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رهبر انقالب در دیدار دست اندرکاران برگزاری کنگره شهدای قم:

شهیِد امنیت جان خود
را برای مردم فدا می کند

بیانات رهبر انقالب اسالمی در دیدار دست اندرکاران برگزاری کنگره شهدای قم 
که در تاریخ ۸ آبان ۱۴۰۱ برگزار شده بود، صبح روز پنجشنبه در محل برگزاری 
این همایش در قم منتشر شد. به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر رهبر انقالب، 
حضرت آیت هللا خامنه ای در این دیدار با تاکید بر لزوم زنده نگه داشتن یاد 

شهیدان و شنیدن پیام آنها، قم را شهر »قیام و اقامه« خواندند و ...

مذاکرات COP27 به بن بست
رسیده بود اما با پادرمیانی اتحادیه اروپا
 تشکیل صندوق خسارت محتمل تر شد

چند قدم 
تا توافق اقلیمی

معاون محیط زیست طبیعی:

بازوحشی سازی »پیروز« 
ناممکن است

معاون محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط 
زیست درباره »بازوحشی سازی« و »رهاسازی« پیروز 
گفت: امکان اینکه »پیروز« خوی وحشی گری پیدا 
کند تقریبا ناممکن است. همچنین »پیروز« را حتما 
برای  برنامه ای  اما  داد  خواهیم  انتقال  توران  به 

رهاسازی او در طبیعت نداریم.

مرکز پژوهش های مجلس »زنجیره ارزش 
خرما در ایران« را آسیب شناسی کرد 

چالش های پرشمار
بر سر راه تجارت خرما 

|پیام ما| ایران با تولید ساالنه حدود 3/۱ میلیون تن 
محصول خرما، به عنوان سومین تولیدکننده خرما در 
جهان شناخته می شود. با این وجود، تولید خرما در 
جایگزینی  و  اصالح  زمینه  در  چالش هایی  با  کشور 
طریق کشت  از  ارقام  توسعه  تجاری،  مناسب  ارقام 
بافت، مکانیزه کردن عملیات داشت و برداشت به ویژه 
با استفاده از باالبرها و ناکارآمدی تعاونی های مرتبط با 

نخلداران روبه رو است. 

واکنش ها به صدور قطعنامه شورای 
حکام آژانس علیه ایران ادامه دارد

آغاز هفته ای دیگر
با تحریم های تازه

گونه شناسی اعتراض ها 
سعید معیدفر، اسماعیل خلیلی، حسین سراج زاده و میرطاهر موسوی در این نشست سخن گفتند

نخستین نشست انجمن جامعه شناسی ایران درباره تحلیل دالیل ناآرامی ها برگزار شد

| رئیس فراکسیون زنان مجلس دهم |

| پروانه سلحشوری |

سارودایا؛ از تغییر نگرش ها
و کنش ها تا تحول سیاست ها

به  ادبیات گاندی  در  »سارودایا« که  مفهوم 
خوشبختی و بهروزی همگانی ترجمه شده، 
اصطالحی است که در اقتصاد سیاسی کاربرد 
دارد؛ مفهومی که مشخصًا به نافرمانی مدنی 
معترضان  موردنظر  خواسته های  تحقق  تا 
ارجاع می دهد. اینجا فرض بر این است که 
این مفهوم، پایه و بنیان تحلیل و فهم جنبش 
این  بر  بنا  اما در عین حال  اخیر قرار  گیرد 
است که از این مفهوم، برداشتی فرهنگی در 
حوزه ادبیات گفتمانی روزمره به دست داده و 
همچنین از آن در امر شنیدن و واکاوی گفته ها 
استفاده کرد. استفاده نامناسب از واژگان، لوث 
کردن مفاهیم و اصطالحات تخصصی و بعضا 
وارونه سازی معنای آنها، روشی است که طی 
ادبیات گفتمانی توسط  سالیان متمادی در 
تئوری پردازان حکومتی رایج شده و همزمان 

 مراسم تشییع پیکر شهدای حوادث تروریستی ایذه و اصفهان برگزار شد 

 ایذه و باغملک انباشتی از سوابق درگیری داشتند ولی مسئوالن درمانش نکردند 
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آگهیفراخوانارزیابیکیفیبرگزاریمناقصهعمومیدومرحلهای
تقاضای شماره 97۰۰۱97-۴۸ )قطعات پنل کنترل PLC کمپرسورهای ترموداین(  

شركت بهره برداری نفت و گاز كارون)سهامی خاص(در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی تعداد ۳۰5 عدد قطعات پنل کنترل PLC کمپرسورهای 
ترموداین  مورد نیاز خود را مطابق شرح درخواست در گزارش شناخت از طریق مناقصه عمومی با شماره فراخوان  ۲۰۰۱۰9۲5۴۴۰۰۰۱۱۲ برگزار نماید.

