
در مناطق دیگری هم خواهیم دید که از نظر 
جوامع  هم  و  زیستی  تنوع  برای  هم  تاثیر 
انسانی خطرناک است. حاال قرار است برای 
را  آب رسان  کانال های  وضعیت  این  تغییر 
الیروبی کنند. برداشت این رسوبات چه در 
باالدست  رودخانه های  در  چه  این کانال ها 
برداشت  اگر  چون  نیست.  اشکال  محل 
اما  منتقل می شوند.  دریاچه  به  هم  نشوند 
برداشت رسوب از کانال هایی که میان خلیج 
و دریا وجود دارند اولویت ما نیستند. چون 
روبه رو  خزر  پسروی  موضوع  با  ما  قطعا 
تخلیه  اینکه  درمورد  هم  ابهاماتی  هستیم. 
این رسوبات می تواند به اکوسیستم منطقه 
به نظر  دارد.  وجود  نیز  نکند  وارد   آسیب 
در  باید  رسوب  برداشت  اولویت  می رسد 
رودخانه های باال دست باشد چرا که می تواند 
به ویژه در حوزه گرگان رود  را  جریان ورودی 
اینکه می تواند  و قره سو تسهیل کند. دوم 
مانع انتقال رسوبات به خلیج شود و به مرور 
و  خلیج  بستر  سطح  تراز  افزایش  شاهد 
تاالب میانکاله نباشیم. عالوه بر این موضوع 
تامین حقابه دومین موضوع مهمی است که 
اتفاق  باید  باالدست  رودخانه های  سمت  از 
بیافتد و الزم است مورد توجه جدی بگیرد. 
موضوع سوم اصالح بهره برداری در حوزه های 
آب  مصرف  کاهش  معنای  به  باالدست 
با  است.  آب  هدررفت  و کاهش  کشاورزی 
مجموعه این اقدامات ما می توانیم این آب را 
به سمت خلیج هدایت کنیم. براساس آنچه 
داده های ایستگاه های پایش نشان می دهد 
ما کاهش سطح آب دریا را خواهیم داشت 
و  منابع  به کمبود  توجه  با  است که  و مهم 
اعتبارات اولویت بندی کنیم که این منابع را 
تاثیر گذار  اقدامات  و  اولویت ها   اختیار  در 

قراردهیم. 

سردار مجید خادمی 
رئیس سازمان حفاظت 

اطالعات سپاه شد
سردار »مجید خادمی« با حکم فرمانده معظم 
کل قوا به ریاست سازمان حفاظت اطالعات 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی منصوب شد. 
به گزارش دفاع پرس، سردار سرتیپ پاسدار 
معظم  فرمانده  حکم  با  خادمی«  »مجید 
کل قوا به ریاست سازمان حفاظت اطالعات 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی منصوب شد. 
سردار خادمی پیش از این، رئیس سازمان 
پشتیبانی  و  دفاع  وزارت  اطالعات  حفاظت 
نیروهای مسلح بود. بنابراین گزارش، رئیس 
سابق سازمان حفاظت اطالعات سپاه، سردار 
»محمد کاظمی« بود که اواخر هفته گذشته به 
ریاست سازمان اطالعات سپاه منصوب شد.

بررسی استیضاح وزیر صمت 
در جلسه کمیسیون صنایع

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای 
جلسه کمیسیون  در  صمت  وزیر  حضور  از  اسالمی 
صنایع و معادن مجلس خبر داد و گفت: هنوز کسی 
قانع شده  وزیر  توضیحات  از  اینکه  برای  نامه کتبی 
تا آن  ۱۰ روز فرصت دارند  البته  ارائه نکرده است و 
را ارائه کنند. به گزارش ایسنا،  روح هللا عباس پور در 
این  صنایع گفت:  کمیسیون  دیروز  نشست  تشریح 
جلسه به منظور بررسی طرح استیضاح وزیر صنعت، 
معدن و تجارت با حضور وزیر و استیضاح کنندگان 
برگزار شد و وزیر نسبت به سواالتی که مطرح بود، 
استیضاح کنندگان  از  کدام  هر  او گفت:  داد.  پاسخ 
به  و  بنویسند  نامه  باید کتبی  باشند  شده  قانع  که 
قانع شدیم که  ما  اعالم کنند که  ریاست کمیسیون 
البته هنوز کسی نامه کتبی نیاورده و همچنان فرصت 
دارند. سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس 
خاطرنشان کرد: اگر استیضاح کنندگان به زیر ۱۰ نفر 

نمی گیرد. استیضاح صورت  برسد، 

قطع دست؛ پیشنهاد رئیس 
کمیسیون قضایی مجلس 

برای کاهش سرقت
رئیس کمیسیون قضایی مجلس با اشاره به دالیل 
اظهار  کشور  در  جیب بری  و  دزدی  میزان  افزایش 
مختلف  جرایم  وقوع  افزایش  عوامل  از  یکی  کرد: 
این  است؛  »بیکاری«  موضوع  سرقت  ویژه  به 
از  اما  نمی کند  توجیه  را  جرم  به  ارتکاب  موضوع 
اشاره  آن  به  جرم شناسان  است که  مواردی  جمله 
غضنفرآبادی  موسی  ایسنا،  گزارش  به  می کنند. 
میزان مجازات تعیین شده برای جرایم و همچنین 
عوامل  دیگر  از  را  مجازات  قانون  اجرای  نحوه  و 
برخی  درباره  گفت:  و  کرد  عنوان  سرقت  افزایش 
وجود  قانونی  برخوردهای  سرقت،  جمله  از  جرایم 
نیست؛  کافی  جرم  تکرار  مرتکبان،  برای  اما  دارد 
مجرمی که ممکن است ۱۰ سال یا بیشتر در زندان 
سرقت  جرم  مرتکب  آزادی  از  بعد  بالفاصله  باشد، 
سرقت های  است  ممکن  حتی  و  می شود  بعدی 
بزرگتری را انجام دهد. رئیس کمیسیون حقوقی و 
قضایی مجلس خاطرنشان کرد: برای مجازات جرم 
سرقت آن چه در شرع آمده قطع دست سارق است؛ 
اگر شرایط شرعی و قانونی آن وجود داشته باشد، 
نیز  مردم  انتظار  مورد  موضوع  این  و  می شود  اجرا 
قانون کاهش مجازات  اجرای  به  اشاره  با  او  است. 
حبس تعزیری گفت: یکی از مشکالتی که با اجرای 
سرقت ها  در  است که  این  آمده  پیش  قانون  این 
یا جرائم خرد مثاًل در مواردی که مورد شکایت زیر 
دهد،  رضایت  شاکی  اگر  است،  تومان  میلیون   ۲۰
همین  نمی شود؛  سخت گرفته  دزد  به  خیلی  دیگر 
موضوع باعث شده که مجرمان روی شاکیان فشار 
اینکه »به  بیان  با  پایان  وارد کنند. غضنفرآبادی در 
قانون  اجرای  و  مجازات ها  تخفیف  اعمال  من  نظر 
با سرقت  رابطه  کاهش مجازات حبس تعزیری در 
باید حذف شود«، خاطر نشان کرد: اگر فرصت کنیم 
حتمًا این موضوع را در کمیسیون حقوقی و قضایی 

کرد. خواهیم  پیگیری  مجلس 

حمله سایبری به سیستم های 
فناوری اطالعات فوالد کشور

به  سایبری  حمله  از  مجازی  فضای  ملی  مرکز 
داد.  خبر  فوالد کشور  اطالعات  فناوری  سیستم های 
از روابط عمومی  به نقل  به گزارش خبرگزاری فارس 
مرکز ملی فضای مجازی، در ساعت ۶:۳۰ صبح امروز 
فوالد کشور  اطالعات  فناوری  از سیستم های  بخشی 
مورد حمله سایبری دشمنان خارجی قرار گرفت و به 
طبع آن بخش هایی از فوالد هرمزگان و خوزستان نیز 
دچار اختالل در تولید شد که به سرعت سیستم های 
امنیتی نسبت به مهار و دفع آثار حمله سایبری مذکور 
حمله  فنی  جزئیات  گزارش،  بنابراین  کردند.  اقدام 
سایبری متعاقبا ارسال خواهد شد. همچنین این مرکز 
اخبار در مورد حمله سایر  دارد که هرگونه  اعالم می 
مراکز مورد تایید نبوده و تکذیب می شود. گفتنی است 
که طبق اعالم امین ابراهیمی مدیرعامل شرکت فوالد 
خوزستان، ساعت 5:۱5 دقیقه صبح امروز متاسفانه 
بعضی سیستم های شرکت فوالد خوزستان مورد حمله 

سایبری قرار گرفت.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی در 
ارتباط با اظهارات معاون سیاسی 
وزیر امور خارجه در ارتباط با سفر 
روز اخیر بورل به تهران اظهار کرد: 
»فارغ از این که آقای باقری کنی 
چه نکاتی را در آن جلسه بسته 
و خصوصی اعالم کرده اند، 
همان طور که گفتم مذاکرات 
مربوط به احیای برجام طی چند 
روز آینده انجام می شود.«

در شرایطی که زمان و مکان احتمالی ازسرگیری مذاکرات احیای برجام مشخص شده، برخی منابع رسانه ای از این مهم خبر داده اند 
که پاریس خواهان بازگشت نفت ایران و ونزوئال به بازارهای جهانی است و این در حالی است که به گفته مشاور رسانه ای تیم 
مذاکره کنندگان هسته ای انتخاب قطر  به عنوان میزبان مذاکرات پیش رو با نظر و تصمیم جمهوری اسالمی صورت گرفته است.

خبرگزاری فرانسه روز 
دوشنبه به نقل از یک 

مقام دفتر امانوئل مکرون، 
رئیس جمهوری فرانسه نوشت 

که پاریس خواهان بازگشت 
نفت ایران و ونزوئال به 
بازارهای جهانی است. 

گزارش روز

پیام خرب
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1ادامه از صفحۀ

روسای قوای سه گانه در همایش سراسری هفته گرامیداشت قوه قضاییه سخنرانی کردند

تالش برای پرهیز از حاشیه ها 
قوه  گرامیداشت  هفته  فرارسیدن  با  همزمان 
قضاییه همایش سراسری با حضور غالمحسین 
ابراهیم  قضاییه،  قوه  رئیس  اژه ای  محسنی 
رئیسی رئیس جمهور، محمدباقر قالیباف رئیس 
مجلس شورای اسالمی و اعضای شورای عالی 
قوه قضاییه، دادستان ها و رؤسای دادگستری های 
سراسر کشور در سالن اجالس سران برگزار شد.
در این نشست محسنی اژه ای گفت: اگر مردم 
تحقق  برای  آن ها،  برای  نظام  کارگزاران  بدانند 
بستر  فراهم کردن  و  اجتماعی  عدالت  عدالت، 
جهت رشد دنیا و آخرت آن ها تالش می کنند، 
تردید نکنید که مردم پشت سر کارگزاران نظام 

خواهند بود. امروز وظیفه خود می دانم با تمام 
توان به کمک قوه مجریه بیایم. می دانم اگر دولت 
در برنامه هایش موفق باشد قوای قضائیه و مقننه 
هم موفق خواهند بود. مسئولیت قوه مجریه با 
نیست.  مقایسه  قابل  قضاییه  قوه  مسئولیت 
محسنی اژه ای در ادامه بیان داشت: تقویت قوه 
قضاییه سبب می شود این قوه با توان بیشتری 
در جهت گسترش عدالت و کمک به دولت گام 
بردارد و دستگاه قضایی با تقویت شدن می تواند 
حمایت بیشتری از ناحیه مردم برای نظام بدست 
آورد. محسنی اژه ای در پایان خاطرنشان کرد: قوه 
قضاییه در نتیجه تقویت شدن می تواند با اهتمام 

و توان بیشتری در راستای نظارت بر ُحسن اجرای 
قوانین مصوب مجلس گام بردارد.

در ادامه همایش سراسری قوه قضاییه ابراهیم 
دست  به  عادالنه  قانوِن  اینکه  بیان  با  رئیسی 
مجریان عادل اجرا می شود و در قوای سه گانه 
تصمیم گرفتیم گرفتار حاشیه ها نشویم، گفت: 
در ادوار گذشته مسؤوالن گرفتار حاشیه ها شدند 
ما  ماند. تصمیم جدی  کارها عقب  از  برخی  و 
این است که گرفتار حاشیه ها نشویم و به متن 
بپردازیم. متن، خدمت خالصانه به مردم است. 
رییس جمهوری در تحلیل حادثه هفتم تیر گفت: 
تصمیم  نظام سلطه  پشتیبانی  با  نفاق  جریان 

را  انقالب  نماد  و  برجسته  داشت که چهره های 
ترور کند. جریان نفاق با پشتیبانی نظام سلطه 
سعی کرده شیطنت خود در ایران را ادامه دهد 
جریان  نمی شوند.  و  نشده  موفق  تاکنون  که 
انقالبی  باید مسیر را با دقت بنگرند تا جریان نفوذ 
نتواند اهداف پلید خود را در این کشور دنبال کند. 
بسیاری از دوستان بی نام و مخلصانه در کل کشور 
تالش می کنند و بنده به عنوان طلبه خدمتگزار به 
عنوان کسی که آشنا با کار همکارانم در دستگاه 

قضایی هستم، قدردان این تالش ها هستم. 
محمدباقر قالیباف هم در بخش دیگری از این 
همایش تاکید کرد که هر چقدر قوه قضائیه به 
عدالت نزدیک، مستحکم تر و به روز تر عمل کند، 
کار در سایر بخش ها و قوا راحت تر و مردم در 
آسایش و آرامش بهتر زندگی می کنند. رئیس 

باوریم  این  بر  اسالمی گفت:  شورای  مجلس 
که با نگاه خنثی سازی تحریم و رفع تحریم 
اساس  و  هستیم  وظایفمان  انجام  حال  در 
فعالیت هایمان، خنثی سازی تحریم ها است. 
او با بیان اینکه باید نظام اسالمی را مقتدر و 
نظام  یک  نیازمند  کشور  گفت:  کنیم،  کارآمد 
یک  نیازمند  و  متعالی  و  محکم  حکمرانی 
به  منوط  آن  و  است  استمراری  مشروعیت 
است.  انجام کارهایمان  در  عملمان  و  کارنامه 
رئیس مجلس شورای اسالمی گفت: امروز هر 
سه قوه مصمم هستند تا با هماهنگی، همدلی 
و هم افزایی از فرصت به دست آمده اقدام به 
این  انجام  ویژه  به  خود کنند؛  وظایف  اجرای 
برنامه ریزی  برای  است که  حالی  در  اقدامات 

نیز در تالش هستیم. برنامه هفتم 
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نامه را محمدعلی کاظمی، مدیرکل منابع طبیعی 
و آبخیزداری استان اصفهان و خطاب به مدیر کل 
صنعت، معدن و تجارت استان نوشته است. در 
این نامه که چند روز پیش نوشته شده، آمده: 
در  بهره بردار  عامل  توانایی  عدم  به  توجه  »با 
جلب رضایت عمومی و برطرف نمودن مشکالت 
اجتماعی پیش آمده در خصوص فعالیت معدنی 
در منطقه، عبور و مرور از جاده دسترسی عمومی 
و  اسفرجان  روستای  مسکونی  بافت  داخل 
اراضی کشاورزی و باغات اشخاص و همچنین 
تنظیم  قانون   4۷ ماده   ۱ تبصره  امکان  عدم 
بخشی از مقررات مالی دولت در مرحله صدور 
گواهی کشف توسط نامبرده به واسطه نارضایتی 
مراتع موصوف، خواهشمند  بهره برداران ذی حق 
است نسبت به ابطال مجوز صادره اقدامات الزم 
مبذول فرمایید.« این نامه محلی ها را خوشحال 

کرده و البته در حالی نوشته شده که پیش از 
این اداره منابع طبیعی منکر مراتع این منطقه، 
قنات ها و چشمه های فعالش شده بود. با این 
حال پژمان شیبانی، رئیس هیات مدیره سازمان 
مردم نهاد سپهرگان که از جمله فعاالن پیگیر این 
ماجرا بوده به »پیام ما« می گوید: »از نظر قانونی، 
وقتی معدنی معارض محلی دارد و از سویی در 
منطقه ای بکر با حیات وحش و محیط طبیعی 
بگیرد.  فعالیت  مجوز  نباید  شده،  واقع  خاص 
چرا که فاصله این معدن تا روستای اسفرجان 
بسیار کم است و آلودگی های ناشی از فعالیت 
معدنی چیزی از خاک و آب و هوا باقی نخواهد 

گذاشت.«
به گفته او، این معدن پشت کوه بزقوچ است و 
خود روستا در کریدور شمال- جنوب کشور، جاده 
اصفهان- شیراز از یک سو و جاده قدیم و در 

دست احیا اصفهان- یاسوج جنوبی ترین نقطه 
استان اصفهان و نقطه تالقی استان های فارس 
و اصفهان قرار دارد. همچنین در همسایگی اش 
شهرستان های دهاقان، جرقویه، سمیرم و آباده 
با آب و هوایی کوهستانی و معتدل قرار گرفته و 
وجود کوه های مختلف و چشمه های روان اهمیت 

منطقه را باال برده است. 
اما از جمله دیگر نکاتی که شیبانی بر آن تاکید 
دارد، آسیب دیدن ۲۳۰ هکتار درخت های کاشته 
قبل  است که حدود ۲5 سال  تلخ  بادام  شده 
برای گسترش نیافتن کویر کاشته شده و حاال 
راه اندازی این معدن می تواند با استفاده از آب 
و آلودگی هوا آن را به نابودی بکشاند. نکته ای که 

تاکنون کمتر به آن توجه شده است.

کسی از مردم محلی رضایت نگرفت
از دو هزار  اسفرجان ۸۳۳ خانوار و بیش 

نفر جمعیت دارد. روستایی به نسبت بزرگ در 
سال های گذشته یک دهکده گردشگری هم در 
آن ساخته شده. هرچند این دهکده گردشگری 
نتوانست گردشگری و توسعه پایدار برای اهالی 
به همراه بیاورد و تنها عده ای را به درآمد رساند، 
اما وجود همین منطقه گواه طبیعت بکر آنجاست. 
نکته ای که پرویز رئیسی، از اهالی منطقه هم بر 
آن تاکید می کند و به »پیام ما« می گوید: »ما 
این  توسط  شده  تولید  پساب  نمی دانیم  هنوز 
معدن چه وضعیتی پیدا خواهد کرد و یا آب مورد 
استفاده برای آن را از قنات ها می خواهند تامین 
کنند یا چشمه و یا چاه بزنند؟ همه اینها در کنار 
عبور ماشین آالت سنگین از دل روستا، برای مردم 

اینجا سخت و سنگین است.« 
استانداری  طبیعی،  منابع  بر  عالوه  می گوید  او 
بحث  اما  اعالم کرده  را  خودش  مخالفت  هم 

می گویند  آنها  و  است  مطرح  هم  اشتغالزایی 
از  بسیاری  »در  اشتغالزایی کنیم.  می خواهیم 
اجتماعی  مسئولیت  دنیا،  سراسر  در  معادن 
نمی کنند و  با مردم گفت وگو  جدی است. چرا 
شرح دقیق کارهایی که می خواهند انجام دهند 
را نمی گویند؟ باید جلسات متعددی برگزار کنند و 

بگیرند.« را  بومی ها  رضایت 

غارهای ده هزار ساله اسفرجان
معدن پروانه اکتشاف را در سال ۹۸ گرفت 
و در ماه گذشته هم زمان تمدید آن بود که با 
تجهیزات سنگین از دل روستا گذشت و درخت 
گردوی قدیمی منطقه را از بین برد. اما از جمله 
مقابل  تا  واداشته  را  مواردی که محلی ها  دیگر 
معدن کاوی در این منطقه بایستند، تاریخ این 

منطقه و وجود غارهایی قدیمی در آن است.
روزنامه  از  یکی  در  حاج هاشمی،  غالمحسین 
تاریخی  سابقه  به  پیش،  سالها  محلی  های 
آن  غارهای  درباره  و  کرد  اشاره  منطقه  این 
نوشته: »اسفرجان مرجان معرب مهرگان بوده 
منطقه شده  این  اهمیت  باعث  آنچه  و  است 
تابستانی  معتدل  وهوای  فراوان  آب  است 
بوده است. در افسانه ها آمده است که اولین 
بار این شهر را یکی از پسران گرگین بنا نهاد 
در  می آید  دست  به  مستند  آثار  از  آنچه  اما 
حدود ده هزار سال پیش غارنشینانی در اینجا 
شده  ساخته  غارهای  که  می کرده اند  زندگی 
در  به جامانده  آثار  دیگر  پابرجاست.  هنوز  آنها 
این محل اسامی و نام های مکان هاست که با 
وجود اینکه چندین هزار سال است شهر در زیر 
خاک مدفون شده است اما مکان ها و محل ها 
تاریخ  عجایب  از  این  و  پابرجاست  همچنان 
است که جایی بعد از اینکه کال به وسیله سیل 
و زلزله به کلی از میان می رود خالی از سکنه 
باز همان اسامی و محل های سابق  می شود، 
به همان صورت اولیه 5۰۰۰سال پیش نامیده 
نشان دهنده وجود سرزمینی  این  می شود که 
از  یکی  قوی  احتمال  به  و  و مشهور  معروف 
است.  بوده  ساسانیان  دوره  پایتخت های 
دوران  به  مربوط  مانده  به جا  اسامی  از  یکی 
امروز  محلی که  در  است  معبدی  ایالمی ها، 
بنام چغارک معروف است. این معبد کوچکتر 
از معبد چغازنبیل شوش بوده است و تا زمان 

از اسالم نیز وجود داشته است.« بعد 
از این غارها چند روایت دیگر هم موجود است 
اما پویا محمدی، از فعاالن محیط زیست منطقه 
غارنوردش  دوستان  از  می گوید  ما«  »پیام  به 
استعالم گرفته و آنها هم گفته اند یکی از این غارها 
را تا حدودی اکتشاف کرده اند. »وجود غار در این 
منطقه، خود عاملی است که هر نوع معدن کاوی 
را ممنوع اعالم کند. بر اساس ضوابط قانونی در 
فاصله نزدیک به غارها، آن هم غار تاریخی نباید 
فعالیت هایی از این دست اتفاق بیفتد.« او به کوه 
پلنگی هم اشاره می کند؛ کوهی در منطقه که در 
سال های گذشته زیستگاه پلنگ بوده و می گوید 
حاال اگر معدنی در این منطقه به راه بیفتد، راه 
برای برای سایرین هم باز می شود. »شنیده های 
تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  می گوید  ما 
می خواهد پروانه چند معدن دیگر در این منطقه 
را به مناقصه بگذارد که امیدواریم اشتباه باشد.«

مدیرکل منابع طبیعی اصفهان، با ارسال نامه ای به سازمان صنعت، معدن و تجارت این استان، خواستار شد

تقاضای ابطال مجوز معدن مرمریت اسفرجان
رئیس هیات مدیره سازمان مردم نهاد سپهرگان: از نظر قانونی، وقتی معدنی معارض محلی دارد 

و از سویی در منطقه ای بکر با حیات وحش و محیط طبیعی خاص واقع شده، نباید مجوز فعالیت بگیرد

مشاهده 2 پلنگ ایرانی 
در استان بوشهر 

دوربین های تله ای در منطقه حفاظت شده کوه 
بیرمی، حضور دو پلنگ را ثبت و ضبط کرد.

 مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر 
با اعالم این خبر گفت: با توجه به کوشش ها 
و سختکوشی محیط بانان منطقه و همراهی 
زمینه حفاظت  در  طبیعت  همیاران  گسترده 
و حراست از گونه های حیات وحش منطقه 
کوه بیرمی، به موفقیت های زیادی در زمینه 
منطقه  در  وحوش  تعداد گونه های  افزایش 

آمده ایم. نائل  حفاظت شده 
فرهاد قلی نژاد افزود: در حال حاضر زیستگاهی 
امن برای حیات وحش در منطقه حفاظت شده 
کوه بیرمی به وجود آمده و توانسته ایم حضور 
تله ای  دوربین های  با  را  ایرانی  پلنگ  دو 
کارگذاشته شده در منطقه ثبت و ضبط کنیم.
او ادامه داد: استفاده از دوربین های تله ای در 
در حال  بوشهر  استان  مناطق حفاظت شده 
از همین طریق تصاویر و  گسترش است و 
فیلم های بسیار ارزشمندی از چگونگی زیست 

و تنوع زیستی هر منطقه به دست می آید.

با هدف همسو شدن 
با تاریخ جهانی

١٢ تیر، روز بدون 
کیسه پالستیکی 
معرفی می شود 

معاون راهبری و هماهنگی اداره کل محیط زیست 
و توسعه پایدار گفت: برای استمرارِ فرهنگسازی 
استفاده  از  آگاهی در جهت خودداری  ترویج  و 
از کیسه های پالستیکی و همسو شدن با تاریخ 
جهانی، همزمان با سایر نقاط دنیا اداره کل محیط 
زیست و توسعه پایدار در نظر دارد روز ١٢ تیر )سوم 
جوالی( را به عنوان روز بدون کیسه پالستیکی 
در داخل ایران معرفی کند.عادل خزایی افزود: با 
توجه به مغایرت روز جهانی با روز ملی بدون کیسه 
پالستیکی و پیرو اقدامات اجرایی تدوین شده در 
جهت عمل به »اصالحیه مصوبه شورای اسالمی 
شهر تهران«، این اداره کل در نظر دارد روز ١٢ تیر 
را به عنوان روز بدون کیسه پالستیکی در داخل 
ایران معرفی کند و بازه زمانی ١٢ تا ٢١ تیر )٣ تا 
١٢ جوالی( را به عنوان دهه بدون کیسه پالستیکی 
در نظر گیرد.او با بیان اینکه گرچه گسترش تولید 
و استفاده از پالستیک به بهبود کیفیت زندگی ما 
کمک کرده اما عوارض این موضوع نیز گریبانگیر 
ما شده است، گفت: مسئله ای که این روزها به 
دغدغه اصلی بسیاری از حامیان محیط زیست 
و حتی مردم عادی تبدیل شده است، آلودگی 
است که  مصرف  یکبار  پالستیک های  از  ناشی 
برای سالمتی انسان، جانوران و به طور کلی کیفیت 
محیط  زیست خطرات زیادی را به همراه دارد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل محیط زیست 
و توسعه پایدار شهرداری تهران، خزایی با بیان 
اینکه هر ایرانی روزانه به طور میانگین سه کیسه 
عمر  متوسط  که  می کند  مصرف  پالستیکی 
استفاده از هر کیسه تنها ١٢ دقیقه است، در حالی 
 که برای حذف هر کدام از این کیسه ها از طبیعت 
بین ۳۰۰ تا یک سال زمان نیاز است. عالوه بر 
این ظروف یکبار مصرف پالستیکی، سفره های 
پالستیکی، بسته بندی های پالستیکی و غیره در 
کشور به مقادیر زیاد تولید شده که به دلیل تغییر 
سبک زندگی مردم در دهه های اخیر بسیار مورد 
استفاده قرار گرفته و فشاری دوچندان بر محیط 

زیست وارد کرده است.

حدود ۲5 سال قبل برای 
گسترش نیافتن کویر، ۲۳۰ 
هکتار درخت بادام تلخ در 
منطقه کاشته شده و حاال 

راه اندازی این معدن می تواند با 
استفاده از آب و آلودگی هوا آن 

را به نابودی بکشاند. نکته ای 
که تاکنون کمتر به آن توجه 

شده است

از چند هفته قبل که تجهیزات کار معدن سنگ مرمریت پایش به روستای اسفرجان باز شد و چند درخت گردوی کهنسال منطقه را نابود 
کرد، محلی ها بیش از همیشه نگران به راه افتادن این معدن و اثرات مخربش بر زندگیشان شدند. آنها کارزار راه انداختند و می گویند 
نمی خواهند اتفاقی که برای روستای جوشقان قالی کاشان و روستای میدوک کرمان و بسیاری نقاط دیگر افتاده، در این منطقه هم 
تکرار شود و معدن کاوی غیرمسئوالنه و در فاصله نزدیک با روستا و در محیطی بکر، طبیعت منطقه را با خطر روبه رو کند. در  روزهای 
اخیر اما مدیرکل منابع طبیعی در نامه ای رسمی به سازمان صنعت، معدن و تجارت، خواستار ابطال مجوز صادره برای معدن شده است 

و حاال این نامه ، نور امیدی برای محلی هاست تا سازمان صمت هم مجوز معدن را باطل کند.

معدن پروانه اکتشاف را در 
سال ۹۸ گرفت و در ماه گذشته 

هم زمان تمدید آن بود که با 
تجهیزات سنگین از دل روستا 

گذشت و درخت گردوی قدیمی 
منطقه را از بین برد. اما از جمله 

دیگر مواردی که محلی ها را 
واداشته تا مقابل معدن کاوی در 
این منطقه بایستند، تاریخ این 
منطقه و وجود غارهایی قدیمی 

در آن است

|  
هر

 م
 |

| روزنامه نگار |

|  فروغ فکری |

پیش بینی گرد و خاک در نقاط مختلف کشور
غبار یک روز دیگر در خوزستان ماندگار شد

گرد و غباری که از کانون های کشور عراق وارد 
خوزستان شده برای دومین روز متوالی بیش از 

۱۶ شهر استان را فرا گرفته است.
توده غلیظ گرد و غباری که از صبح یکشنبه وارد 
استان شده و تا شب رو به کاهش گذاشت، 
چنان که  افزایشی گرفت.  روند  دوباره  دیروز 

اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان در 
ساعت ۹ صبح میزان غلظت گرد و غبار با اندازه 
۱۰ میکرون )PM۱۰( را در شهرهای آبادان ۲۲۲، 
امیدیه ۳4۸، اهواز ۲۷4، بندر امام ۱۶۶، بهبهان 
سوسنگرد   ،۲۶۶ رامشیر   ،۳۲۷ دزفول   ،۱۷۸
 ،۳۲۰ کرخه  و  شوش   ،۱۷۸ شادگان   ،۳۳۹

مسجدسلیمان   ،۱۷۶ ماهشهر   ،۲۱5 شوشتر 
۱۶۱، هندیجان ۲۸۸ و کارون ۲۳۹ میکروگرم بر 

مترمکعب گزارش کرد.
در همین حال رئیس مرکز ملی پیش بینی و 
مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا از خیزش 
غبار  و  مختلف کشور  نقاط  در  خاک  و  گرد 

آلودگی آسمان غرب کشور به دلیل نفوذ گرد و 
خاک از کشور همسایه خبر داد.

طی  گفت:  ایسنا  به  دیروز  ضیاییان  صادق 
آینده در شمال آذربایجان غربی،  ۲4 ساعت 
آذربایجان شرقی، اردبیل، برخی مناطق گیالن 
و  بلوچستان  و  سیستان  جنوب  مازندران،  و 
شرق هرمزگان افزایش ابر در بعضی ساعات 
رگبار باران گاهی رعد و برق و وزش باد شدید 
موقت پیش بینی می شود. آسمان نوار غربی 
کشور به سبب نفوذ گردوخاک از کشور عراق 

و وزش باد غبار آلود است که در برخی مناطق 
موجب کاهش کیفیت هوا و دید افقی می شود.
او افزود: سه شنبه)۷ تیرماه( در نیمه جنوبی 
سیستان و بلوچستان و شرق هرمزگان در 
ساعات بعدازظهر رگبار پراکنده انتظار می رود. 
همچنین تا چهارشنبه وزش باد در خراسان 
رضوی، خراسان جنوبی، جنوب سمنان، شرق 
افزایش  سبب  که  می یابد  افزایش  تهران 
غلظت گرد و غبار و کاهش کیفیت هوا در این 

مناطق خواهد شد.

سازمان هواشناسی از 
خیزش گرد و خاک در نقاط 
مختلف کشور و غبار آلودگی 
آسمان غرب کشور به دلیل 
نفوذ گرد و خاک از کشور 

همسایه خبر داده است

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 تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی-آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تكلیف 

وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره ۱4۰۱۶۰۳۱۹۰۷۸۰۰۳۰۳۸ هیات دوم موضوع قانون تعیین تكلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملك منطقه دو كرمان تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی آقای اصغر ترکی 
زاده فرزند غالمحسین بشماره شناسنامه ۲۶۹ صادره از کرمان  در4/۲ سهم مشاع از 
۹۶ سهم ششدانگ و خانم مریم ترک زاده فرزند غالمحسین بشماره شناشنامه۶۳۶ 
صادره از کرمان در۲/۱ سهم مشاع از ۹۶ سهم ششدانگ و خانم فاطمه ترکی زاده 
فرزند غالمحسین بشماره شناسنامه ۲۳۱4 صادره از کرمان در۲/۱ سهم مشاع از ۹۶ 
سهم ششدانگ و خانم نیره ترکی زاده فرزند اصغر بشماره شناسنامه ۱۶۹ صادره 
کرمان در۱4/4 سهم مشاع از ۹۶ سهم ششدانگ  و خانم طاهره ترکی زاده فرزند 

اصغر بشماره شناسنامه ۲45 صادره از کرمان در۱4/4 سهم مشاع از ۹۶ سهم 
ششدانگ و علیرضا ترکی زاده فرزند غالمحسین به شماره شناسنامه ۹۰۳ صادره 
کرمان در4/۲ سهم مشاع از ۹۶ سهم ششدانگ یک باب مغازه مشتمل بر طبقه 
فوقانی )کاربری عرصه تجاری و پذیرایی و گردشگری( به مساحت۱۳۰/۷۰ متر 

مربع پالک ۱ فرعی از 54۳ اصلی واقع در بخش ۳ کرمان آدرس کرمان خیابان 
طالقانی نبش طالقانی ۱۲ خریداری از مالك رسمی خانم فاطمه ترکی زاده محرز 
گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی 
می شود در صورتی كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكیت 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 یك ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای 

مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول ۱4۰۱/۰4/۰۷

تاریخ انتشار نوبت دوم :۱4۰۱/۰4/۲۲

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

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تكلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

قانون  موضوع  دوم  هیات   ۱4۰۱۶۰۳۱۹۰۷۸۰۰۲۱۷5 شماره  رای  برابر 
تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك منطقه دو كرمان تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضی خانم مهتاب قربان پور فرزند محمد به شماره 
شناسنامه ۳۱۷۰۱۰۱5۰۱ صادره از بردسیر و آقای حسین کماندار فرزند 
نادعلی به شماره شناسنامه ۲۹۸۰4۳۲۷۹۲ صادره از کرمان هر کدام 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب خانه به مساحت 

۱5۰ مترمربع پالك ۱۶۸۳۷ فرعی از۳۹۶۸ اصلی مفروز و مجزی 
شده از پالك ۸۹۹ فرعی از ۳۹۶۸ اصلی  واقع در بخش ۲ کرمان 
آدرس کرمان شهرک صنعتی كوچه ۱۶ سمت چپ خریداری از مالك 
رسمی خانم کتایون سروشیان محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع 

عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی می شود در صورتی كه 
اشخاص نسبت به صدور سند مالكیت 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 یك ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالكیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول ۱4۰۱/۰4/۰۷

تاریخ انتشار نوبت دوم :۱4۰۱/۰4/۲۲

هیات موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی- آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تكلیف وضعیت 

ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
قانون تعیین تكلیف  برابر رای شماره ۱4۰۱۶۰۳۱۹۰۷۸۰۰۳۲۰۷ هیات دوم موضوع 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملك منطقه دو كرمان تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی خانم محبوبه زندی 
فرزند محمود به شماره شناسنامه ۱5۸۱ صادره از کرمان در ۱/۶ سهم مشاع از ۹۶ 
سهم ششدانگ و آقای مهدی زندی گوهر ریزی فرزند محمد به شماره شناشنامه ۹۰۱   
صادره  کرمان در ۲/۳سهم مشاع از ۹۶ سهم ششدانگ وخانم منوره زندی فرزند محمد 
بشماره شناشنامه۲۰۲صادره کرمان در ۱/۶سهم مشاع از ۹۶ سهم ششدانگ و خانم 
مطهره زندی فرزند محمد بشماره شناسنامه ۲۸۰ صادره از کرمان در ۱/۶سهم مشاع 
از۹۶ سهم مشاع از ششدانگ و آقای احمد زندی گوهر ریزی فرزند محمد به شماره 

شناسنامه ۶4۱ صادره کرمان در ۳/۲ سهم مشاع  از ۹۶ سهم مشاع از ششدانگ و 
آقای حسین زندی گوهر ریزی فرزند محمد بشماره شناسنامه ۶۶4 صادره از کرمان 
در۳/۲ سهم مشاع از ۹۶ سهم ششدانگ در   یك باب مغازه مشتمل بر طبقه 
فوقانی)کاربری عرصه تجاری و پذیرایی و گردشگری( به مساحت ۱۳۰/۷۰ مترمربع 

پالك ۱ فرعی از54۳ اصلی  واقع در بخش ۳کرمان آدرس کرمان خیابان طالقانی 
نبش طالقانی ۱۲ خریداری از مالك رسمی خانم فاطمه ترکی زاده محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی می شود در صورتی 
كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكیت 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 یك ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذكور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالكیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول ۱4۰۱/۰4/۰۷

تاریخ انتشار نوبت دوم :۱4۰۱/۰4/۲۲

محمود مهدی زاده رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه 2 کرمان
شناسه آگهی : 1342009

محمود مهدی زاده رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه 2 کرمان
 شناسه آگهی : 1341675

محمود مهدی زاده رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه 2 کرمان
شناسه آگهی : 1341982

ول
ت ا

نوب

ول
ت ا

نوب

ول
ت ا

نوب

لذا بدینوسیله به فروشندگان و مالکین مشاعی و اشخاص ذینفع در آرای اعالم شده ابالغ می گردد چنانچه اعتراضی دارند باید از تاریخ انتشار آگهی و در روستاها 
از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند معترضین باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
مبادرت به تقدیم دادخواست ب دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهند در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل 
نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت به صدور سند خواهد نمود ضمنَاَ صدور سند مالکیت مانع از مراجعه 

متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱4۰۱/۰4/۰۷- تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱4۰۱/۰4/۲۲

آگهی آراء هیأت حل اختالف موضوع ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
 در اجرای ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه اجرایی قانون یاد شده اسامی افرادی که اسناد عادی یا رسمی آنان در هیأت مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک بجنور 

مورد رسیدگی و تایید قرار گرفته جهت اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ۱5 روز در دو نشریه آگهی های ثبتی )کثیراالنتشار و محلی( بشرح ذیل آگهی می گردد:
بخش دو بجنورد پالک ۱۷۱ - اصلی اراضی سوهانی

۱- ششدانگ یکباب خانه از پالک شماره ۱۹ فرعی از ۱۷۱ اصلی فوق به مساحت۱۸۹/۳۲ مترمربع ابتیاعی خانم مهناز ایزدی از محل مالکیت رسمی محبت دامن خالی 
)ظهوری( برابر رأی شماره ۱۰۰۹-۱4۰۱ مورخ۱4۰۱/۰۳/۲۲ - کالسه ۰45۸ - ۱4۰۰

تسهیل فرایند رسیدگی با بهره گیری از فناوری های نوین

اکبر اقبالی
رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه یک بجنورد

 شناسه آگهی: 1341846

ول
ت ا

نوب

آگهی مفقودی 
کامیونت  خودرو  دستگاه  یک 
زامیاد  مدل 1400  -  ون سیستم 
آبی –روغنی رنگ به شماره  موتور
شاسی شماره  و   M24865850M
به   NAZPL140BM0607992

ایران  ق939   36 پالک  شماره 
آشوبی  ناصر  به  متعلق   75
خرگوشی مفقود و از درجه اعتبار 

ساقط گردیده است .

ج
 گن

عه
قل

آگهی مفقودی 
سند و برگ سبز سواری سایپا 
سفید-   1396 مدل   131
موتور  شماره   به  رنگ  روغنی 
M13.5892419  شماره شاسی 
به    NAS411100H1016494
شماره پالک 93 ق 762 ایران 
کرمیان  مینا  به  متعلق   65
ساقط  اعتبار  درجه  واز  مفقود 

گردیده است .