 به همین منظور کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل استعالم 
سامانه  درگاه   طریق  از   ، مناقصه  مراحل  سایر  جهت  نامه  دعوت  ارسال  تا  ارزیابی کیفی 

تدارکات الکترونیکی دولت  ستاد به آدرس   www.setadiran.ir   انجام خواهد شد.
مناقصه گران در صورت عدم عضویت در سامانه ستاد،  است  راستا الزم  در همین 
جهت  را  الکترونیکی  امضای  گواهی  دریافت  و  مذکور  سایت  در  نام  ثبت  مراحل 

شرکت در مناقصه محقق نمایند. 
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه  ۱۴۰۱/۰9/۰۲ خواهد بود.

اطالعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرآیند ارزیابی کیفی و ارسال دعوت نامه 
از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد .

تا    ۱۴۰۱/۰9/۱۶ : تاریخ   : روز:  چهارشنبه   ارزیابی کیفی  مهلت دریافت اسناد استعالم 
ساعت ۱۳:۰۰

مهلت ارسال پاسخ ارزیابی کیفی : تا روز چهارشنبه  تاریخ : ۱۴۰۱/۰9/۳۰ تا ساعت ۱۳:۰۰
))از ارسال اسناد ارزیابی کیفی به صورت فیزیکی جدا خودداری نمایید((

آدرس دستگاه مناقصه گزار:   اهواز - ناحیه صنعتی كارون – شركت بهره برداری نفت و گاز 
كارون – ساختمان والفجر تداركات و امور كاال - واحد خرید و بررسی منابع كاال

فاکس:   ۳۲۲۴9۸۰۶-۰۶۱   تایید فكس: ۶7۶۱۰-۳۴۱-۰۶۱   تلفن : ۰۶۱-۳۲۲5۲۴۴9 
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :

دفتر مرکز تماس : ۰۲۱-۴۱9۳۴

تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۱/۰۸/۲5
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۱/۰۸/۲۸

 شرکت ملی نفت ایران
شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب

شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون
»سهامی خاص«

شناسهآگهی:1410035-میمالف-1

وم
تد

نوب

روابطعمومیشرکتبهرهبردارینفتوگازکارون

آگهیمناقصهعمومیتجدیدشده
شماره:1401/45/ع

شركت معدنی و صنعتی گل گهر )سهامی عام( در نظر دارد" خرید، نصب و راه اندازی دستگاه نمونه گیر اتوماتیک بر روی 
محل ریزش نوار نقاله کارخانه گندله سازی شماره یک" خود را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانكار واجد شرایط 
  WWW.GEG.IR واگذار نماید. لذا متقاضیان می توانند جهت اخذ اسناد مناقصه به وب سایت این شرکت به نشانی
بخش مناقصه و مزایده مراجعه و اسناد مذکور را به همراه فرم پرسشنامه ارزیابی تأمین كنندگان دانلود نمایند. آخرین 
مهلت تحویل پاكات ساعت۱۴:۰۰ روز یکشنبه مــورخ ۱۴۰۱/۰9/۱۳ در محــل دفتركمیسیون معـامالت مجتمع و یا 
دبیرخانه دفتر مرکزی تهران می باشد. بازدید از محل اجرای موضوع مناقصه و حضور در جلسه پرسش و پاسخ روز یکشنبه 
مورخ ۱۴۰۱/۰9/۰۶ مقرر شده است. شایان ذکر است فرمت ضمانت نامه های مورد تهیه می بایست عینأ مطابق با فرمت 
ارائه شده در اسناد مناقصه باشد. شركت معدنی و صنعتی گل گهر در قبول یا رد هر یک از پیشنهادات بدون نیاز به ذکر 

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

آگهیمناقصه
شماره535د1401

شرکت شهرک های صنعتی کرمان در نظر دارد مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی)فشرده(  تهیه مصالح و اجرای بخشی از شبکه توزیع 
آب شهرک صنعتی شماره ۴ کرمان را، به  شرکت واجد شرایط واگذار 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.

-    سپرده شرکت در مناقصه: مبلغ تضمین شرکت در مناقصه ۱۰5۶۰۰۰۰۰۰ )یک میلیارد و پنجاه و شش میلیون ( ریال می باشد.
-   تاریخ انتشار مناقصه در سامانه روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۶ می باشد.

-    مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: تا ساعت ۱۸:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰9/۰۲.
-    مهلت زمانی ارائه پیشنهادات: تا ساعت ۱۴:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰9/۱۶.

-    زمان بازگشایی پاکت های ارزیابی کیفی: ساعت ۱۴:۳۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰9/۱۶.
-    اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه )پاکت الف(: 

کرمان- بلوار شهید عباسپور)پارادیس(- نبش میدان عاشورا-  تلفن:۰۳۴-۳۱۲7۲۰۱۲
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس ۰۲۱-۴۱9۳۴ 

   دفتر ثبت نام: ۸۸9۶97۳7 و ۰۲۱-۸5۱9۳7۶۸
تامین کننده/ نام/پروفایل  "ثبت  بخش   )www.setadiran.ir( سامانه  سایت  در  استان ها،  سایر  نام  ثبت  دفاتر  تماس  اطالعات 

مناقصه گر" موجود است.
شرکتشهرکهایصنعتیکرمان

شناسه آگهی : ......