ج
 گن

عه
قل
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معاون  اصغر شالبافیان،  علی  در شرایطی که 
گردشگری وزارت میراث فرهنگی در اجالس 
رشد  از  کره جنوبی،   ۲۰۲۲ گردشگری  جهانی 
کشورهای  اتباع  ورود  با  ایران  گردشگری 
سر  بر  جنجال  است،  گفته  سخن  همسایه 
با  خارجی  اتباع  بلیط  نرخ  دالری  محاسبه 
این صنعت روبه رو شده است.  انتقاد فعاالن 
شرکت های  از  تعدادی  بود که  تیرماه  چهارم 
در  پرواز  بلیت  نرخ  کردند  اعالم  ایرالین ها 
مسیرهای داخلی برای اتباع غیرایرانی، ارزی 

محاسبه می شود. بر اساس خبر، سقف نرخ 
پروازهای داخلی زیر یک ساعت ۱۰۰ دالر و از 
یک ساعت بیشتر ۱5۰ دالر تعیین شده است.
معاون سازمان هواپیمایی کشوری هم روز یکشنبه 
در یک برنامه زنده تلویزیونی از این تصمیم دفاع 
کرده بود. حسن خوشخو گفته است: »درخواست 
شرکت های هواپیمایی مبنی بر نرخ گذاری برای 
اتباع خارجی در سال گذشته مطرح شد و مورد 
ارزی  آنها هزینه های  قرار گرفت چرا که  توافق 
متعددی دارند و این موضوع مسلما با تایید از 

است.  بوده  هواپیمایی کشوری  سازمان  سوی 
تنها  کرده  مشخص  قانون گذار  آنچه  براساس 
در  و  بوده است  مرجع شورای عالی هواپیمایی 
این زمینه نیز اگر نیاز باشد مسلما از طرف شورا 
جلساتی برگزار شده و این مساله مورد بررسی 
قرار می گیرد.« این در شرایطی است که وزارت 
میراث فرهنگی هم با این تصمیم مخالفت کرده. 
به گزارش ایسنا، اسماعیل برات، معاون نظارت و 
ارزیابی خدمات گردشگری درباره اقدام تعدادی 
از شرکت های هواپیمایی برای محاسبه نرخ بلیت 

غیرایرانی،  اتباع  برای  دالر  به  داخلی  پروازهای 
گفت: وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
دستی به شدت با این موضوع مخالف است و 
مراتب را مورد پیگیری قرار خواهد داد؛ زیرا به 

زیان صنعت گردشگری است.
شرکت های  انجمن  مدیره  هیئت  رئیس 
هواپیمایی در یک برنامه تلویزیونی و در دفاع 
و  نشست  هزینه  است:  تصمیم گفته  این  از 
از  مشهد  یا  اهواز  مانند  شهری  در  برخاست 
سال ۱۳۹۰ تا امروز 4۶ برابر شده و این مسئله 
یکی از دالیل افزایش هزینه های پرواز است 
ایرالین ها محاسبه  برای  به صورت دالری  که 

را دریافت می کنند. آن  ریالی  و  کرده 

دالری  بلیت های  درباره  هشدار 
هواپیما برای مسافران غیرایرانی

ایران  تورگردانان  جامعه  مدیره  هیأت  عضو 
اما این استدالل ها را قبول ندارد و بیم آن را 
دارد که با دالری شدن خدمات به گردشگران 
خارجی در ایران، این صنعت آسیب جدی تر ی 
است  ایسنا گفته  به  سروی  مصطفی  ببیند. 
که این رویه شرکت های هواپیمایی فقط پول 
ملی را تضعیف می کند و ایران نیز از فهرست 

مقاصد سفر خط زده می شود.
کشوری  هیچ  در  این که  بیان  با  سروی 
براساس ملیت، قیمت تعیین نمی شود و این 
قوانین،  با  مغایرت  در  و  تبعیض آمیز  رفتار، 
من  گفت:  می شود،  شناخته  عرف  و  شرع 
حدود 5۷ کشور را شهر به شهر گشته ام، از 
قوی ترین شهرهای توریستی تا ضعیف ترین 
آن ها را دیده ام و هرگز ندیدم براساس ملیت 
و  بگیرند  بیشتری  پول  خارجی  مسافر  از 
اما  گرفته اند  دالر  بدهند.  متفاوت  قیمت  یا 

نداده اند.  افزایش  یا  تغییر  را  قیمت 
خالف  را  هواپیمایی  شرکت های  رفتار  او 
جهانی  سازمان  و  ملل  سازمان  منشور 
جهانگردی دانست و گفت:  این طرح از نظر 
این که  ضمن  دارد.  مشکل  قانونی  و  شرعی 
پروازهای  بلیت  کردن  نرخی  دو  و  ارزی 
نگاه  به نفع چارترکننده ها است.  داخلی فقط 
بدبیانانه ای به این جریان دارم و چارترکننده ها 

می بینم. ماجرا  پشت  را 
که  هواپیمایی  شرکت های  گفت:  سروی 
اجرای  بهانه  را  خود  ارزی  هزینه های  معموال 
شفاف  و  دقیق  می کنند،  طرح هایی  چنین 
ارزی  هزینه هایشان  از  یک  اعالم کنند، کدام 
کترینگ،  هواپیما،  نگهداری  سوخت،  است، 
کدام یک؟ آیا سوخت را ارزی می خرند؟ آیا 

می دهند؟ ارزی  حقوق  خود  کارکنان  به 
بی سر  دیگری که  بخش های  به  اشاره  با  او 
خارجی  اتباع  به  را  خود  خدمات  صدا  و 
جمله  از  میالد  برج  می فروشند،  گفت:  ارزی 
نرخ  با  را  ورودی  بلیت  که  است  مراکزی 
دالری می فروشد، ما بازدید از این برج را برای 
توریست های خارجی حذف کردیم. قیمت ورود 
به این برج از برج مخابراتی شانگهای، سیدنی 
در  رقمی  است،  شده  تورنتو گران تر  حتی  و 

است. نفر  هر  برای  دالر  تا 45   ۳۰ حدود 
موضوِع  به  ادامه  در  تورگردانان  جامعه  عضو 
به  قیمت ها  شدن  ارزی  و  نرخی  دو  سرایت 
سایر بخش ها، گفت: اتوبوسی که معموال برای 
توریست ها کرایه می کردیم به تازگی قیمت خود 
را به یورو اعالم کرده است،  ۲۰۰ یورو برای هر 
روز! راهنماهای گردشگری هم با آن که نرخ نامه 
یورو  و  دالر  به  بعضی هایشان  اما  دارند،  ریالی 
دستمزد تعیین می کنند. عمال همه خدمات در 
گردشگری ارزی شده است، آن وقت یک نفر در 
وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 

به فکر نیست و صدایی از کسی در نمی آید. 

ایران  مزیت کشور  ارزانی  تورگردان گفت:  این 
است. چند سال پیش ایران از بین ۱4۱ کشور، 
رتبه نخست به دلیل شاخص رقابت در قیمت 
را به دست آورده بود، اما حاال باید در فهرست 
به  فقط  البته که  گیرد،  قرار  الکچری  مقاصد 
لحاظ قیمت! در حال حاضر یک وعده غذا برای 
یک نفر 4۰۰ هزار تومان تمام می شود، خیلی 
می بینند،  خارجی  توریست  تا  رستوران ها  از 

برابر حساب می کنند. قیمت ها را دو 

فعاالن صنعت گردشگری تصمیم ایرالین ها برای فروش دالری بلیط به مسافران خارجی را زیانبار می دانند

بیم خط خوردن ایران از مقصد گردشگران 

تاکید جدید پژوهشگران 
دانشگاه فلیندرز

طبیعت به کمک فناوری 
DNA ترمیم می شود

طبق آخرین نظرات محققان علوم محیطی و 
طبیعت،  اکوسیستم های  ترمیم  متخصصان 
فناوری DNA و علم ژنومیک می تواند نقشی 
مشکالت  رفع  منظور  به  جهان  آینده  در  ویژه 
اکوسیستمی و بازگرداندن سالمت به طبیعت 
محققان  سیناپرس،  گزارش  باشد.به  داشته 
بین المللی می گویند که وظیفه جهانی عظیم 
ما برای بازسازی اکوسیستم های تخریب شده 
کره زمین، باید شامل فناوری های پیچیده ای 
این  از  تا  باشد  محیطی   DNA پایش  مانند 
طریق، درک و حمایت از بازیابی بیوسفر پیچیده 
زمین میسر باشد.به گفته پژوهشگران دانشگاه 
این  در  پژوهشی  هدایت  استرالیا که  فلیندرز 
زمینه را به عهده داشته اند، ژنومیک، ابزار مهمی 
فراهم  اکوسیستم ها  ترمیم  برای  مبارزه  در  را 
می کند. این ابزار از احراز هویت منابع بذر گرفته 
بهبود تشخیص علف های هرز یا حیوانات  تا 
مهاجم را شامل می شوند.در این راه، محققان 
برای  راهی  نقشه  آمریکایی  و  استرالیایی 
اکولوژیست های مسئول احیای اکوسیستم ها 
تهیه کرده اند تا بتوانند از ژنومیک استفاده بهتری 
کنند و بدین طریق، به جنبه های حیاتی احیای 

تخریب شده کمک کنند. اکوسیستم های 
آنها عنوان کرده اند که علم ژنومیک یا فناوری 
معکوس کردن  برای  حیاتی  پشتیبانی  ژنوم، 
با این حال  ارائه می دهد،  زوال اکوسیستم ها 
در  گمشده  ابزار  یک  عنوان  به  اغلب  تاکنون 
جعبه ابزار اکولوژیست های بازسازی اکوسیستم 
در  این  محققان،  گفته  است.به  بوده  مطرح 
حالی است که فناوری فوق می تواند به بهبود 
گیاهی  پوشش  برای  بذر  تامین  شیوه های 
تحت تغییرات آب و هوایی کمک کند. ژنومیک 
می تواند به ما بگوید که بذر خود را از کجا تهیه 
کنیم تا شانس بیشتری برای زنده ماندن از 
تاثیرات تغییرات آب وهوایی مانند امواج گرمای 
مکرر و شدیدتر داشته باشد.همچنین طبق این 
ردیابی  برای  راه  تنها  واقعا  ژنومیک  پژوهش، 
بازگشت میکروب های خاک است که از بقیه 
حیوانات  و  شامل گیاهان  زمین  روی  حیات 
پشتیبانی می کنند.به گزارش سیناپرس،  عالوه 
را  ژنومیک  معتقدند  فوق  محققان  اینها،  بر 
آیا گونه های در  این که  بررسی  برای  می توان 
معرض تهدید یا گونه های نامطلوب مانند گیاهان 
و حیوانات مهاجم پس از تالش های بازسازی، 
بازمی گردند یا خیر، به خوبی مورد استفاده قرار 
داد.آنها می گویند جذب بیشتر ژنومیک در علوم 
محیطی، پتانسیل روشنی برای بهبود وظیفه های 
بزرگ پیش رو را دارد، به ویژه با توجه به بیانیه 
دهه سازمان ملل در مورد احیای اکوسیستم که 
از احیای ۳5۰ میلیون هکتار از اکوسیستم های 
می کند.  حمایت  سال ۲۰۳۰  تا  تخریب شده 
نقشه راهی که اکنون، اکولوژیست های احیا برای 
افزودن ژنومیک به جعبه ابزار خود تهیه کرده اند 
شامل نیاز به بهبود ارتباطات در سراسر بخش 
ترمیم و ژنومیک است. به گزارش سیناپرس، 
به اعتقاد آنان، این استراتژی مستلزم این موارد 
است: برقراری ارتباط بین تخصص های مختلف 
مرمت، پذیرش ژنومیک در بخش هایی فراتر از 
پذیرندگان اولیه از طریق آگاهی بخشی بهتر در 
مورد ژنومیک در بخش ترمیم، بهبود دسترسی 
به مهارت های تکمیلی مورد نیاز برای ژنومیک، 
مانند بیوانفورماتیک و علوم محاسباتی و باالخره 

تقویت همکاری های بین رشته ای. 

|پیام ما|اعالم تصمیم شرکت های هواپیمایی برای محاسبه نرخ بلیط اتباع خارجی بر مبنای دالر با انتقاد فعاالن صنعت گردشگری روبه رو 
شده است. موافقان تصمیم ایرالین ها، این شیوه محاسبه را ناشی از افزایش شدید هزینه های این شرکت ها اعالم کرده و از آن دفاع 

کرده اند اما فعاالن صنعت گردشگری می گویند این تصمیم به صنعت نحیف گردشگری آسیب می زند. 

|  
رنا

 ای
 |

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
واراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آئین   ۱۳ ماده  و  قانون   ۳ ماده  موضوع  آگهی 
دوم  هیات   -۱4۰۱/۰۳/۲4-۱4۰۱۶۰۳۱۹۰۱4۰۰۱4۰4 شماره  رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  وساختمانهای 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
فرزند  حسن گیالنی   آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  جیرفت   ملک  ثبت  حوزه  ثبتی 
به  زمین   بر  مغازه مشتمل  باب  در ششدانگ یک  از جیرفت  ۲۷ صادره  بشماره شناسنامه  نصرهللا 
مساحت ۲۹5/۳۸ متر مربع پالک - فرعی از5۷۹- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک ۱۳ فرعی 
از 5۷۹-اصلی قطعه دو واقع در اراضی رهجرد جیرفت بخش 45 کرمان خریداری از مالک رسمی 
آقای نصرهللا گیالنی محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 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 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 مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد ./م الف: ۱5۹
 تاریخ انتشار نوبت اول:۱4۰۱/۰4/۰۷ – تاریخ انتشار نوبت دوم :۱4۰۱/۰4/۲۱

جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای 
فاقد سند رسمی برابر رای شماره ۱4۰۱۶۰۳۱۹۰۱4۰۰۱۲۰۱-۱4۰۱/۰۳/۱۷- هیات دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت  تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای ذبیح اله امیرانی پور فرزند احمد بشماره شناسنامه 4۰4 صادره از جیرفت در 
ششدانگ یک باب خانه  به مساحت ۶45/5۳ متر مربع پالک - فرعی از5۷4- اصلی مفروز و مجزی شده 
از پالک ۱۱۹۰ فرعی از 5۷4-اصلی قطعه دو واقع در اراضی جیرفت بخش 45 کرمان خریداری از مالک رسمی 
آقای احمد امیرانی پور محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 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 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 مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .
/م الف: ۱۶۰

 تاریخ انتشار نوبت اول:۱4۰۱/۰4/۰۷ 
 تاریخ انتشار نوبت دوم :۱4۰۱/۰4/۲۱

 جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی اصالحی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای اصالحی شماره ۱۳۹۹۶۰۳۱۹۰۱4۰۰55۸۰-۱۳۹۹/۱۱/۱۲- هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک جیرفت  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم شیوا شهسواری  فرزند حسین بشماره 
شناسنامه ۱۰۹۰5 صادره از تهران در ششدانگ یک باب خانه و باغچه  به مساحت ۷4۲/۶5 متر مربع پالک 
۶۷ فرعی از ۱۲۰۱- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک - فرعی از ۱۲۰۱-اصلی قطعه ۶ واقع در اراضی پشت 
خان دلفارد جیرفت بخش ۳4 کرمان خریداری از مالک رسمی آقای سلطان کمالی محرز گردیده است.لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در یک نوبت به آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار آگهی به مدت یک ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد . 
تاریخ انتشار نوبت اول:۱4۰۱/۰4/۰۷

  جواد فاریابی 
 رئیس ثبت اسناد امالک 

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی اصالحی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
برابر رای اصالحی شماره ۱4۰۱۶۰۳۱۹۰۱4۰۰۰۹5۷-۱4۰۱/۳/۷- هیات دوم  وساختمانهای فاقد سند رسمی 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک جیرفت  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم سیده پونه میرزائی باغکلی  فرزند سید اکبر به 
شماره شناسنامه ۳۰۲۰۱۶5۶44 صادره از جیرفت در ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۲۹4/۶4 متر مربع 
پالک ۷4۹ فرعی از5۸۱- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک - فرعی از 5۸۱-اصلی قطعه دو واقع در اراضی 
حسین آباد جیرفت بخش 45 کرمان خریداری از مالک رسمی آقای کیومرث منشی زاده  محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در یک نوبت به آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار آگهی به مدت یک ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد .
 تاریخ انتشار نوبت اول:۱4۰۱/۰4/۰۷

 جواد فاریابی 
 رئیس ثبت اسناد امالک 

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای 
فاقد سند رسمی برابر رای شماره ۱4۰۰۶۰۳۱۹۰۱4۰۰4۳۸۹-۱4۰۰/۱۰/۱۱- هیات دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت  تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حسن گیالنی  فرزند عباس بشماره شناسنامه ۲۰4۶ صادره از جیرفت در 
ششدانگ یک باب خانه و باغچه  به مساحت ۹۸۶ متر مربع پالک - فرعی از۱5۰۲- اصلی مفروز و مجزی 
شده از پالک - فرعی از ۱5۰۲-اصلی قطعه ۶ واقع در اراضی ماغ دلفارد جیرفت بخش ۳4 کرمان خریداری 
از مالک رسمی آقای عباس گیالنی محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
۱5 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 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 مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .
/م الف: ۱۸۹

 تاریخ انتشار نوبت اول:۱4۰۱/۰4/۰۷ 
 تاریخ انتشار نوبت دوم :۱4۰۱/۰4/۲۱

 جواد فاریابی  -  رئیس ثبت اسناد امالک 

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای 
فاقد سند رسمی برابر رای شماره ۱4۰۱۶۰۳۱۹۰۱4۰۰۱۳۱۰-۱4۰۱/۰۳/۲۱- هیات دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت  تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای خانمیرزا خزاعی  فرزند کوچکعلی به شماره شناسنامه ۹۹5 صادره از جیرفت 
در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشتمل بر ساختمان گاوداری  به مساحت ۱4۰5۶4 متر مربع پالک - 
فرعی از 54۶- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک - فرعی از 54۶-اصلی قطعه دو واقع در اراضی پشت لر 
جیرفت بخش 45 کرمان خریداری از مالک رسمی آقای خان میرزا شریفی محرز گردیده است.لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 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 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 مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد ./م الف: ۱۸5
 تاریخ انتشار نوبت اول:۱4۰۱/۰4/۰۷ 
 تاریخ انتشار نوبت دوم :۱4۰۱/۰4/۲۱

 جواد فاریابی - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای 
فاقد سند رسمی برابر رای شماره ۱4۰۰۶۰۳۱۹۰۷۹۰۰۰۰44-۱4۰۰/۰۲/۱۸ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهر رودبار جنوب 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم زلیخا بامری پاک فرزند محمد بشماره شناسنامه ۸۶۳ صادره از 
جازموریان در یک باب خانه به مساحت ۱۱۹۰ متر مربع پالک ۲۲۳5 فرعی از44۰- اصلی مفروز و مجزی شده 
از پالک 4۰ فرعی از 44۰ اصلی قطعه سه واقع در رودبار جنوب –زهکلوت گل آباد  خریداری از مالک رسمی 
آقای دادمحمد بامری محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 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 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 مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .
/م الف:۱۲۲

  تاریخ انتشار نوبت اول:۱4۰۱/۰4/۰۷ – تاریخ انتشار نوبت دوم :۱4۰۱/۰4/۲۲
محمد کردستانی 
رئیس ثبت اسناد امالک 

آگهی حصر وراثت     
خواهان رونوشت حصر وراثت خانم ماجان رودباری  فرزند خدامراد  به شرح 
دادخواست تقدیمی ثبت شده به کالسه  ۰۱۰۰۱4۳ از این شعبه  درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسین عرب سربیژن  فرزند خدارسان  در 

اثر سانحه تصادف فوت و ورثه  حین الفوت :
۱- خانم ماجان رودباری فرزند خدامراد به شماره ملی ۳۰۳۱۳۲۷۹4۲ متولد ۱۳5۶/۱۱/۱)همسر 

متوفی(
متولد   ۳۰۲۰۶۸۸۱۸۳ ملی  شماره  به  حسین  فرزند  بیژن  سر  عرب  رضا  آقای   -۲

۱۳۸۳/4/۲۲)فرزند متوفی(
متولد  ملی ۳۰۲۰۸۸۲۳۳۸  به شماره  فرزند حسین  بیژن  سر  عرب  علی  امیر  آقای   -۳

۱۳۸۸/4/۶)فرزند متوفی(
4- خانم دینا عرب سر بیژن فرزند حسین به شماره ملی ۳۰۲۱۰۳5۳۱۰ متولد ۱۳۹۱/۹/۱۸)فرزند 

متوفی(
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه شخصی 
اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یکماه 

به این شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد .
شورای حل اختالف شعبه 1 ساردوئیه 

فروش چارتری در دنیا مرسوم 
است و چارتر کننده همزمان 
هتل و اقامت و دیگر نیازهای 
مسافر را هم تأمین می کند ولی 
چارترکننده حق تک فروشی 
بلیت را ندارد اما در ایران 
چارترکننده ها، اقدام به تک 
فروشی بلیت می کنند

خبر

رئیس انجمن آژانس های هواپیمایی:

ایرالین ها حق ندارند تک بلیت را چارتری بفروشند
و  خدمات گردشگری  دفاتر  انجمن  رئیس 
مسافرتی از فروش ۶۰ درصد بلیت پروازهای 
داد.  خبر  چارترکننده ها  به  ها  ایرالین 
حرمت هللا رفیعی با انتقاد از  فروش چارتری 
بلیت هواپیما گفت: فروش چارتری در دنیا 
و  هتل  همزمان  چارترکننده  و  است  مرسوم 
اقامت و دیگر نیازهای مسافر را هم تأمین 
فروشی  تک  حق  چارترکننده  ولی  می کند 
بلیت را ندارد اما در ایران چارترکننده ها، اقدام 

می کنند. بلیت  فروشی  تک  به 
رئیس انجمن دفاتر خدمات مسافرت هوایی 
و گردشگری ادامه داد: ایرالین ها از قبل بلیت 
می فروشند  چارترکننده  به  را  خود  ماه  چند 
حق  اینها  است؛  قانونی  غیر  اقدام  این  که 
مردم است که ایرالین ها آن را به چارترکننده 
می دهند چون ناوگان هوایی ما آنقدر گسترده 

نیست که میزان عرضه و تقاضای بلیت پرواز 
با هم برابر باشد.

او تصریح کرد: بیش از ۶۰ درصد پروازهای 
رفته  فروش  چارتری  صورت  به  ما  داخلی 
است و ایرالین هم پول آن را از چارترکننده 
دریافت کرده است؛ از سوی دیگر چارترکننده 
هم به هر قیمتی که بخواهد آن را می فروشد. 
فروش  کار،  این  که  است  حالی  در  این 
بلیت  فروشی  تک  بلکه  نیست  چارتری 

است. برنامه ای  پروازهای 
رفیعی با تاکید بر اینکه ایرالین ها حق ندارند 
چارتری  صورت  به  را  برنامه ای  پروازهای 
بفروشند گفت: وقتی این اتفاق رخ می دهد، 
چارترکننده  و  ایرالین  میان  منافعی  حتمًا 
وجود دارد. اگر هم مدعی هستی که امورات 
روزمره ایرالین بدون پیش فروش چند ماهه 

باید  نمی گذرد،  پروازی  چارتری صندلی های 
ایرالین را تعطیل کنند نه اینکه آن را از جب 

تأمین کنند. مردم 
 High season ایام  در  خاطرنشان کرد:  او 
ایرالین  است  زیاد  مسافر  سفر( که  )پیک 
 Low Season تک فروشی کند ولی در ایام
که مسافر کم است، ایرالین می تواند چارتری 
بفروشد و چارترکننده هم پکیج سفر  بلیت 
همراه با بلیت چارتری عرضه کند؛ اما در غیر 

این صورت، اجحاف در حق مردم است.
درباره میزان مطالبات آژانس های مسافرتی و 
خدمات گردشگری از شرکت های هواپیمایی 
و  داخلی  ایرالین های  از  آژانس ها  گفت: 
میلیارد   4۰۰ حدود  تا  ایام کرونا  در  خارجی 
 ۹۰ تا  توانستیم  که  داشتند  مطالبه  تومان 
درصدی   ۱۰ اگر  و  وصول کنیم  را  آن  درصد 

باقی مانده، عمدتًا به شرکت های هواپیمایی 
خارجی مانند ایرالین اوکراینی یا لوفت هانزا 
بوده که دیگر آن را پس ندادند؛ بسیاری از 
مردم هم از دریافت مطالبات خود بعد از ۳ 

اند. نظر کرده  سال صرف 
دیگر  مطالبات  اما یک سری  داد:  ادامه  او 
کار  و  سر  آن  با  روزه  هر  مردم  که  هست 
ایرالین ها  از  این مطالبات مردم  باید  دارند؛ 
طبق قوانین موجود بازپس داده شود یا اگر 
چنانچه به مقررات جدیدی نیاز است، وضع 
شوند؛ مثاًل اگر مسافری از پرواز خود صرف 
به  بسته  و  موجود  مقررات  طبق  کند،  نظر 
مدت زمان باقی مانده تا پیش از آغاز پرواز، 
تاخیر  پرواز  همین  اگر  اما  بدهد  خسارت 
نباید همان  آیا  یا کنسل شود،  باشد  داشته 
ایرالین هم به مسافر خسارت بدهد؟ رئیس 
و  مسافرتی  خدمات  دفاتر  صنفی  انجمن 
گردشگری افزود: آژانس ها در این خصوص 
متوجه  ضرر  همه  بلکه  نمی شوند  متضرر 
که  داشتیم  مسافری  مثاًل  است  مسافر 

و  برود  اصفهان  به  پرواز  با  صبح  بوده  قرار 
را  مسیر  طرف  دو  هر  بلیت  و  برگردد  عصر 
فرودگاه  به  وقتی  اما  است.  خریداری کرده 
رفته، پس از چند ساعت معطلی، اعالم شده 
که پرواز رفت کنسل شده است بعد هم پرواز 
هم کل  آژانس  است؛  شده  انجام  برگشت 
هزینه بلیت های رفت و برگشت را به ایرالین 
پرداخت کرده و کاری از دستش برنمی آید. 
این مسافر  به  چه کسی ضرر و زیان وارده 
اینکه  بیان  با  رفیعی  پرداخت کند؟  باید  را 
ما  پروازهای  از  نیمی  تا  متوسط  طور  به 
تأخیر دارند اظهار کرد: در دیگر کشورها اگر 
پروازی تاخیر داشته باشد و ایرالین مربوطه 
نتواند برای مسافر پرواز جایگزین قرار دهد، 
ایرالین موظف به برگرداندن مسافر به هتل 
اینکه خسارت  یا  تا زمان پرواز بعدی است 
به مسافر بدهد؛ اما در کشور ما حقوق مسافر 
اصاًل دیده نمی شود؛ تا حاال نشنیده ام که به 
پرواز خسارتی داده  تاخیر در  بابت  نفر  یک 

باشد. شده 

عضو هیات مدیره جامعه 
تورگردانان ایران گفت: من حدود 
5۷ کشور را شهر به شهر گشته ام، 

از قوی ترین شهرهای توریستی 
تا ضعیف ترین آن ها را دیده ام 
و هرگز ندیدم براساس ملیت 

از مسافر خارجی پول بیشتری 
بگیرند و یا قیمت متفاوت 

بدهند. دالر گرفته اند اما قیمت را 
تغییر یا افزایش نداده اند



پیامک شما را دربـاره 
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کارشناسان از تبعات و راهکارهای الیروبی خلیج گرگان به »پیام ما« گفتند

خاک بازی در خلیج گرگان 
 عضو هیات مدیره انجمن مهندسی سواحل و سازه های دریایی: با ادامه روند فعلی تا 5 سال آینده قطعا خلیج گرگان

 را از دست می دهیم

اگر بخواهیم رسوبات را در 
اراضی حاشیه ای ساحل تخلیه 

کنیم؛ با این کار تاالب های 
ساحلی و زیستگاه های گیاهی  

را به طور کامل نابود می کنیم 
و عمال کارکرد اکوسیستم های 

ساحلی را از بین می بریم، 
اگر هم بخواهیم ماسه ها را 

به منطقه ای دیگر منتقل کنیم 
ناچاریم هزینه بسیار سرسام 

آوری را تقبل کنیم

اگر بخواهیم رسوبات را در 
اراضی حاشیه ای ساحل تخلیه 

کنیم؛ با این کار تاالب های 
ساحلی و زیستگاه های گیاهی  

را به طور کامل نابود می کنیم 
و عمال کارکرد اکوسیستم های 

ساحلی را از بین می بریم، 
اگر هم بخواهیم ماسه ها را 

به منطقه ای دیگر منتقل کنیم 
ناچاریم هزینه بسیار سرسام 

آوری را تقبل کنیم

| روزنامه نگار |

| ستاره حجتی |

به گفته یک عضو هیات مدیره 
انجمن مهندسی سواحل و 

سازه های دریایی کشور حتی 
اگر ما الیروبی را انجام دهیم 
در این کانال قطعا به سرعت 
با رسوبگذاری دوباره روبه رو 

می شویم و کانال ظرف 4 یا 5 
سال آینده قطعا کارایی خود را 

از دست می دهد
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با وجود اینکه عقب رفت ساحل خزر و خشکی خلیج  
از دهه ۷۰ آغاز شد اما واژگان احیا و باززنده سازی 
خلیج اوایل دهه ۹۰ و با اصرار و ممارست فعاالن 
محیط زیست کشور و جامعه محلی ساکن حاشیه 
خلیج، وارد ادبیات دولت شد. سیر این تحول تا 
هم  خلیج  مورد  در  تصمیمی  اجرایی  به  رسیدن 
حدود یک دهه طول کشید. با وجود اینکه کارگروه 
ملی نجات خلیج گرگان رسما سال ۹4 شروع به کار 
کرد اما مطالعه درباره چالش های این بخش و پیدا 
کردن راه حل ها، تصویب یک گزینه به عنوان گزینه 
نخستین  به  آن  اجرایی  عملیات  و شروع  نهایی 
سال سده پانزدهم رسید. حاال دولت در شرایطی 
دست به کار جدی برای خلیج شده است که گویی 
مشکالت خلیج دارد به مرز برگشت ناپذیری نزدیک 
می شود. دهم خرداد سال گذشته استاندار گلستان 
اعالم کرد که وضعیت خلیج گرگان به هیچ عنوان 
آینده  تا ۳ سال  با روند فعلی  مناسب نیست و 
خشک خواهد شد اما با حمایت های رییس جمهور 
و معاون اول رییس جمهور امیدواریم عالج بخشی 
خلیج گرگان تسریع شود. علی محمد زنگانه گفته 
بود: »وضعیت خلیج گرگان  طوری شده که دیگر 
نشانی از زندگی ماهیان خزری در آن دیده نمی شود 
و شوری آب این بخش از دریا ۲.5 برابر بخش های 

دیگر است.«

پرسش ها درباره طرح پابرجاست
احیای  طرح  شد  اعالم   ۱۳۹۹ سال  بهمن   
ملی  ستاد  در  میانکاله  تاالب  و  گرگان  خلیج 
تصویب  به  تاالب های کشور  مدیریت  هماهنگی 
از محل  اعتبار  تومان  میلیارد  مبلغ ۹۰۰  و  رسیده 
منابع سازمان بنادر، محیط زیست، جهاد کشاورزی 
و وزارت نیرو طی 5 سال برای نجات خلیج گرگان 

در نظر گرفته شده است. مدتی بعد از اعالم آغاز 
رسمی این طرح، در روزهای پایانی خرداد گذشته، 
که   کرد  اعالم  گلستان  دریانوردی  و  بنادر  مدیر 
اعتبار طرح الیروبی خلیج گرگان از سوی سازمان 
وجود  با  می شود.  تامین  بحران کشور  مدیریت 
چالش دولت سیزدهم مانند دولت های پیشین در 
تامین اعتبار برای خلیج، طرح الیروبی در آخرین 
روزهای فروردین امسال آغاز و نگرانی جدیدی برای 
کارشناسان و فعاالن محیط زیست ایجاد شد. سوال 
مهم پیش آمده این بود: سرنوشت حجم رسوبات 
برداشت شده از کانال های آب رسان چه می  شود؟  
آیا الیروبی خود به چالشی جدید در اکوسیستم 
خزر تبدیل نمی شود؟ حجم رسوبات برداشت شده 
نمی تواند آسیبی جدی و غیر قابل بازگشت به خلیج 
و میانکاله ای وارد کند که هر روز با مخاطرات طبیعی 
دولت  هستند؟ گرچه گویی  روبه رو  غیرطبیعی   و 
اما  است  طرح کرده  این  اجرای  جزم  را  عزمش 
هنوز هم الیروبی خلیج در بوته نقد و بررسی است. 
شاید بتوان راهکار بهتری جایگزین آن و اثرات سو 
این دست اندازی گسترده را تعدیل کرد. تردیدها در 
اجرای این الیروبی تا جایی پیش رفته است که 
درست یک هفته قبل، در آخرین روز خرداد،  رئیس 
سازمان حفاظت از محیط زیست پس از گذشت 
مدت ها از تصویب این طرح گفته بود: ممکن است 
در صورت الیروبی خلیج گرگان آب به سمت دریا 
تخلیه شود. علی سالجقه گزینه دیگری به عنوان 
پمپاژ آب مطرح کرده و گفته بود: ممکن است در 
صورت الیروبی آب به سمت دریا تخلیه شود، اما 
دانشگاه های شمال کشور با مطالعات دریای خزر 
گفتند که با پمپاژ آب دریا به تاالب و انتقال آب 
از نکارود، خطری خلیج گرگان را تهدید نمی کند. 

ایده ای که برخی از کارشناسان هم با وجود مصوبه 
الیروبی و شروع این طرح، آن را پیگیری می کنند.

پیشنهادهای دیگری هم درکار است
و  آب  مهندسی  متخصص  گلزار  حنیف رضا 
خاک است. او به عنوان یکی از فعاالن و متخصصان 
بومی  این منطقه از مخالفان اجرای طرح الیروبی 
درباره  چند  هر  است  معتقد  گلزار  است.  خلیج 
ضرورت احیای تاالب میانکاله شکی نیست و  اگر 
احیای خلیج انجام نشود سطحی عظیم از کانون 
گردوغبارهای نمکی در منطقه ایجاد می شود که به 
مشکالت زیست محیطی، معیشت، حیات وحش و 
تنفس منجر می شود اما الیروبی هم عالج رفع این 

چالش نیست.
بسیار  پیشنهادی  به  عنوان گزینه  را  پمپاژ آب  او 
علت  به  می گوید:  و  می کند  معرفی  کم هزینه تر 
تغییرات اقلیمی  و تبخیر ساالنه سطحی دریا به 
حجم ۳۹۷ میلیارد مترمکعب، تا پایان قرن جاری 
میالدی تراز آب دریای خزر ۹ تا ۱۸ متر کاهش پیدا 
می کند؛ یعنی به اندازه هفت سد امیرکبیر کرج در 
سال از دریای خزر آب تبخیر می شود. با وجود چنین 
شرایطی، الیروبی اقدامی  بیهوده است. اگر مشکالت 
تراز دریا هم حل شود، جریان پادساعت گرد دریا 
که از غرب به شرق در جریان است، همه رسوبات 
و نمک دریا را وارد تاالب میانکاله و خلیج گرگان 
می کند که با این روند، مشکالت محیط زیستی در 
این منطقه رخ می دهد. موضوع دیگر اینکه با وجود 
هزینه های زیاد و دست اندازی های طبیعی منطقه، 
چقدر این الیروبی پایدار است؟ به همین علت اول 

باید سطح آب دریای خزر بررسی شود.
گلزار ادامه می دهد: گزینه دیگری که پیش روی 
به  توجه  با  است که  خلیج  به  آب  پمپاژ  ماست 

وضعیت تبخیر و کاهش سطح آب خزر باید به 
از  یکی  است  ممکن  شود.  انجام  مستمر  شکل 
انتقاداتی که شود این باشد که آیا وضعیت خزر 
برای این کار مناسب است؟ حجم آب مورد نیاز 
برای احیای خلیج گرگان، در مقیاس با حجم آب 
خزر و حتی حجم ورودی آب سالیانه به آن، عددی 
چندان بزرگ نیست و من فکر می کنم این بهترین 
گزینه روی میز است چرا که الیروبی باید به عنوان 

یک کار مستمر انجام شود.

چالش عقب رفت خزر جدی است
سازمان  زمین  علوم  پژوهشکده  رئیس 
زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور هم نظری 
در گفت وگوهای  دارد. مرضیه لک  با گلزار  مشابه 
متعدد این گزاره را مطرح می کند که در حال حاضر 
سطح آب دریای خزر عقب آمده و ارتباط آب با 
خلیج گرگان محدود شده است. نکته این است 
حتی اگر آب ارتباط ضعیفی با خلیج داشته باشد، 
آبی که در دریای خزر  وجود دارد به یک اندازه با 
خلیج گرگان مبادله می شود و این طور نیست اگر 
خلیج  به  آب  ورودی  مقدار  انجام گیرد،  الیروبی 

بیشتر شود.
مرضیه لک می گوید: چنانچه ارتباط دریای خزر و 
خلیج گرگان را افزایش دهیم، تغییری در تراز آب 
خلیج گرگان ایجاد ندارد. در نتیجه الیروبی کانال ها 
ندارد.  تأثیری  خلیج گرگان  آب  تراز  افزایش  بر 
موردی که در رابطه با آن شک و شبه وجود دارد این 
است که پس از  انجام الیروبی و بیشتر شدن ارتباط 
خزر با خلیج گرگان، از آنجا که جهت جریان های 
دریای خزر در بخش جنوب شرقی، شیبدار و به 
سمت کانال آشوراده و چپقلی است، افزایش ارتباط 
آب دریا با خلیج گرگان با توجه به جهت جریان 

می تواند سبب ورود رسوب بیشتری به خلیج گرگان 
شود . از آن جایی که جریان در خلیج گرگان، افقی و 
از شرق به غرب است و شدت زیادی ندارد، خلیج 
را به سمت دریای خزر پس  قادر نیست رسوب 
بزند و بیشتر شدن ارتباط آب دریا با خلیج گرگان 
موجب ورود رسوب بیشتر به خلیج گرگان می شود. 
در نتیجه عمق خلیج با سرعت بیشتری کم شده 
و سرعت خشک شدن افزایش پیدا می کند که در 
نهایت به نابودی کامل اکوسیستم این منطقه منجر 

می شود.

هنوز راه حلی وجود دارد
الیروبی  طرح  به  بدبینانه  نگاه های  وجود  با 
خلیج، برخی کارشناسان بر این باورند در شرایطی 
که دولت تصمیم قاطعی برای اجرای این طرح دارد 
باید با توجه به وضعیت موجود بهترین شیوه را 
انتخاب کند تا نه فقط دری به روی حیات خلیج 
به  هم  دیگری  دستاوردهای  بلکه  شود   گشوده 
ارمغان آورد. این اثرات مثبت در روشی که همایون 
خوشروان، محقق دریایی کشور و عضو هیات مدیره 
انجمن مهندسی سواحل و سازه های دریایی کشور  

پیشنهاد می دهد، به چشم می آید.
وضعیت خشک  به  توجه  با  می گوید:  خوشروان 
شدن خلیج گرگان و پسروی فزاینده دریای خزر، 
نگرانی های زیادی برای حفظ تاالب های ساحلی و 
اکوسیستم های ماسه ای، همچنین اکوسیستم هایی 
که در حد فاصل خلیج گرگان و دریای خزر وجود 
دارد، ایجاد شده است.  باید این موضوع را بپذیریم 
که دولت، مطابق نظر کمیته های تخصصی کارگروه 
نجات خلیج گرگان، تصمیم گرفت که یکی از سه 
یا  آبرسان سابق، یعنی خزینی، چاپقلی و  کانال 
اَشوراده الیروبی شود. در حال حاضر کانال منتخب 

آشوراده است.
او در توضیح وضعیتی که فعال با آن روبه رو هستیم 
می گوید: روند کاهش سطح تراز و حجم آب در 
دریای خزر روند فزاینده ای است.  سطح تراز آب 
دریای خزر طی سال گذشته ۲۲ سانتیمتر نسبت 
به سال قبلتر، کاهش را نشان می دهد. ارتباط آبی 
خلیج و دریای خزر نیز قطع است و همین حاال 
که صحبت می کنیم خلیج گرگان به سمت تبخیر 
و نابودی کامل پیش می رود. اگر این روند ادامه 
پیدا کند ما تا 5 سال آینده قطعا خلیج را از دست 
خواهیم داد. در چنین شرایطی الیروبی می تواند 
گزینه ای مناسب باشد مشروط به اینکه سطح تراز 
آب دریای خزر یا افزایش پیدا کند یا حداقل ثابت 
بماند. با این حال می دانیم که متاسفانه این شرایط 
را تجربه نخواهیم کرد. در خوشبینانه ترین حالت 
هم، احتمال اینکه با توجه به گرمایش زمین شاهد 
پیشروی آب دریا باشیم تقریبا دور از ذهن است.
او که پیشتر مسئولیت مرکز ملی مطالعات دریای 
باید  می کند:   تاکید  داشت  عهده  بر  نیز  را  خزر 
تصمیم دولت مبنی بر الیروبی خلیج را به عنوان 
از آن برای مسکنی که  بپذیریم و حتی  واقعیت 
موقتا وضعیت بحرانی خلیج را آرام کند استقبال 
کنیم. اما دولت هم باید مناسبات و شرایطی را در 
نظر بگیرد تا بتواند از همه فرصت های این طرح به 

نفع اکوسیستم منطقه استفاده کند.
انجام و  خوشروان می گوید: فرض کنیم الیروبی 
ماسه ای  رسوبات  از  وسیعی  بسیار  و  زیاد  حجم 
برداشت شد. حاال باید با این رسوبات چه کنیم؟ 
حاشیه ای  اراضی  در  را  رسوبات  بخواهیم  اگر 
ساحل تخلیه کنیم؛ با این کار تاالب های ساحلی و 
زیستگاه های گیاهی  را به طور کامل نابود می کنیم 
بین  از  را  اکوسیستم های ساحلی  عمال کارکرد  و 
می بریم. اگر بخواهیم ماسه ها را به منطقه ای دیگر 
منتقل کنیم هم ناچاریم هزینه بسیار سرسام آوری 
را تقبل کنیم. بنابراین باید برای رسوبات برنامه ای 

باشیم. داشته 

درس آموخته هایی برای خلیج
خوشروان مثال هایی از کشورهای دیگری بیان 
می کند که در نقاط دیگری از جهان چالشی مشابه 
آنچه در خلیج گرگان وجود دارد را تجربه کرده اند . 
او بیان می کند: روش های علمی و آزموده شده ای 
وجود دارد که اجرای آن در  سطح دانش و توان 

کشور ما هم هست.
او این روش را تیوپ ماسه ای معرفی می کند و در 
مورد شیوه اجرای آن توضیح می دهد: این تیوپ ها 
ارزان و با محیط زیست اطرافشان سازگار هستند. 
این تیوپ ها که توسط ماسه های حاصل از الیروبی 
پر می شوند هم می توانند در ایجاد اکوسیستم های 
جدید ساحلی پویا باشند و هم می توانند در حفاظت 
از مناطق ساحلی نقش آفرینی کنند. این تیوپ ها 
می توانند باعث توقف رسوب گذاری دوباره در منطقه 

الیروبی شده هم شوند.
او اضافه می کند: ما می دانیم که رسوب گذاری در 
خلیج گرگان بسیار باالست. به عنوان مثال در کانال 
آشوراده شاهد نزدیک به ۲۰ سانتیمتر رسوب گذاری 
در سال هستیم و این نگرانی فراتر از کاهش تراز آب 
خزر است. یعنی حتی اگر ما الیروبی را انجام دهیم 
در این کانال قطعا به سرعت با رسوبگذاری دوباره 
روبه رو می شویم و کانال ظرف 4 یا 5 سال آینده 
قطعا کارایی خود را از دست می دهد. ما این کانال 
را در دهه ۶۰ الیروبی کرده بودیم و دیدیم با کاهش 
تراز آب خزر بسته شد. این تیوپ ها باعث می شود 
ما بتوانیم رسوباتی که از سمت ساحل میانکاله به 
سمت خلیج می رود را کنترل کنیم. یعنی نخستین 
کاری که این تیوپ ها انجام می دهند این است که 

دهانه های ارتباطی خلیج با خزر را تثبیت کند.
او یکی دیگر از کارایی های این روش را را در ایجاد 
دیواره های حایل و ایجاد جزایر مصنوعی به نفع 
یکی  در حقیقت  و  منطقه  در  توسعه گردشگری 
از  یکی  یا  ساحلی  زیرساخت های گردشگری  از 
و  ابزارهای ساخت مزارع پرورش ماهی می داند 
ادامه می دهد: نکته دیگری وجود دارد که باید به 
آبرسان موجود  از میان سه کانال  آن توجه کرد. 
کانال  است؟  الیروبی  برای  بهتری  گزینه  کدام 
عمال  هشتاد  و  هفتاد  دهه های  در  که  خزینی 
آشوراده  کانال  دادیم.  دست  تمامی از  به  را  آن 
اما  دارد.  باالیی  العاده  فوق  هم که رسوب گذاری 
در   می دهد که  نشان  چاپقلی  بررسی های کانال 
این کانال با بستر سیلتی رسوب گذاری با سرعت 
اندکی صورت می گیرد. در حال حاضر بستر این 
کانال با گیاه روپیا ماریتیما پوشیده شده است اما 
در صورت الیروبی این کانال به شرایط مطلوب تری 
نزدیکی  کانال  این  همچنین  رسید.  خواهیم 
بیشتری به جوامع محلی ترکمن دارد. بنابراین دو 
سناریو می تواند عملی شود. الیروبی کانال چپاقلی 
به جای آشوراده به خاطر امکان تردد دریایی راحتر 
و همین طور استفاده از تیوپ های ساحلی به نفع 

پایدار. اکوسیستم  ایجاد 

چرا خلیج مهم است؟
آب  مخازن  بزرگترین  از  یکی  خلیج گرگان 
تداوم  و  است  خزر  دریای  به  متصل  شیرین 
زندگی بسیاری از جانداران در بزرگ ترین دریاچه 
زمین به اتصال آن با دریا وابسته است. این خلیج 
سال هاست گرفتار چالش هایی از جمله کمبود آب 
برای تجدید حیات آبزیان، شکار بی رویه، الیروبی 
نکردن کانال های آبرسان، افزایش تعداد آب بندان و 
مزارع پرورش ماهی در باالدست شده و این عوامل 
بر بحرانی شدن شرایط منطقه افزوده و ضرورت 

تالش برای حل آن را جدی تر کرده است.
ثبت خلیج گرگان در سال ۱۳54 به همراه تاالب 
میانکاله و لپو زاغمرز در استان مازندران به  عنوان 
در  جهان  بین المللی  تاالب  مجموعه  نخستین 
فهرست تاالب های کنوانسیون رامسر ثابت می کند 
که  این خلیج و نواحی اطراف آن یک مجموعه 
با  خلیج گرگان  است.  زیستی  محیط  ارزشمند 
آبزیان،  تکثیر  در  اکولوژیکی  و  اقتصادی  کارکرد 
پرندگان  جذب  غضروفی،  و  استخوانی  ماهیان 
دارای  مهاجر و حفظ چرخه زیستی دریای خزر 
نیز  محلی  جوامع  معیشت  در  و  بوده  اهمیت 
اثرگذاری مستقیم و نقش مهمی  دارد.  از این رو 
خشک شدن خلیج، معیشت و سالمت جوامع 
محلی حاشیه  خلیج را هم  به خطر می اندازد. مانند 
بیشتر نقاط کشور، خشکی خلیج، خطری به نام 
برآوردهای  بر  بنا  ایجاد می کند که  را هم  ریزگرد 
کارشناسی می تواند تا نواحی بهشهر و نکا در شرق 

مازندران را تحت تاثیر قرار دهد.

خلیج گرگان در حال مرگ است. خلیج دارد جان می دهد. این ها از جمله هایی است که بیش از یک دهه است در مورد خلیج گرگان شنیده می شود. 
چه کسی است که بر کرانه شرقی خزر بایستد و  این خشکی و جان دادن را با چشم نبیند؟ تنها در یک دهه گذشته ساحل میانکاله تا بندر ترکمن به 
سطحی از عقب نشینی دچار شده و  بخش وسیعی از بستر دریا به ساحل پیوند خورده است. محلی که روزی خانه ماهیان بود به تلی باقی مانده از 

شن و ساحل دریایی  بدل شد که از دریا، همسایگی اش را دارد و گوش ماهی هایی که موج به ساحل می آورد.

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک شهر عنبرآباد    

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای 
فاقد سند رسمی برابر رای شماره ۱4۰۱۶۰۳۱۹۰۹۱۰۰۰۲۱۷-۱4۰۱/۰۲/۲۱ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهر عنبرآباد 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای کرامت قاعدی فرزند عزیز هللا به شماره شناسنامه ۲۶۲ با کد ملی 
۶۰۶۹4۶4۶۳۰ صادره ازعنبراباد در ششدانگ یک باب خانه و باغ به مساحت ۸4۶۳/۱۰ متر مربع پالک - فرعی 
از4۱۲-  اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 4 فرعی از 4۱۲- اصلی واقع در عنبرآباد روستای سرکند سفلی 
روداب سفلی جبالبارز جنوبی بخش ۳4 خریداری از مالک رسمی آقای دادشاه قائدی فرد محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 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 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 مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .
تاریخ انتشار نوبت اول:۱4۰۱/۰4/۰۷

 تاریخ انتشار نوبت دوم :۱4۰۱/۰4/۲۱
 مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک 

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک شهر عنبرآباد    

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای 
فاقد سند رسمی برابر رای شماره ۱4۰۰۶۰۳۱۹۰۹۱۰۰۰۹55-۱4۰۰/۰۷/۲۷ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهر عنبرآباد 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم مهین خالصی فرزند رحمت اله به شماره شناسنامه ۱۶۳۰ صادره 
از ساری در یک باب خانه به مساحت 5۶۶/۱5 متر مربع پالک فرعی از اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 
–فرعی از ۷۷- اصلی بخش 45 کرمان  قطعه یک واقع در حوزه ثبتی عنبرآباد اراضی شهر دوساری خریداری 
از مالک رسمی خانم بی بی فرخنده مهیمی محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله ۱5 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 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 مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 

شد ./م الف:۳۲۰۲
تاریخ انتشار نوبت اول:۱4۰۱/۰4/۰۷

 تاریخ انتشار نوبت دوم :۱4۰۱/۰4/۲۱
مصیب حیدریان -  رئیس ثبت اسناد امالک 

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک شهر عنبرآباد    

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای 
فاقد سند رسمی برابر رای شماره ۱4۰۱۶۰۳۱۹۰۹۱۰۰۰۱۶۹-۱4۰۱/۰۲/۱۲ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهر عنبرآباد 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای رضا کریمی  فرزند دادمراد بشماره شناسنامه ۲۱ صادره از جیرفت در 
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ۱۱5۸۱ متر مربع پالک - فرعی از 4۲ اصلی مفروز و مجزی 
شده از پالک 4۲- اصلی  قطعه یک واقع در عنبرآباد اراضی عباس آباد چاه شور خریداری از مالک رسمی آقای 
رضا کریمی )خود متقاضی ( محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 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 . 
   تاریخ انتشار نوبت اول:۱4۰۱/۰4/۰۷
 تاریخ انتشار نوبت دوم :۱4۰۱/۰4/۲۱

مصیب حیدریان 
 رئیس ثبت اسناد امالک 

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای 
فاقد سند رسمی برابر رای شماره ۱4۰۱۶۰۳۱۹۰۱4۰۰۰۶۹۰-۱4۰۱/۰۲/۲۱- هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت  تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی خانم شوکت غزلباش  فرزند عنایت اله به شماره شناسنامه 5 صادره از بافت در 
ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 4۸ متر مربع پالک - فرعی از5۷4- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 
۱۱5۲ فرعی از 5۷4-اصلی قطعه دو واقع در اراضی جیرفت بخش 45 کرمان خریداری از مالک رسمی آقای 
عنایت قزلباش محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 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 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 مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد ./م الف: ۱5۶
   تاریخ انتشار نوبت اول:۱4۰۱/۰4/۰۷ 
 تاریخ انتشار نوبت دوم :۱4۰۱/۰4/۲۱

جواد فاریابی 
 رئیس ثبت اسناد امالک

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک شهر عنبرآباد    

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای 
فاقد سند رسمی برابر رای شماره  ۱4۰۰۶۰۳۱۹۰۹۱۰۰۱۱۷۱- ۱4۰۰/۰۸/۲۷ هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهر 
عنبرآباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مجید حیدری لری فرزند عوض به شماره شناسنامه 
۸۸۱ صادره از عنبرآباد در ششدانگ یک باب خانه به مساحت  ۲45/۶۹ متر مربع پالک - فرعی از 4۸- 
اصلی مفروز و مجزی شده از پالک ۳ فرعی از 4۸- اصلی  قطعه یک بخش 45 کرمان واقع در عنبرآباد 
عباس آباد خریداری از مالک رسمی خانم فرخنده امیری  محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 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 . 
تاریخ انتشار نوبت اول:۱4۰۱/۰4/۰۷

 تاریخ انتشار نوبت دوم :۱4۰۱/۰4/۲۱
مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک شهر عنبرآباد    

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای 
فاقد سند رسمی برابر رای شماره ۱۳۹۷۶۰۳۱۹۰۹۱۰۰۰۰۹۶۲-۱۳۹۷/۱۲/۲۱ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهر عنبرآباد 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مطر نارویی فرزند رستم بشماره شناسنامه ۳۷۱۳ در ششدانگ  
یک باب خانه مشتمل بر باغچه به مساحت ۶۱4/۷۶ متر مربع پالک- فرعی از 5۱- اصلی مفروز و مجزی 
شده از پالک 5۱- اصلی قطعه یک  واقع در اراضی مختارآباد خریداری از مالک رسمی آقای امرهللا معناصری 
محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 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:۳۲۰4

 تاریخ انتشار نوبت اول:۱4۰۱/۰4/۰۷
 تاریخ انتشار نوبت دوم :۱4۰۱/۰4/۲۱

 مصیب حیدریان -  رئیس ثبت اسناد امالک 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک شهر عنبرآباد    

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد 
سند رسمی برابر رای شماره ۱4۰۱۶۰۳۱۹۰۹۱۰۰۰۱۰۰ مورخ ۱4۰۱/۰۱/۲۹ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهر عنبرآباد 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم صدیقه کوهستانی کریم آباد فرزند عوض بشماره شناسنامه ۱۲55 
صادره از ششدانگ یک باب خانه و زمین به مساحت 4۰4 متر مربع پالک -فرعی از 4۹ - اصلی مفروز و 
مجزی شده از پالک – فرعی از 4۹- اصلی قطعه یک واقع در  بخش 45 کرمان  واقع در اراضی محمد آباد 
بی بی شهری عنبرآباد خریداری از مالک رسمی آقای محمود کنت محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 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 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 مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد ./م الف:۳۲۰۸
 تاریخ انتشار نوبت اول:۱4۰۱/۰4/۰۷
تاریخ انتشار نوبت دوم :۱4۰۱/۰4/۲۱

مصیب حیدریان -رئیس ثبت اسناد امالک

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای 
فاقد سند رسمی برابر رای شماره ۱۳۹۶۶۰۳۱۹۰۱4۰۰۸۶۲۷-۱۳۹۶/۱۲/۲۱- هیأت دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت  
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای کامبیز رئیسی کاظمی  فرزند جان اله به شماره شناسنامه ۹۲۹ صادره 
از مرکزی جیرفت در ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۲۰۰ متر مربع پالک 4۹ فرعی از 4۸۲- اصلی مفروز 
و مجزی شده از پالک - فرعی از 4۸۲-اصلی قطعه دو واقع در اراضی حسین اباددهدارجیرفت بخش 45 
کرمان خریداری از مالک رسمی آقای بختیار رئیسی محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله ۱5 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 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 مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .

/م الف: ۱55
 تاریخ انتشار نوبت اول:۱4۰۱/۰4/۰۷ 
 تاریخ انتشار نوبت دوم :۱4۰۱/۰4/۲۱

 جواد فاریابی - رئیس ثبت اسناد امالک 
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حمله  گفت:  خلخال  فرماندار 
از  نفر  دو  گرگ  شبیه  حیوانی 
توابع  از  اندبیل  روستای  اهالی 
را  شهرستان  این  مرکزی  بخش 

کرد. بیمارستان  راهی 
سید جواد یحیی زاده عصر دوشنبه 
 ۱۳ ساعت  حوالی  گفت:  ایرنا  به 
ساله  چهار  کودک  یک  امروز  ظهر 
در  جوان  خانم  یک  همچنین  و 
جداگانه  محل  دو  در  و  زمان  دو 
توابع بخش  از  اندبیل  روستای  در 
مورد  خلخال  شهرستان  مرکزی 
درنده ای   حیوان  حمله  و  هجوم 
نواحی  از  و  قرار گرفته  شبیه گرگ 
و  مجروحیت  دچار  بدن  مختلف 

شده اند. مصدومیت 
خلخال  تامین  شورای  رئیس 
در  مصدومین  از  عیادت  برای  که 
خلخال  خمینی  امام  بیمارستان 
چگونگی  افزود:  بود،  یافته  حضور 
و  روستا  اهالی  به  حیوان  حمله 
حیوان  این  شناسایی  همچنین 
کار مسئولین  در دستور  اکنون  هم 
گرفته  قرار  شهرستان  ربط  ذی 

ست. ا
اکنون  هم  داشت:  اظهار  او 

محیط  حفاظت  اداره  اکیپ های 
شناسایی  برای  خلخال  زیست 
و  روستا  داخل  در  مهاجم  حیوان 
اطراف آن استقرار یافته و در حال 
امروز  ظهر  حمله  موضوع  بررسی 
این  در  و زن جوان  به یک کودک 
بیان  با  یحیی زاده  هستند.  روستا 
درنده  زمان حمله حیوان  در  اینکه 
بوده  خلوت  حیوان  هجوم  محل 
اندبیل  روستای  اهالی  از  و کسی 
است،  نبوده  دوحادثه  این  شاهد 
گرگ  واژه  از  استفاده  داد:  ادامه 
حیوان  حمله  امروز  حادثه  در 
تنها  روستا  این  اهالی  به  درنده 
از  یکی  و  جوان  زن  اظهارات  بنابر 
و  صورت گرفته  حادثه  مصدومین 
مهاجم  حیوان  شناسایی  زمان  تا 
درباره  قطعی  به صورت  توان  نمی 
اظهار  مهاجم  حیوان  بودن  گرگ 

کرد. نظر 
روستای  اهالی  از  خلخال  فرماندار 
شناسایی  زمان  تا  خواست  اندبیل 
گرگ  شبیه  حیوان  یا  گرگ  این 
محیط  حفاظت  مامورین  توسط 
زیست خلخال مراقبت بیشتری از 
خود و خانواده خود داشته باشند.  

حمله گرگ در خلخال 
دو نفر را راهی بیمارستان کرد

در  بنزین  متقاضی  خودروهای  صف   گاهی 
شهرهای سیستان و بلوچستان دایره وار از پمپ 
بنزین آغاز می شود و به همانجا ختم می شود.
مسئوالن علت این صف های کیلومتری را تفاوت 
قیمت  با  همسایه  کشورهای  سوخت  قیمت 
سوخت در ایران، که گاهی تا ده برابر هم می رسد، 
اعالم می کنند. این اختالف، انگیزه قاچاق سوخت 
در  ارز  نرخ   جهش های  می دهد.  افزایش  را 
دوره های مختلف باعث شده  عالوه بر گازوئيل، 
بنزين نيز به سبد قاچاق سوخت افزوده شود. 
سود قاچاق چنان وسوسه انگيز است که صاحبان 
خودرو  ترجيح می دهند سهميه سوخت خود 
را بفروشند. فروش بنزین در بازار آزاد منجر به 
ايجاد صفوف طوالني و چند کیلومتری خودروها 

در پمپ  بنزين ها و باال گرفتن گالیه های مردمی 
در اين استان شده است. قیمت یک و نیم لیتر 
بنزین در بازار آزاد حدود ۲۰ هزار تومان است و 
۲۰ لیتر بنزین آزاد در شهرهای استان تا ۳۰۰ هزار 

تومان به فروش می رسد.
مشکالت اقتصادی و افزایش تورم در ماه های 
اخیر، باعث شده بسیاری از افرادی که تاکنون با 
این بازار آشنایی نداشته اند به فروش بنزین روی 
بیاورند. کارمندان، بازنشستگان و رانندگان تاکسی 
نیز به صف فروشندگان بنزین پیوسته اند. افرادی 
نیز هستند که شغلشان ایستادن در صف است. 
آن ها در استخدام دارندگان خودروهای سنگین 
سوختگیری  و  در صف  ایستادن  با  و  هستند 
درآمد کسب می کنند. صاحبان این خودروها که  

از فروش سهمیه های گازوئیل درآمدی به دست 
پرداخت  افراد  این  به  مبلغی  ماهانه  می آورند 

می کنند.
در برخی پمپ بنزین های شهر زاهدان و سایر 
شهرهای استان،  خریداران بنزین در خروجی 
از  پس  رانندگان  و  بسته اند  صف  جایگاه 
سوختگیری، بالفاصله به آن ها مراجعه می کنند و 
بنزین را تخلیه می کنند. صف های فروشندگان و 
خریداران بنزین، و انبوه گالن های بیست لیتری 
جایگاه های  به  منتهی  خیابان های  گوشه ی  در 
و  سیستان  در  آشنا  صحنه ای  سوختگیری 

است. بلوچستان 
اما مسئله فقط تفاوت نرخ قیمت بنزین با خارج 
و  سوخت  جایگاه های  نیست؛ کمبود  کشور  از 

ناکارآمدی آن ها در حالی که تعداد خودروها در 
شهرهای استان افزایش یافته است نیز از دالیل 

اصلی این صف های طوالنی است.
سیستان   استاندار  خیابانی،  مدرس  حسین 
وضعیت  است  کرده  اعالم  هم  بلوچستان  و 
موجود جایگاه های سوخت جوابگوی نیاز و در 
جایگاه   ۳۰ احداث  نیست.  استان  مردم  شأن 
سوخت درون شهری و برون شهری در سیستان 
و بلوچستان مصوبه سفر رئیس جمهور بوده که 
همچنان بی نتیجه مانده است. این وضعیت در 
شهرهای استان به مراتب بدتر از مرکز است. در 
چابهار که هم از لحاظ تجاری و صنعتی و هم 
دارای سه  تنها  دارد،  اهمیت  نظر گردشگری  از 
جایگاه سوخت فعال در داخل شهر وجود دارد که 
پاسخگوی نیاز مردم، مسافران و مراکز صنعتی 
نیست. در همین جایگاه های موجود نیز برخی 
نازل ها مدت هاست که خراب شده اند و اقدامی 

برای تعمیر آن ها انجام نشده است.
اعالم  رسانه ها   با  مصاحبه  در  چابهار  فرماندار 
مانند بخش  از مراکز جمعیتی  برخی  کرده در 
»پیرسهراب« شهرستان چابهار حتی یک جایگاه 
سوخت وجود ندارد. کمبود جایگاه های سوخت در 
این استان پهناور در مقایسه با استان های همجوار 

کامال محسوس است.
 اما سوخت های بازار آزاد به کجا می روند؟ قاچاق 
سوخت و انتقال به مرز سهم عمده ای از این 
بازار دارد. بخشی از سوخت نیز در سطح شهر و 
برای نیاز مردمی که توان ایستادن در صف های 
طوالنی را ندارند، به فروش می رسد. در چابهار 
قایق های صیادی؛  به دلیل کم شدن سهمیه 
صیادان مجبورند سوخت را به صورت آزاد بخرند. 
در این شهر عده ای هم سوخت را به شرکت ها 
و...  راه سازی  پروژه های مرزی مثل معدن،  و 
می فروشند. معضل خرید و فروش به حدی 
بحرانی شده است که در شهرهایی مثل چابهار 
افزایش  اساسی  نقل کاالهای  و  هزینه حمل 
یافته است چرا که رانندگان فروش سوخت را به 

حمل و نقل کاال ترجیح می دهند.
یکی از راه های دولت برای کاهش صف های 
طوالنی سوخت باطل کردن کارت های سوخت 
اجاره ای و کارت های سرگردان )کارت هایی که 
از استان های دیگر وارد شده اند( بوده است. 
طی این فرایند 4۰۰ کارت سوخت ابطال شده 
و ۲۰۰۰ کارت نیز در شرف ابطال هستند.  که 
افرادی که از کارت سوخت خودروهای دیگری 
از یک کارت  روز مداوم  یا چند  استفاده کنند 
ابطال می شوند.  این  نیز شامل  استفاده کنند 
اجاره ای؛  سوخت  کارت های  ابطال  میان  در 
شهروندان  از  بسیاری  عادی  سوخت  کارت 
نیز ابطال شده است. افرادی که برای مصرف 
یا  خانواده  اعضای  بنزین  کارت  از  روزانه 
دوستان خود استفاده کرده اند و یا افرادی که 
کارت سوختشان به هر علتی غیر فعال بوده و 
مجبور بوده اند از کارت سوخت دیگران استفاده 
کنند، در نتیجه این اقدام دچار مشکل شده اند. 
کارت سوخت یکی از شهروندان زاهدانی که در 
شهرک گاوداران در حاشیه شهر زندگی می کند 

از  روزمره  و کارهای  آمد  و  رفت  برای  تنها  و 
او  ابطال شده است.  استفاده می کرده  بنزین 
هر روز به شرکت نفت مراجعه می کند تا شاید 
اما مسئوالن  پیدا کند  برای رفع مشکل  راهی 
می گویند کارت های ابطال شده شش ماه بعد 
اعتراض  در  مسئوالن  جواب  می شوند.  فعال 
افرادی که روزها در جلوی شرکت نفت به دنبال 
فعال کردن کارت سوخت خود بوده اند برخورد و 

تهدید بوده است.
سيستان  و  بلوچستان جوان ترين و در عين حال 
يكي از بیکارترین استان هاي کشور است. بسياري 
از روستاهاي کوچک و خانه هاي روستاييان اين 
منطقه به محل ذخيره سوخت تبديل شده است. 
بي کاري، ناتواني و نداشتن مهارت هاي الزم براي 
بازارچه هاي  تعطيلي  و  خشک سالي  اشتغال، 
مرزي از جمله داليل مهمي است که بسياري از 
مردم اين استان، به ويژه روستاييان را به فروش و 
قاچاق سوخت سوق داده است. دولت و نهادهای 
نظامی تاکنون طرح های متعددی برای مدیریت 
خرید و فروش سوخت در مرز ارائه داده اند که 
هیچ کدام نتوانسته است مشکالت مرزنشینان 

را حل کند.
از سال ۹۰ و با تصويب دولت وقت طرح سهميه 
آن  اجراي  شد که  مطرح  مرزنشيني  سوخت 
هیرمند  شهرستان های  در  ابتدا  و  سال ۹۲  در 
و سراوان آغاز شد و سپس به ساير شهرهای 
مرزي رسيد. هدف اين بود مردم در مناطق مرزي 
به صورت کنترل شده  و  قانوني  مجوز  با  بتوانند 
اقدام به خريد و فروش سوخت کنند اما با توجه 
به حجم باالی قاچاق سوخت اين طرح بي نتيجه 
مانده و صرفا منجر به تاراج منابع ملي شده است. 
طرح رزاق نیز از دیگر طرح های بالتکلیف درباره 
این  مطابق  است.  مرزنشینان  فروش سوخت 
طرح در شهرستان مرزی سراوان 5 گذر جهت 
عبور سوختکش های طرح رزاق تعریف شد و 
روزانه در ساعاتی مشخص خودروها می توانستند 
برای مبادله سوخت از مرز از آن عبور کنند. گرچه 
مسئوالن می گویند این طرح متوقف نشده و در 
حال بررسی نقاط ضعف آن هستند، اما حجم 
همچون  می دهد  نشان  سوخت  قاچاق  باالی 
طرح سهمیه سوخت مرزنشینان نتوانسته  است 
قاچاق  و  مردم  معیشت  به  مربوط  مشکالت 

سوخت را حل کند.
مسائل مربوط به سوخت در استان سیستان  
و بلوچستان سال هاست بدون راه حلی عملی، 
ابعاد مختلف زندگی مردم را تحت تاثیر قرار 
بنزین  در صف های  ماندن  است. معطل  داده 
از  گوشه ای  تنها  رانندگی  تصادفات  تلفات  و 
است.  استان  این  در  معضل  این  پیامدهای 
نشان  خود  اخير  سال هاي  در  مهاجرت  آمار 
دهنده عمق فاجعه اي است كه در نقاط مرزي 
است.  وقوع  حال  در  سیستان وبلوچستان 
آن هایی هم که مانده اند، به دلیل خشکسالی  و 
بیکاری مجبور به روی آوردن به قاچاق سوخت 
می شوند. دولت های مختلف نیز نتوانستند با 
ایجاد اشتغال پایدار، مصائب مرتبط با قاچاق 

سوخت را در این استان کاهش دهند.

 »پیام ما« از صف های طوالنی بنزین در سیستان  و بلوچستان و مشکالت مردم گزارش می دهد 

بنزین  فروشی کنار خیابان
قیمت یک و نیم لیتر بنزین در بازار آزاد حدود 20 هزار تومان است و 20 لیتر بنزین آزاد 
در شهرهای استان تا 300 هزار تومان به فروش می رسد

نگرانی از رهاسازی 
فاضالب  خانگی در شیراز 

بیان  با  فارس -  عضو شورای شهر شیراز 
عمل گرایی  با  محرومیت زدایی  شعار  اینکه 
صنعتی  آلودگی های  می شود، گفت:  تعبیر 
به  در »چنارراهدار«  فاضالب های خانگی  و 
می شود. ختم   زیستی  محیط  وخیم  تبعات 
در  تیر   ۶ دوشنبه  خدایی  خواست  افسانه 
چهارمین قرارگاه جهادی میز خدمت که در 
بیان  برگزار شد،  منطقه 5 شیراز  شهرداری 
مناطق محروم  از  منطقه 5  کرد: شهرداری 
و  از چرخه عمران  است که  کالنشهر شیراز 
سازندگی تا حدودی بازمانده و نیازمند توجه 

است. از سوی دستگاه های مختلف  ویژه 
منطقه  این  موضوع که  این  به  اشاره  با  او 
اظهار  دارد،  جمعیت  نفر  هزار   ۱۶۰ از  بیش 
کرد: یکی از مشکالت اساسی در سطح این 
منطقه به معضل فاضالب صنعتی و خانگی 
»چنار  رودخانه  بستر  در  که  می شود  باز 
راهدار« جاری است و زمینه ساز چالش های 
عدیده ای برای اهالی منطقه و کالنشهر شیراز 

است. شده 
ششم  شورای  عنوان کرد:  خدایی  خواست 
عملکرد  را سرلوحه  زدایی  شعار محرومیت 
راستا  این  در  و  داده  قرار  خود  فعالیت  و 
به  دارد.  محروم  مناطق  به  ویژه ای  توجه 
همین دلیل معضل رودخانه »چنار راهدار« 
مورد  عامه  حقوق  از  صیانت  کارگروه  در 
بررسی قرار گرفته و خروجی این جلسات 
راهدار«  بحران »چنار  برای حل  ۱۸ مصوبه 

است. بوده 
ناظر شورای اسالمی شهر شیراز در شهرداری 
این  از  برخی  تشریح  با  شیراز   5 منطقه 
کارخانه های  به  کرد:  خاطرنشان  مصوبه ها 
داده  ماهه ای   ۸ فرصت  سازی  نشاسته 
یا  کارخانه  جابجایی  نسبت  تا  بود  شده 
راه اندازی تصفیه خانه مشترک اقدام کنند. 
این  می شد  بینی  پیش  که  همانطور  اما 
بهره  به  نسبت  تاکنون  صنعتی  واحدهای 

نکردند. اقدام  خانه  تصفیه  از  برداری 
خواست خدایی با اشاره به این موضوع که 
آلودگی های صنعتی و فاضالب های خانگی 
انجامیده  زیستی  محیط  وخیم  تبعات  به 
دار  خدشه  را  جامعه  عمومی  سالمت  و 
همکاری های  شیراز  آبفای  گفت:  می کند، 
و  فاضالب  تکمیل چرخه  زمینه  در  موثری 
کاهش آلودگی های رودخانه »چنار راهدار« 

است. داشته 
عامه  حقوق  از  صیانت  کارگروه  افزود:  او 
زوایای  همه  بررسی  و  نظر  تبادل  از  پس 
به  که  رسید  نتیجه  این  به  بحران  این 
کارخانه های آالینده که در مجاورت رودخانه 
»چنار راهدار« فعالیت می کنند مهلت مجدد 
تهیه  به  نسبت  تا  شود  داده  ماهه ای  سه 
تصفیه  و  کرده  اقدام  الزم  زیرساخت های 

شود. راه اندازی  وقت  اسرع  در  خانه 

کارت سوخت یکی از شهروندان 
زاهدانی که در شهرک گاوداران 
در حاشیه شهر زندگی می کند 
و تنها برای رفت و آمد و 
کارهای روزمره از بنزین استفاده 
می کرده ابطال شده است. او 
هر روز به شرکت نفت مراجعه 
می کند تا شاید راهی برای رفع 
مشکل پیدا کند

برای پر کردن یک باک، حدودا چهار و نیم ساعت در صف مانده بود. در گرمای شدید و هوای شرجی چابهار، کسی تا چراغ بنزین خودرو 
روشن نشود، کابوس رفتن به پمپ بنزین را به واقعیت بدل نمی کند. ماه های قبل نیمه شب ها و صبح زود زمان خلوتی برای رفتن به 
پمپ بنزین بود اما مدتی است که در این ساعات نیز صف های طوالنی باعث می شود سوخت گیری یک تا دو ساعت طول بکشد. وضعیت 

تقریبا تمام جایگاه های سوخت استان به همین شکل است. 
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آگهی مناقصه عمومی
شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب شماره 1013 مورخ 1400/12/02 شورای 

محترم اسالمی شهر، نسبت به خرید سنگ فرش پرسی بتنی به متراژ 70000 مترمربع از طریق برگزاری 
مناقصه عمومی اقدام نماید. لذا از کلیه اشخاص و شرکت های واجد صالحیت که تجربه و توانایی 
انجام كار را دارند، دعوت بعمل  می آید جهت دریافت اسناد و اطالع از شرایط شركت در مناقصه به 
دفتر امور قراردادها واقع در شهرداری مركزی به آدرس رفسنجان، خیابان تختی یا به نشانی اینترنتی 
مورخ  شنبه  روز  اداری  وقت  پایان  تا  را  خود  پیشنهادات  و  مراجعه   www.news.rafsanjan.ir

1401/04/25 به دبیرخانه شهرداری مركزی تسلیم نمایند. 

) الزم به ذکر است شهرداری رفسنجان در رد یا قبول تمام یا هر یک از پیشنهادات مختار است.(
مدت اعتبار پیشنهادات 2 ماه می باشد ، سایر جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه درج شده است.

تلفن های تماس : 34258701-5 -034 
نوبت انتشار اول : 1401/04/07- نوبت انتشار دوم :1401/04/14 

اداره ارتباطات وامور بین الملل شهرداری رفسنجان

نوبت اول

آگهی مفقودی آگهی مفقودی 
)شناسنامه(  سبز  برگ  و  سند 
تیپ  سمند  سواری  خودروی 
غنی  و ر - سفید
انتظامی 939  مدل 1391، شماره 
ایران 34 به شماره موتور  ن 24 

14791004746 و شماره شاسی 
به   NAACJ1JC1CF110836
نام حجت اله خوب پور مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.

مدل  شکاری  سالح  جواز 
کنار  کوسه  پر  ته  لول  :دو 
بدنه  شماره  با  کالیبر:12  هم 
ترکیه  KFN17-1458ساخت 
فرزند  بنام حامد گندم گون 
محمد مفقود و از درجه اعتبار 

ساقط گردیده است .
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فراخوان مزایده

اداره پیمان و رسیدگی و امور قراردادهای اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان

شرایط 
فروش

مبلغ تضمین 
شرکت در 

فرآیند  ارجاع کار 
)ریال(

قیمت کل 
)ریال(

مساحت 
عرصه و اعیان

)مترمربع(
کاربری پالک ثبتی موضوع شماره 

فراخوان یف
رد

نقد و 
اقساط 1,187,500,000  23,750,000,000 62500 ورزشی

قسمتی از 
پالك 107 

فرعی از 1043 
اصلی واقع 

در بخش 13 
شهرستان 

کرمان

فراخوان واگذاری 
یک قطعه زمین 
با کاربری ورزشی 

جهت احداث 
باشگاه سواركاری 

در حریم شهر 
ریحانشهر 

شهرستان زرند

200
100

35
010

000
06

1

www.setadiran.ir   محل  سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  دریافت اسناد و
 تحویل پیشنهاد

از تاریخ نشر اولین آگهی به مدت حداقل ۱۰ روزها مهلت

www.setadiran.ir   محل  سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  گشایش پیشنهاد
ها

طبق اسناد مزایده زمان

نوبت انتشار اول : ۱4۰۱/۰4/۰۷-          نوبت انتشار دوم : ۱4۰۱/۰4/۰۸

نوبت اول

خبر

وعده نوسازی 10 هزار تاکسی فرسوده تا پایان سال
و  شهری  امور  توسعه  و  عمران  معاون 
پیش  به  اشاره  با  کشور  وزیر  روستایی 
فرسوده  تاکسی  هزار   ۱۰ نوسازی  بینی 
»سمند  قرارگیری  از  جاری  سال  پایان  تا 
نوسازی  فرایند  در  مردادماه  از  سورن« 

داد. خبر  فرسوده  تاکسی های 
ایسنا،  با  گفت وگو  در  جمالی نژاد  مهدی 

تاکسی های  نوسازی  روند  تشریح  در 
فرسوده در سطح کشور گفت: درخصوص 
صورت  هدف گذاری  ها  تاکسی  نوسازی 
۱۰ هزار  گرفته و در سال گذشته نوسازی 
کار  دستور  در  فرسوده  تاکسی  دستگاه 
تاکسی  دستگاه   ۹۳5 و  هزار   ۹ که  بود 

شد. نوسازی 

در  خوب  ظرفیت های  از  یکی  افزود:  او 
تاکسیرانی  ناوگان  کیفی  سطح  افزایش 
با  خودرو  واردات  موضوع  کشور  شهری 
اولویت ناوگان برقی و هیبریدی است و در 
دولت  مصوبه  چارچوب  در  هستیم  تالش 
بتوانیم بخشی  در خصوص واردات خودرو 

تأمین کنیم. محل  این  از  را  خود  نیاز  از 

ابتدای  از  کرد:  تاکید  کشور  وزیر  معاون 
تاکسی  دستگاه   ۱5۰۰ حدود  تاکنون  سال 
امیدواریم  است.  شده  نوسازی  فرسوده 
در  خودروساز  شرکت  بهنگام  اقدام  با 
شده  مقرر  که  جدید  خودروهای  تحویل 
برای نوسازی تاکسی ها مورد استفاده قرار 
 ۱۰ گیرد از ماه آینده تا پایان سال بتوانیم 
نوسازی  را  فرسوده  تاکسی  دستگاه  هزار 
از  دیگری  بخش  در  جمالی نژاد  کنیم. 
کارگیری  به  درباره  خود  صحبت های 

تاکسیرانی  ناوگان  در  جدید  خودروهای 
در  استفاده  مورد  خودروی  دو  گفت:  نیز 
سمند  و  پژو4۰5  تاکنون  تاکسیرانی  حوزه 
پایه گاز سوز بوده است که با اعالم شرکت 
دو  این  تولید  دولت  تایید  و  ساز  خودرو 
خودرو از اردیبهشت ماه سال جاری متوقف 
شده است. با توجه به پیگیری های صورت 
سمند  خودروی  است  شده  مقرر  گرفته 
نوسازی  فرایند  در  مردادماه  از  سورن 

گیرد. قرار  فرسوده  تاکسی های 



پیامک شما را دربـاره 
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خراسان رضوی

استان گفت:  شرکت گاز  مدیرعامل  آباد|   شریف  فریبا 
پایش  دستورالعمل  در صنعت گاز کشور  بار  اولین  برای 
صدای  کاهش  و  زیستی  محیط  صدای  اندازه گیری  و 
توسط شرکت  گاز  فشار  تقلیل  ایستگاه های  در  نامنطبق 

شد.  تدوین  رضوی  خراسان  گاز 
ایستگاه های  که  مطلب  این  بیان  با  حسن افتخاری 
فشار  کاهش  وظیفه   CGS و   TBS گاز  فشار  تقلیل 
بخش های  مصرف کنندگان  برای  را  طبیعی  گاز  جریان 
اظهار کرد: عملیات کاهش فشار  دارند  بر عهده  مختلف 
گاز در تاسیسات این ایستگاه ها به دلیل تالطم جریان 
با مزاحمت محیطی  تولید صدا و در برخی موارد  با  گاز 

است. همراه 
خراسان  استان  راستا شرکت گاز  همین  در  افزود:  او   
رضوی با توجه به الزامات قانونی محیط زیستی اقدام 
دستورالعمل  عنوان  با  مشاوره ای  پروژه  تعریف  به 
کاهش  و  زیستی  محیط  صوت  اندازه گیری  و  پایش 
گاز   فشار  تقلیل  ایستگاه های  نامنطبق  و کنترل صدای 
با تمرکز بر روی ایستگاههای TBS   موجود در سطح 

کرد. استان 
اندازه  و  پایش  "دستورالعمل  کرد:  تصریح  افتخاری   
گیری صوت محیط زیستی در ایستگاه های تقلیل فشار 
گاز" توسط شرکت گاز استان خراسان رضوی با همکاری 
یکی از شرکت های دانش بنیان تدوین و برای اولین بار 

تهیه شده است. استانی  در سطح شرکت های گاز 
انجام  از  هدف  استان،  گاز  شرکت  مدیرعامل  گفته  به 
گیری،  اندازه  نحوه  سازی  یکپارچه  پروژه،  این 
در  زیستی  محیط  صدای  انتشار  میزان  تعیین  ارزیابی، 
میزان  تشخیص  نحوه  گاز،  فشار  تقلیل  ایستگاههای 
جهت  انطباق  عدم  و  نواقص  تشخیص  و  صدا  کنترل 
در  اصالحی  اقدامات  ارایه  و  مجاز  حدود  با  مقایسه 

باشد. می  استانی  گاز  شرکتهای  کلیه  سطح 
 افتخاری این پروژه را شامل فازهای مطالعات کتابخانه 
اندازه گیری  و  بازدید  اطالعات،  و  آمار  آوری  جمع  ای، 
میدانی، تجزیه و تحلیل نتایج، ارائه الگوی اولویت بندی 
کاهش صدای نامنطبق محیط زیستی، منوی روش های 
و گفت: گزارش  عنوان کرد  دستورالعمل  تهیه  و  کنترلی 
برای  استفاده  قابلیت  شده  تهیه  دستورالعمل  و  نهایی 
تمام  در  زیستی  محیط  صدای  پایش  و  اندازه گیری 
روی  بر  تمرکز  با  ویژه  به  فشار  تقلیل  ایستگاه های 

است.  TBS شهری  فشار  تقلیل  ایستگاههای 
خراسان  استان  شرکت گاز   HSE امور  آمادگی  از  وی   
با  گذاری  اشتراک  و  اطالعات  تبادل  برای  رضوی 
گفت:  و  داد  خبر  کشور  استانی  گاز  شرکت های  دیگر 
شرکت های تابعه صنعت گاز کشور می توانند برای کسب 
اطالعات بیشتر با امور HSE شرکت گاز استان خراسان 

بگیرند.  تماس  رضوی 

تدوین دستورالعمل محیط زیستی 
ایستگاه های تقلیل فشار گاز در خراسان رضوی

آلودگی  ارائه داده های  و  ایذه  با وجود تشدید شدن گرد و خاک در آسمان 
هوای شهرهای مختلف استان توسط اداره کل حفاظت محیط زیست استان 
خوزستان، آمار شهرستان ایذه در بین این داده ها مشاهده نمی شود. این در 
حالی است که طبق پیگیری های به عمل آمده مشخص شد برق اداره حفاظت 
محیط زیست شهرستان ایذه از ظهر روز گذشته ) دوشنبه۶ تیر(  آنچه استفاده 

از برق در اوج پیک مصرف نامیده شد، قطع شده است .
این در حالی است که با توجه به نیاز هر شهرستان به پایش لحظه ای هوا باید 
دستگاه مربوطه تحت شرایط مشخص و خاص به صورت ۲4 ساعته در حال 
کار باشد و با توجه به نیاز کل استان و کشور در چنین شرایط گرد و خاکی 

صرف نظر کردن از آن و خاموشی مقدور نیست.
و کمیته  رسیده  اوج خود  به  استان  هوای شهرهای  آلودگی  در شرایطی که 
اضطرار استان در حال پایش تمام نقاط استان جهت تصمیم گیری در این 
خصوص است، برق دستگاه پایش آلودگی هوا و اداره حفاظت محیط زیست 
ایذه از ظهر امروز از سوی شرکت توزیع استان قطع و هیچ گونه داده ای جهت 

تصمیم گیری مسئوالن حاضر در کارگروه وجود ندارد.

 صادقی مقدم| با حضور جمعی از مسئوالن استان یزد، نیروگاه خورشیدی آفتاب 
تابان گاریزات از توابع شهرستان مهریز با اعتباری بالغ بر 4۰۰ میلیارد ریال به 

بهره برداری رسید.
به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان یزد، مهندس علی جم 
در آیین افتتاح این نیروگاه با اشاره به جایگاه مناسب استان در بهره گیری از 
انرژی خورشید برای تولید برق، افزود : برای ساخت این نیروگاه 4۶۳۰ عدد پنل 

فتوولتائیک 54۰ واتی به کار رفته است.
او اضافه کرد: ۲۳ اینورتر ۱۱۰ کیلو ولت آمپری با اتصال به پنل ها، امکان تولید 
ظرفیت نامی ۲5۰۰ کیلو وات ساعت را فراهم می کند. این مسئول با ذکر اینکه 
افزایش توان تولید برق و گسترش نیروگاه های تجدید پذیر از اولویت های وزارت 
نیرو است، متذکر شد: برای احداث این نیروگاه که توسط بخش خصوصی و به 

مدت یک سال به طول انجامید، 4۰۰ میلیارد ریال هزینه شده است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان یزد، ابراز امیدواری کرد: با رویکرد دولت 
و دغدغه وزارت نیرو در افزایش نیروگاه های تجدیدپذیر شاهد جلب مشارکت 

بخش خصوصی و گسترش این قبیل نیروگاه ها در سطح استان باشیم.

به  استان کرمان  فاضالب  و  آب  شرکت  آب  توسعه  و  بهره برداری  معاون   
مناسبت هفته صرفه جوئی گفت: در کرمان هزار و ۱۰۰ لیتر آب کم داریم و برای 

عبور از بحران تابستان، آب باید بهینه مصرف شود.
به گزارش روابط عمومی شرکت آبفا استان کرمان، سلطانی نژاد خاطر نشان 
کرد: در تابستان به دلیلی گرمی هوا مصرف آب افزایش می یابد و مردم در اوج 

مصرف باید دقت بیشتری کنند و با ما در پایداری آب همکاری کنند.
او در خصوص افزایش ظرفیت شبکه توزیع آب اظهار داشت: ما تا جایی که 
منابع آب اجازه داده به ظرفیت شبکه اضافه کردیم و در این تابستان نسبت 
به سال های گذشته تاکنون مشکالت کمتری داشته ایم با این وجود نباید از 
صرفه جویی غفلت شود چرا که ما در کرمان ۱۱۰۰ لیتر در ثانیه کمبود آب داریم 

و افزایش ظرفیت شبکه دلیلی بر صرفه جوئی نکردن، نیست.
معاون بهره برداری و توسعه آب شرکت آبفا استان کرمان به کاهش فشار آب 
در ساعات پایانی شب اشاره کرد و افزود: برای اینکه در زمان اوج مصرف و در 
طول روز مردم با مشکل کم آبی مواجه نشوند در ساعات پایانی شب فشار آب 

در شبکه کاهش می یابد تا ذخیره سازی برای روز انجام شود.

تعیین تکلیف دستگاه سنجش آلودگی
 ایذه، منتظر توزیع برق خوزستان

نیروگاه خورشیدی آفتاب تابان گاریزات
 به بهره برداری رسید

کمبود 1100 لیتر 
آب در کرمان

| خوزستان | | یزد  | | کرمان  |

کارگاه آموزشی ایمنی 
و آتش نشانی شرکت 

پاالیش گاز ایالم برگزار شد 
ایالم - رئیس واحد آموزش نیروی انسانی 
برگزاری کارگاه  از  ایالم  پاالیش گاز  شرکت 
آموزش ایمنی، آتش نشانی عمومی، کار با 
خاموش کننده ها و خطرات گاز H۲S در این 

واحد صنعتی خبر داد .
 به گزارش روابط عمومی شرکت پاالیش گاز 
ایالم، حسین قمری با اشاره به اینکه این 
دوره به صورت تئوری و عملی و با بهره گیری 
از اساتید مجرب و توانمند در سطح کشوری 
کارکنان  حداکثری  استقبال  مورد  و  برگزار 
قرار گرفته است، افزود: کلیه کارکنان رسمی، 
پیمانی، قرارداد موقت و پیمانکاری مطابق 
قالب ۸ کارگاه  تکرار در  با  زمانبندی  برنامه 

آموزشی شرکت کردند.
رئیس واحد آموزش نیروی انسانی شرکت 
بیش  اینکه  به  اشاره  با  ایالم  پاالیش گاز 
از ۶ هزار و 4۲4 نفر ساعت در این کارگاه 
این  تصریح کرد:  آموزشی شرکت کرده اند، 
ابالغی  دستورالعمل های  راستای  در  دوره 
شرکت ملی گاز ایران، الزامات تدوین شده 
در حوزه HSE و تاکیدات مدیرعامل شرکت 
 ۱۰۰۱5 ایزو  آموزشی  استاندارد  چارچوب  در 
پیش بینی  جاری  سال  آموزشی  تقویم  در 

بود. شده 
هدف  با  آموزشی  کارگاه  این  افزود:  او 
شرکت  انسانی  نیروی  آماده سازی 
و  ساالنه  اساسی  تعمیرات  اجرای  برای 
پاالیشگاه  استراتژیک  اهداف  به  دستیابی 
طبیعی،  گاز  بهره ور  و  ایمن  پایدار،  تولید   ،
با مشارکت و همراهی موثر  و  برنامه ریزی 
است. شده  برگزار  آتش نشانی  و  ایمنی  واحد 

شرکت  مدیرعامل    - قم  توکلی،  محمد 
اصالح  گفت:  قم  استان  فاضالب  و  آب 
از  انرژی  اساسی در حوزه  زیرساخت های 
جمله آب، بهره وری را به دنبال دارد. جلسه 
منطقه ای  بهره وری  کمیته های  توجیهی 
معاون  قریشی  با حضور سیدمهدی  کشور 
استانداری  برنامه ریزی  و  توسعه مدیریت 
سازمان  معاون  محمودی  بهروز  و 
استان های  نمایندگان  و  کشور  بهرهوری 
و  بختیاری  و  چهارمحال  اصفهان،  قم، 
استان  فاضالب  و  آب  شرکت  در  مرکزی 

شد. برگزار  قم 
بهره وری  سازمان  بهره وری  راهبری  معاون 
تأکید  با  آموزشی،  دوره  این  در  نیز  کشور 
اقتصادی  رشد  از  مهمی  بخش  اینکه  بر 
شود،  تأمین  بهره وری  محل  از  باید  کشور 
نداریم  این  چاره ای جز  امروز  قطعًا  گفت: 
که موضوع بهره وری را به عنوان یک اصل 

دهیم. قرار  کار  دستور  در 
بودن  آشنا  به  اشاره  با  محمودی  بهروز 
استان ها به مسائل و مشکالت بخش های 
مناسب  کارکرد  عدم  و  اقتصادی 
منطقه ای  مسائل  در  ملی  دستگاه های 

جاری  سال  در  ما  رویکرد  داشت:  اظهار 
سیاست گذاری  در  استان ها  است که  این 
و  اقتصادی  رشد  برنامه های  تنظیم  و 
پیدا  بیشتری  عمل  اختیار  آن،  بهره وری 
فاضالب  و  آب  شرکت  کنند.مدیرعامل 
آموزشی،  دوره  این  در  نیز  قم  استان 
اصل  یک  عنوان  به  را  بهره وری  به  توجه 
و گفت:  دانست  انرژی  حوزه  در  ویژه  به 
الزامات  جزو  انرژی  حوزه  در  بهره وری 
صورت  به  باید  که  است  نیازهایی  و 
خصوص  این  در  و  پرداخته  آن  به  جدی 
نقطه  به  رسیدن  شود.او  برنامه ریزی 
اصالح  نیازمند  را  حوزه  این  در  مطلوب 
کرد:  خاطرنشان  و  دانست  زیرساخت ها 
نتوانیم  را  اساسی  زیرساخت های  ما  اگر 
نقطه  به  نمی توانیم  قاعدتًا  ببخشیم  بهبود 

یابیم. دست  بهره وری  نهایی 
شبکه های  بختیاری  حسن  مهندس 
را  شبکه های  فاضالب  و  آب  فرسوده 
رفتن  باال  و  بهره وری  کاهش  موجب 
تأکید کرد:  و  عنوان  آب  تمام شده  قیمت 
اصالح زیرساخت ها در این زمینه می تواند 
افزایش بهره وری را به دنبال داشته باشد.

اصالح زیرساخت ها در حوزه انرژی 
بهره  وری را به دنبال دارد

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
استان قم شبکه های فرسوده آب 

و فاضالب شبکه های را موجب 
کاهش بهره وری و باال رفتن قیمت 
تمام شده آب عنوان و تأکید کرد: 
اصالح زیرساخت ها در این زمینه 

می تواند افزایش بهره وری را به 
دنبال داشته باشد

اخطاریه دفترخانه ای     
آقای شاه محمد   : مخاطب 
شماره  دادنامه  برابر  تاجیک 
 ۳ شعبه   ۱4۰۰/۱۲/۲5  –  ۷4۳5۸۲۹
دادگاه خانواده کرمان به شما اخطار می 
از زمان رویت ظرف مدت ۷ روز  گردد. 
از تاریخ انتشار این آگهی جهت تعیین 
طالق ۷ کرمان  دفتر  به  پرونده  تکلیف 
واقع در بلوار جهاد انتهای کوی ۶۰ مراجعه، 
در غیر اینصورت برابر مقررات عمل خواهد 

شد.م الف ۲۹
 سردفتر طالق 7 کرمان 
علی هدایتی

آگهی مزایده نوبت دوم     
به موجب پرونده کالسه ۹۸۰۸۱۹ اجرای احکام شعبه دوم عمومی حقوقی یاسوج محکوم علیه علیرضا باقری فرزند شهرام 
محکوم به پرداخت مبلغ ۶.۱۱۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال بابت محکوم به در حق آقای علیرضا صدوقی خسروشاهی با وکالت محمد 
کریمی و مبلغ ۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال بابت حق االجرا محکوم گردیده که با توجه به اینکه آقای رامین معینی دو دستگاه بادکن آب معدنی را به 
عنوان مال جهت پرداخت بدهی محکوم علیه معرفی نموده، که با ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری جمعَاَ به مبلغ ۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال 
ارزیابی گردیده اند و با توجه به ابالغ نظریه کارشناسی به طرفین مصون از اعتراض شد و وکیل محکوم له تقاضای مزایده و فروش آنها را 
نموده که نوع و مشخصات اموال مورد مزایده از طریق آگهی مزایده و انتشار آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار را نموده به همین سبب 
در مورخ ۱4۰۱/۰4/۲۲ از ساعت ۱۰ الی ۱۱ در محل شعبه دوم اجرای احکام حقوقی دادگاه عمومی حقوقی یاسوج مزایده برگزار خواهد شد 
متقاضیان می توانند در مدت پنج روز قبل از انجام مزایده اموال را به آدرس - یاسوج - کارخانه فوالد بویراحمد روستای فیروزآباد مالحظه 
نمایند قیمتی که مزایده از آن شروع می شود بر اساس نظریه کارشناس دادگستری به مبلغ ۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال بوده و برنده مزایده کسی 
است که باالترین قیمت را پیشنهاد دهد و ده درصد قیمت اموال را فی المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تحویل دهد و بقیه بهای 
اموال را ظرف ۳۰ روز پس از انجام مزایده پرداخت نماید و در صورت عدم پرداخت مابقی بهای اموال سپرده تودیعی پس از کسر هزینه مزایده 

به نفع دولت ضبط خواهد شد این آگهی نوبت اول می باشد و نوع و مشخصات و قیمت اموال به شرح زیر می باشد :
مشخصات اموال : دو دستگاه بادکن )pet stretch blow molding machine( مدل Qcs-c-۱5۰۰ ساخت کشور چین نیمه اتومات 
که plc دستگاه های قفل می باشد به همراه ریل هر کدام به ارزش ۳.5۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال جمعَاَ به ارزش ۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال معادل هفتصد 

میلیون تومان ارزیابی می گردد.
سید عامر سجادی
مدیر دفتر شعبه دوم اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان یاسوج

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

ساختمان های فاقد سند رسمی   
قانون  موضوع  اختالف  حل  هیات  صادره  آرا  برابر 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان 
زرند تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز 
امالک  و  متقاضیان  مشخصات  است.لذا  گردیده 
مورد تقاضا بشرح زیر به منظور اطالع عموم در دو 
نوبت به فاصله ۱5 روزآگهی می شود در صورتیکه 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان 
انتشار  تاریخ  از  توانند  باشند می  داشته  اعتراضی 
اولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض دادخواست خود 

را به مرجع قضایی تقدیم تقدیم نماید.
امالک واقع در بخش ۱۳ کرمان شهرستان زرند

بشماره  احمد  فرزند  جمالیزاده  محمدرضا  آقای 
به  باب خانه  زرند در یک  از  شناسنامه ۷۹ صادره 
اصلی  از پالک ۲۳۸۲  مساحت ۲4۳.5۰ مترمربع 
از  خریداری  ولی  پوریای  خیابان  زرند  در  واقع 
آقا  و رضوان  آقا  نجمه  و  آقا  مالکین رسمی خانم 

موسوی.
مصیب  فرزند  جرجافکی   اسمعیلی  حلیمه  خانم 
بشماره شناسنامه ۱۰54 صادره از زرند در یک باب 
مغازه به مساحت ۱۹.۷5 مترمربع از پالک 5۷۹۲ 
اصلی واقع در زرند خیابان شهید چمران خریداری 
از مالک رسمی خانم صغری هیبتی نژاد.م الف ۳۹

تاریخ انتشار نوبت اول: ۱4۰۱/۳/۲۳
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱4۰۱/4/۷

حسین توحیدی نیا
رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

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

فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره ۱4۰۱۶۰۳۱۹۰۷۸۰۰۱۹۸۱مورخه۱4۰۱/۰۳/۰۳ هیات دوم موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك منطقه دو كرمان تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضی خانم معصومه اشرف گنجوئی فرزند حسین بشماره شناسنامه ۹5 صادره ازکرمان در ششدانگ 
یك باب خانه  به مساحت ۸۱۹/5 مترمربع پالك ۱۶۸5۸فرعی از۳۹۶۸ اصلی مفروز و مجزی شده از پالك ۸۰۲ 
فرعی از ۳۹۶۸ اصلی  واقع در بخش ۲کرمان آدرس کرمان سرآسیاب خیابان صیاد شیرازی جنب کوچه ۱۸ 
خریداری از مالك رسمی آقای غالمحسین رفیع زاده محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله ۱5 روز آگهی می شود در صورتی كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكیت 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 یك ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت 

انقضای مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱4۰۱/۰۳/۲۳-تاریخ انتشار نوبت دوم :۱4۰۱/۰4/۰۷

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شماره ۱4۰۱۶۰۳۱۹۰۱۲۰۰۰۲۶۲ هیات اول موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك سیرجان تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضی خانم طیبه مریدی فرزند علی بشماره شناسنامه ۲۲۹ صادره از سیرجان در یك باب خانه  کارگری 
مساحت۳۱۲/۷۷ مترمربع پالك ۲۳۰ اصلی واقع در خیابان امام زاده احمد بخش ۳۶ کرمان  متقاضی 
خود مالک مشاع می باشد، محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
۱5 روز آگهی می شود در صورتی كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكیت 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 یك ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكیت 

صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱4۰۱/۳/۲۳ 
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱4۰۱/4/۰۷

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

فاقد سند رسمی
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تكلیف  تعیین  قانون  موضوع  دوم  هیات  شماره ۱4۰۱۶۰۳۱۹۰۷۸۰۰۲۳۷۳  رای  برابر 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك منطقه دو كرمان تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضی آقای امیرحسین خلیفه سلطانی نصرآبادی فرزند اصغر بشماره شناسنامه ۸۰۱۷ صادره از کرمان در 
ششدانگ یك باب خانه  به مساحت ۲54.5 مترمربع تحت پالك ۶۲۱۹ فرعی از۳۹۸۲  اصلی مفروز و مجزی 
شده از پالك ۱۱5و۱۲۰ فرعی از ۳۹۸۲ اصلی بخش۲ واقع در کرمان خیابان کودکان کودکان۳غربی۸ انهای کوچه 
درب سفید  خریداری از مالك رسمی آقای اکبرتقی پور اسفیکانی محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی می شود در صورتی كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكیت 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 یك ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.

بدیهی است در صورت انقضای مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱4۰۱/۰۳/۲۳- تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱4۰۱/۰4/۰۷

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

فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره ۱4۰۱۶۰۳۱۹۰۷۸۰۰۲۰۶۷مورخه ۱4۰۱/۰۳/۰4 هیات دوم موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك منطقه دو كرمان تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضی خانم زهرا مؤذن نعمت اللهی فرزند محمد بشماره شناسنامه ۲ صادره ازماهان درششدانگ 
یك باب خانه به مساحت ۲5۲ مترمربع پالك ۶۲۱فرعی از4۲۲۰ اصلی مفروز و مجزی شده از پالك ۳۳ فرعی از 
4۲۲۰اصلی واقع در بخش۲ کرمان آدرس کرمان خیابان سرباز کوچه۳۷ کوچه۷شرقی خریداری از مالك رسمی 
خانم زهرا  موذن نعمت اللهی محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی 
می شود در صورتی كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكیت 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 یك ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذكور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱4۰۱/۰۳/۲۳- تاریخ انتشار نوبت دوم :۱4۰۱/۰4/۰۷

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

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

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

   محمودمهدی زاده-  رییس ثبت اسناد و امالک منطقه 2کرمان
شنسه آگهی: 1332837

محمد آرمان پور- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان
شناسه آگهی :1332576 

محمود مهدی زاده –رئیس ثبت اسناد وامالک ناحیه 2شهرستان کرمان
شناسه آگهی: 1332880

                  محمودمهدی زاده رییس ثبت اسناد و امالک منطقه 2کرمان
شناسه آگهی: 1332865

 اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی   
  اداره ثبت اسنادوامالک حوزه ثبت ملک فریمان    

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی                       
وساختمان  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  نامه  وماده۱۳آئین  ماده۳قانون  موضوع  آگهی 
تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   ۱4۰۰۶۰۳۰۶۰۲۲۰۰۱۰۰5 شماره  رای  برابر  فاقدسندرسمی  های 

تصرفات  فریمان  ملک  ثبت  حوزه  فاقدسندرسمی مستقردرواحدثبتی  وساختمانهای  اراضی  ثبتی  وضعیت 
شناسنامه۱۱صادره  شماره  به  فرزندغالمعلی  فریمانی  یزدانی  حسین  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه 
ازفریمان دریک قطعه زمین مزروعی بانضمام سالن پرورش قارچ بمساحت 4۰۰۰مترمربع پالک۱۰5۱۸فرعی 
از۲۷۶اصلی واقع دربخش۱۳ازمحل مالکیت رسمی متقاضی محرزگردیده است.لذابمنظوراطالع عموم مراتب 
در دونوبت به فاصله ۱5روزآگهی میشود درصورتی که اشخاص نسبت بصدورسندمالکیت متقاضی اعتراضی 
وپس  تسلیم  اداره  این  خودرابه  اعتراض  دوماه  بمدت  آگهی  انتشاراولین  توانندازتاریخ  باشندمی  داشته 
ازتاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرابه مراجع قضایی تقدیم نمایند. ازاخذ رسید،ظرف مدت یک ماه 
 بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهدشد.   

تاریخ انتشارنوبت اول: ۱4۰۰/۳/۲4                     
تاریخ انتشارنوبت دوم: ۱4۰۱/4/۷                       

محمدرضارجایی مقدم-رئیس ثبت اسنادوامالک

وم
 د

ت
نوب

آگهی مفقودی  آگهی مفقودی آگهی مفقودی 

آگهی مفقودی 

آگهی مفقودی 
مدرك فارغ التحصیلی اینجانب میالد 
فالح شیخلری فرزند محرمعلی به شماره 
شناسنامه 4310323642 صادره از قزوین 
در مقطع كارشناسی رشته مهندسی عمران 
صادره از واحد دانشگاهی قزوین با شماره 
١٢٠١٢٩4 مفقود گردیده است و فاقد اعتبار 
می باشد . از یابنده تقاضا می شود اصل 
واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  به  را  مدرك 

قزوین به نشانی قزوین بلوار نخبگان – 
باالتراز پونك كد پستی 34199-15195 
و صندوق پستی : 341851416 ارسال 

نماید.

برگ سبز سواری پژو 405 مدل 
1395 نقره ای -متالیک رنگ به 
 124K0865274موتور شماره  
شاسی شماره  و 
 NAAM11VE6GK458951
به شماره پالک 84ق 946 ایران 

پور  فرخنده  به  متعلق   65
درجه  از  و  مفقود  خسروی 

اعتبار ساقط گردیده است . 

 405 پژو  سواری  سبز  برگ 
خاکستری   1388 مدل 
-متالیک رنگ به شماره  موتور 
12488320470 و شماره شاسی
به   NAAM01CA4AE204086
ایران   318 37ق  پالک  شماره 

65متعلق به ناهید سیاح نژاد 
مفقود و از درجه اعتبار ساقط 

گردیده است .

کارت  و  سبز)شناسنامه(  برگ 
مزدا دوکابین سیستم  وانت   خودرو 
متالیک  نقره  رنگ  B2000iبه  تیپ 
انتظامی  شماره  به  1395و  مدل 
136ب47ایران 83وبه شماره موتور

FE_ A39901و به شماره شاسی 
NAGP2PC12GA235533 
به نام اسالم رضائی مفقود گردیده 
باشد. می  ساقط  اعتبار  درجه   واز 

سایپا  سواری  سبز  برگ 
سفید   1393 مدل   131
موتور  شماره   به  رنگ  -روغنی 
شاسی شماره  و   5204631
به   NAS411100E3686350
شماره پالک  75ق 681 ایران 65 

متعلق به کبری غالمحسینی 
کهوری مفقود و از درجه اعتبار 

ساقط گردیده است . 
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سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان هرمزگان   

آگهی ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
نظر به اینکه هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک بندرعباس به شرح رای شماره ۱4۰۰۶۰۳۲۳۰54۰۰۰۶۲۷ 

مورخ۱4۰۰/۰۹/۲4 تصرفات مالكانه مسعود امیری خمیری به میزان ۳.۷5 دانگ از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 4۰۶.5۸ 
تحت پالک تیشی ۳45 فرعی از ۶۲ - اصلی واقع در خمیر پخش ۲ بندر عباس انتقال مع الواسطه به استناد بند الف و ب ماده ۱ 
و ماده ۳ قانون مذکور و کد ۹۷۷ مجموعه بخشنامه ثبتی و ماده ۱۳ آیین نامه رای به انتشار آگهی های ماده ۳ صادر گردیده است و 
به جهت فوت و عدم دسترسی به مالک اولیه محمد نور امیری خمیری مقرر گردید. پس از انتشار آگهی مذکور و سپری شدن مهلت 
واخواهی مسند مالكیت رسمی صادر و تسلیم گردد و لذا در اجرای ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مذکور در دو نوبت به فاصله ۱5 روز در روزنامه های کثیراالنتشار و محلی و جهت اطالع عموم و مالک و صاحبان 
حقوق آگهی میگردد چنانچه ظرف مهلت دو ماه از تاریخ اولین انتشار آگهی، اعتراضی از طرف کسی به اداره ثبت اسناد و امالک 
منطقه دو بندرعباس تسلیم نگردد سند مالکیت بر اساس مفاد رای فوق در حدود و صالحیت وفق مقررات صادر خواهد گردید در 
صورت وصول اعتراض معترض می بایست از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت منطقه دو بندرعباس ظرف مهلت یک ماه به دادگاه 
صالح محل مراجعه و تقدیم دادخواست نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد. پس از سپری شدن 
مهلت مذکور و عدم ارائه گواهی تقدیم دادخواست اداره ثبت اسناد منطقه دو بندرعباس نسبت به صدور سند مالکیت اقدام خواهد 

نمود و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود .م الف ۱4۰۱/۱۰4
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱4۰۱/۰۳/۲۳- تاریخ انتشار نوبت دوم:۱4۰۱/۰4/۰۷

اسمعیل ربیعی نژاد-رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه دو بندرعباس
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۲۳۲۳ پیاپی  شماره    شانزدهم       سال       ۱4۰۱ تیر   ۷   سه شنبه 

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

@payamema www.payamema.ir
@payamema

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

سرپرستی استان ها:   ۲84۲1910 -0۲1  داخلی 1

تماس مدیرمسوول: 
0۲1 - 88019846

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

توزیع:جراری  )091۲۲131089(
چاپ تهران: شاخه سبز  )0۲533444۲56(
چاپ کرمان: مهدوی  )034-3۲134838(

اینستاگرام       وبسایت  
مـارا دنبال کنید

بازرگانی: فاطمه صمدیان         09192769839

/  تلفن:  32487477-034نشانی : کرمان، میدان آزادی، خیابان شهید بهشتی، شهید بهشتی 10، نبش شرقی 2

روزنامه سیاسی – اجتماعی
صاحب امتیاز و مدیرمسئول: 

 روح هللا خدیشی 
 سردبیر: امین شول سیرجانی

 مدیر هنری: تیوا صمدیان  

اخبار ایران: سینا قنبرپور
میراث فرهنگی و محیط زیست: 

 مهتاب جودکی)دبیر(
یاسمن طاهریان، فروغ فکری 

مرضیه قاضی زاده

 منابع طبیعی، آب و انرژی:
 فاطمه باباخانی )دبیر(

شهر: سوگل دانائی 
 عکس: یاسر خدیشی )دبیر(

 شبکه های اجتماعی: سپهر زند

صفحه آرایی: ندا صفاریان،فاطمه خواجویی
رتبه روزنامه پیام ما :40.4

گروه: 4
نظرات نویسندگان دیدگاه شخصی آنان بوده

و لزوما دیدگاه روزنامه نیست. 
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مراتع شهر سمیرم در حصار زباله/  باشگاه خبرنگاران جوان

عکس:  باشگاه خبرنگاران جوان

| طوفان شن و راهکارها |
هر بادی با سرعت بیش از 4۰ کیلومتر بر ساعت 
می تواند باعث ایجاد طوفان شن یا هبوب شود. 
واژه هبوب )Haboob( که کاربری جهانی یافته 
واژه ای عربی و به معنی وزیدن باد است. این واژه 
برای طوفان های ماسه ای که دیواره ای از گرد و 
خاک به هوا برخاسته را در پیشانی طوفان دارند 

استفاده می شود.
مایکروبرست  پدیده  اثر  بر  واقع  در 
)microburst( و حرکت هسته مرکزی طوفان 
به سمت جلو، الیه هوای مقابل طوفان به سمت 
زمین و به سمت جلو فشرده می شود و باعث 
برخاستن ماسه و خاک به سمت باال می شود. 
پیشروی  در  خاک  و  گرد  دیواره  این  عرض 
طوفان میتواند به ۱۰۰ کیلومتر و ارتفاع آن تا یک 

شود. آسمان کشیده  سمت  به  کیلومتر 
ماسه هایی که عموما توسط یک طوفان شن به 
هوا بلند میشوند میتوانند ۳ تا ۱5 متر از زمین 
جدا شوند و ارتفاعی بیش از این به ندرت اتفاق 
می افتد. طوفان های شن در ایران معموال سرعتی 
بین 4۰ تا ۱۳۰ کیلومتر بر ساعت دارند و قادرند 

ذراتی با ابعاد ۱ میلیمتر را از زمین جدا کنند.
طوفان های شن بیشتر در تابستان و بهار رخ 
در  شن  طوفان های  سهمگین ترین  میدهند. 
ایران در لوت مرکزی و در داخل منطقه کلوت ها 

میدهد. رخ 

جهت یابی و حرکت در هنگام طوفان شن بسیار 
دشوار و پرخطر است.ماسه ها به راحتی میتوانند 
و  تنفسی  سیستم  و  دهان  بینی،  چشم،  وارد 
و گوشها  و دهان  بینی  پوشاندن  ششها شوند. 
توسط یک روسری مرطوب شده و استفاده از 
عینک اسکی توصیه می شود. بادهایی با سرعت 
را  خودرو  رنگ  می توانند  ۱۰۰ کیلومتر  از  بیش 
سند بالست کنند و بادی با سرعت بیش از ۱۲۰ 
کیلومتر قادر به شکستن شیشه جانبی خودرو 
است. از این رو پناه گرفتن در هنگام طوفان و 
استفاده از ریکا یا گریس برای محافظت از رنگ 

خودرو توصیه می شود.

پیش بینی طوفان شن دشوار است. آنها می توانند 
در چند دقیقه و در هوایی کامال آرام وزیدن بگیرند. 
گرم و سنگین شدن هوا، رعد و برق در دور دست و 
باران جنی )بارانی که قبل از برخورد به زمین تبخیر 

شود( می تواند از نشانه های طوفان شن باشد.
عمر طوفان های شن معموال چندین دقیقه بیشتر 
نیست ولی یک طوفان قدرتمند چند دقیقه ای 
میتواند باعث سوانح جاده ای، شکستن درختان، 
قطع سیمهای برق، شکستن ستونهای چادر، و 
شکستن شیشه ها شود. همچنین مسمومیت 
شدید تنفسی از عوارض شایع طوفان های چند 

دقیقه ای است.

اینجا دگر بیگانه ای
 آواز می خواند

گاهی که گاهی نیست
 خاموش می ماند
 و باز می خواند
 او می سراید
 در حضور شب

به رنگ جویبار باغ
خونبرگ گل ها را
که می بالند فردا

 از شهادتگاه عاشق ها
او می سراید

 در تمام روز چون من
غربت یک قدس مهجور االهی را

 در روشنا برگ شقایق ها
او می ستاید عشق را

 در روزگار قلب مصنوعی
 او می ستاید صبح را

 در قعر شب
با لهجه ی خورشید
در قرن بی ایمان

او می ستاید کلبه های ساده ی ده را
 در روزگار آهن وسیمان

او می ستاید الله عباسی و
 شبدر را شقایق را

با گونه شان پر شرم
در ازدحام کاغذین گل های بی شرمی

که می میرند
 اگر ابری ببارد نرم

اینجا چنین بیگانه ای
 آواز می خواند

محمدرضا شفیعی کدکنی

سانتی متر   5۰ پرنده،  این  ظاهری:  مشخصات 
رنگ  سفید  و  کوچک  نسبتا  و  دارد  طول 
بیش  و  اما کم  بزرگتر،  ها  ماده  از  نرها  است. 
همشکل اند. با مناطق چمنزار خو گرفته و به طور 
گروهی در اطراف گاوها دیده می شوند کوچکتر 
از اگرت کوچک است، اما گردنی کوتاه و کلفت تر 
دارد. منقار کوتاه و رد رنگ، گلو اندکی برجسته و 
پاهای سیاه رنگ است. زمستان ها سفید رنگ با 
منقار مایل به قهوه ای دیده می شود. از فاصله ی 
رنگ  نخودی  دراز  پرهای  واسطه ی  به   ، نزدیک 
روی تارک، سینه و جبه، قابل تشخیص است. 
در فصل تولید مثل، تاج، پشت و سینه به رنگ 

نارنجی مایل به نخودی در آمده و منقار قرمز 
می شود. عمدتا در میان گله ی گاوهاست و از 

کنه های روی بدن گاو ها تغذیه می کند.
صدا: صدای این پرنده ، کوتاه و شبیه »آرک« 
شنیده  »اوگ-آگ-آگ«  اردک ها  شبیه  یا 

می شود.
زیستگاه: این پرنده، عمدتا همراه با گله های 
و  باز  وفضاهای  ها  باتالق  علفزارها،  در  گاو 
خشک به سر برده و در میان نیزارها یا روی 
نسبتا  ایران  در  می کند.  مثل  تولید  درختان 
فراوان و در نواحی جنوبی تولید مثل می کند.
حفاظت: چنین به نظر می رسد که این پرنده 
ی  ویژه  ی  برنامه  به  نیازی  حاضر،  حال  در 

ندارد. حفاظتی 

جمعی از بانوان با راه اندازی کارزاری درخواست امکان 
استفاده بانوان از موتورسیکلت و دوچرخه برای رفت 
و آمدهای روزانه با عنوان »دوچرخه - موتور برای 

زنان« را داشته اند.
در این کارزار که روسای سه قوه را مخاطب قرار داده 
است، آمده: » همانگونه که مستحضرید امروزه بانوان 
همچون مردان با مشکالت فراوانی دست و پنجه نرم 

می کنند و همچون گذشته بار زندگی فقط بر دوش 
مردان نیست. یکی از دغدغه های اصلی زنان برای 
رفتن به سر کار و یا انجام امور روزانه مربوط به خانه 
و فرزندانشان،  هزینه های تاکسی و وسایل نقلیه 
عمومی است؛ بسیاری از آنان توان خرید اتومبیل 

را ندارند.
لذا خواهشمندیم شرایطی فراهم شود که زنان نیز 

بتوانند از موتورسیکلت و دوچرخه برای رفت وآمدهای 
روزانه خود در سطح شهر استفاده کنند.

زنان نیز باید همچون نیم دیگر جامعه کار کنند تا 
بتوانند از پس مخارج زندگی برآیند. از مسئولین 
موضوع  این  به  می کنیم  درخواست  محترم 
و  موتور  از  استفاده  با  و  نمایند  توجه  تخصصی تر 
دوچرخه برای خانم ها موافقت کنند.« این کارزار که 
از ۱۶ خرداد راه افتاده و تا ۱۶ مرداد ادامه دارد با 
گذشت حدود ۷۰ درصد از راه خود به حدود ۲۳ هزار 

است. رسیده  امضا 

گاوچرانک

درخواست اجازه استفاده از دوچرخه و موتور برای زنان

کارزار

انتشارات: ثالث/ کتاب محشر صغرا یکی از 
برجسته ترین رمان های ادبیات لهستان در 
سال های اخیر است. این کتاب اثر تادئوش 
اهل  کارگردان  و  نویسنده   – کونویتسکی 
لهستان و عضو فرهنگستان زبان لهستانی – 
است که با نیش و کنایه های فراوان آن را 
نوشته و حکومت کمونیستی لهستان را در 
کنار حکومت شوروی به شدت مورد انتقاد 
سی  حدود  از  پس  رمان  می دهد.این  قرار 
سال از سوی نشر ثالث تجدید چاپ شده 
و هم اکنون در اختیار خوانندگان عالقه مند قرار 
دارد. در ابتدای کتاب نیز گفت وگویی جذاب 
با نویسنده کتاب آورده شده که موضوعات 
آن بیشتر پیرامون کشور لهستان، شوروی، 
اتفاقات بعد از جنگ جهانی دوم و دیگر آثار 
این گفت وگو  از  بخشی  در  است.  نویسنده 
تادئوش کونویتسکی درباره جایگاه ادبیات در 

لهستان می گوید:
و  ملی  اهمیتی  لهستان  در  ادبیات 
چنین  فاقد  آمریکا  در  دارد،  رهایی بخش 
در  که  است  این  علتش  است،  اهمیتی 
life- تاریخ   – زندگی  ادبیات،  لهستان 
زندگی   – تاریخ  تداوم بخش   history
به  است.  جامعه  هویت  و   history-life
برکت وجود ادبیات بود که این جامعه از تمام 
بداقبالی هایش جان به در برد، اما این اوضاع 

و احوال برای ادبیات عادات بسیار بدی از 
قبیل نوکرمآبی یا این تعهد را هم به بار آورده 
که باید، مثل کلیسای کاتولیک، با مشت های 
باالبرده با تمام دشمنان بجنگد. این وضعیت 
به ادبیات بال وپر، آبرو و جایگاه داده، اما آن 
را در حد برآوردن توقعات فرو کاسته است.
راوی کتاب نویسنده و روشنفکری سالخورده 
تادئوش  کتاب:  نویسنده  )همان  است 
آپارتمانش  در  تنهایی  به  کونویتسکی( که 
زندگی  استالین ساخته شده  که در دوران 
می کند. آپارتمانی که مانند خود او فرسوده 
شده و هنگامی که باران می بارد آب از سقف 
آن چکه می کند. او زیر نظر دستگاه سانسور 
وقت  خیلی  و  می کند  زندگی  سرکوب  و 
است.  نشده  قلم  به  دیگر دست  است که 
اعتراض  و  مبارزه  به  این حال همچنان  با 
ادامه می دهد و هرگاه صحبت امضاء کردن 
دادخواست یا اعتراض نامه ای باشد با کمال 

می پذیرد. میل 

| کتاب محشر صغرا | 
| تادئوش کونویتسکی |
| مترجم: فروغ پوریاوری |

»مختصر« برای آجرا آماده می شود
رها حاجی زینل نمایش »مختصر« را برای اجرا در اواخر تابستان 
و  علی صفری  نویسندگی  به  آماده می کند.نمایش »مختصر« 
کارگردانی رها حاجی زینل هم اکنون تمرینات خود را برای اجرا در 
اواخر تابستان سال جاری پشت سر می گذارد.حاجی زینل پیش 
»کباب«،  »هولودومور«،   ،  »۱۰:۱۰ »برلین  همچون  آثاری  این  از 
را  یزدگرد«  »مرگ  و  »مسافران«  »هجوم«،  زنان«،  »آشویتس 
کارگردانی کرده است. نمایش »مختصر« آخرین اثر از گروه تئاتر 
سه گانه محسوب می شود که به موضوع سفر در زمان می پردازد. این 
نمایش دومین اثر ایرانی این گروه بوده که همچون سایر آثار حاجی 
زینل با بهره گیری از توان نسل جوان بازیگران تئاتر اجرا خواهد شد.
در خالصه نمایش »مختصر« آمده است: من یه بمب ساعتی ام، یه 
بمب ساعتی که چاشنی اش سی سال قبل روشن شده االن؛ سال 

هزار و سیصد و به کسی برنخورده است.

"بازیوو" برای کودکان و نوجوانان می آید
در آستانه اکران فیلم سینمایی "بازیووو" به کارگردانی امیرحسین 
قهرایی و تهیه کنندگی سیدغالمرضا موسوی از پوستر این فیلم 
زرین  پروانه  جایزه ی:   ٤ دریافت  به  موفق  شد."بازیوو"  رونمایی 
بهترین کارگردانی، دیپلم افتخار بهترین فیلمنامه، جایزه ویژه کسب و 
کار و تندیس مرکز توسعه سینمای کودک از سی و دومین جشنواره 
بین المللی فیلم کودک و نوجوان اصفهان است.پژمان بازغی، برزو 
ارجمند، محمد رضا هدایتی، لیندا کیانی، سحر ذکریا، مجید افشاری 
و رضا شفیعی جم با همراهی بازیگران کودک: ایلیا نصرالهی، هلیا 
صمدزاده، آرین دهقان نژاد، محمدهادی جعفری، حنانه آجرلو، فربد 
احمدی، ویهان معراجی در این فیلم نقش آفرینی کرده اند.بازیووو 
داستان "ماپان" مخترع بازی ها و خالق سرزمین "بازیووو" است 
که برای نجات سرزمینش از چنگال "سیلوس" به دنبال پیدا کردن 
قهرمانی از میان بچه هاست، اما ژوبین پسر بچه دست و پا چلفتی 

بدترین انتخاب ممکن برای این کار است.

| تئاتر  |

| سینما |

شهرداری بم در نظر دارد واگذاری تنظیف ،رفت و روب و جمع آوری 
تدارکات  از طریق سامانه  را  به بخش خصوصی  زباله شهر  و حمل 
الکترونیکی دولت 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.

  - برآورد اجرای کار مبلغ 293.040.443.916  ریال  می باشد. 
 - مدت اجرای پروژه یکسال شمسی می باشد.

- ارائه ضمانت نامه بانکی به میزان 14.653.000.000 ریال در وجه 
 شهرداری بم به عنوان سپرده شرکت در مناقصه الزامی می باشد .

  - شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است. 
  - سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مندرج است. 

 - تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 1401.04.01 می باشد.
- مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت:ساعت 18:00 مورخ 

1401.04.11 
 - مهلت زمانی ارائه پیشنهاد:ساعت 17:00 مورخ 1401.04.21
- زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 10:00 مورخ 1401.04.23

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر 
در خصوص اسناد مناقصه و ارایه پاکت های الف: آدرس بم بلوار 
 : تلفن  قراردادها-  امور  بم  شهرداری  اداری-  سایت  رجایی  شهید 

034-44345214
در  عضویت  مراحل  انجام  جهت  ستاد  سامانه  تماس  اطالعات 
نام 88969737-  ثبت  دفتر   021-41934 تماس:  مرکز  سامانه 

85193768
 تاریخ انتشار نوبت اول 1401.03.31
تاریخ انتشار نوبت دوم 1401.04.07

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای

علیرضا ریاضی - شهردار بم

 )نوبت دوم(