 آذربایجان غربی - معاون بهبود تولیدات گیاهی 
غربی گفت:  آذربایجان  جهاد کشاورزی  سازمان 
بازار محصوالت کشاورزی و  به منظور ساماندهی 
کردن  شناسنامه دار  طرح  منابع  از  بهینه  استفاده 
باغات در استان اجرا می شود. جعفر وحدت در 
جلسه شناسنامه دار کردن باغات استان ، هدف 
به  یکپارچه  را هویت بخشی  این طرح  اجرای  از 
عرصه های باغبانی، ایجاد ارتباط موثر و پایدار با تولید 
کنندگان زیر بخش ، تدوین بانک جامع اطالعاتی در 
این حوزه، ثبت و پایش مبدا تولید محصوالت باغی، 
کنترل باقیمانده آثار سموم شیمیایی و آفت کش ها 
باغی  ارتقای کمی و کیفی صادرات محصوالت  و 
عنوان کرد.  معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان 
جهاد کشاورزی آذربایجان غربی با اشاره به اینکه 
شناسنامه بستر تولید، میزان مصرف منابع و نهاده ها 
و میزان تولیدی را که به بازار عرضه می  شود، ثبت 
می کند، گفت: یکی از چالش های بزرگ کشاورزان 
در سال های اخیر مرحله پس از تولید و برداشت 
است.  وی بر ضرورت داشتن اطالعات درست از 
تولید محصوالت  گواهی  برای صدور  تولید  بستر 
باغبانی )QR Code( تاکید کرد.  غالمعلی مرادی، 
معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد 
کشاورزی آذربایجان غربی نیز در این جلسه اضافه 
کرد: سامانه ی َسَبک به صورت سامانه تحت وب 
است که از این مسیر کشاورزان می توانند وارد و 

اطالعات را وارد کنند.

باغات آذربایجان غربی
 شناسنامه دار می شوند
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ماجرای حمله تروریستی ایذه که نخستین 
شبکه های  در  چهارشنبه  شامگاه  اخبارش 
اجتماعی و البته به طور گسترده در فضای 
رسانه ای و مطبوعاتی رسمی بازتاب داشت. 
بعد از خبر مشابهی از اصفهان مخابره شد. 
البته خبرهای دیگری هم از بروز حوادث در 
مشهد و بوکان در شبکه های اجتماعی منتشر 
شد. روایت های مختلفی درباره این حوادث 
امنیتی  ابعاد  به  باتوجه  اما  است  مطرح 
این حوادث و نیز دشواری های کار مستقل 
را  آنها  درباره  گزارش  انتشار  خبری، کرده، 
طور مشخص  به  اما  است.  پیچیده کرده 
درباره حادثه تروریستی ایذه آخرین روایت 
مربوط به استاندار خوزستان است. اسماعیل 
خلیلیان دیروز از دستگیری ۱۱ متهم خبر داد. 
او با اشاره به شهادت شماری از شهروندان 
در جریان این حادثه، گفت: »یکی از این 
افراد که در مرز های شمال غربی دستگیر 
شده، می خواست با خروج از مرز های شمال 
غرب به اروپا و یکی از کشور های فرانسه 
دستگیر  که  برساند  را  خودش  آلمان  یا 
شد.« استاندار خوزستان از مسئوالن استان 
مربوطه خواسته متهم را به خوزستان ارجاع 
و  مربوطه  مسئوالن  همکاری  با  تا  دهند 
پازل های مختلف طراحی  دستگیرشدگان 
شوند:  شناسایی  تروریستی  حمله  این 
»سردمداران این حادثه تروریستی در خارج 
قطعا  داخلی  عوامل  اما  هستند  کشور  از 
تا نفر آخر شناسایی، دستگیر و به مردم 
معرفی خواهند شد و زوایای پنهان را اطالع 
رسانی خواهیم کرد.« این در حالی بود که 
پیش تر، معاون اقتصادی رئیس جمهوری 
خاکسپاری  مراسم  در  گذشته  روز  که 
شهدای حادثه تروریستی ایذه شرکت کرده 
بود، تعداد بازداشت شدگان را در آن مقطع 
زمانی 3 نفر اعالم کرد.  به گفته محسن 

رضایی متهمان در حال خروج از مرز ماکو، 
دستگیر شده اند. در این میان روایت دیگری 
هم منتشر شده است. مادر کیان پیرفلک 
یکی از قربانیان این حمله در جریان مراسم 
تشییع پیکر فرزندش مدعی شد که برخی 
ماموران به خودروی آنها تیراندازی کرد ه اند.  
خبرگزاری فارس دراین باره نوشت: »خانم 
موالیی مادر کیان معتقد است فرزندش را 
ماموران کشته اند. او می گوید  ماموران برای 
امنیتشان به آنها توصیه کرده اند که به سمت 
اغتشاشگران نروند و هنگامی که دور زدند 
همان ها به ماشینشان تیراندازی کرده اند.« 
با  خود  ادامه گزارش  در  فارس  خبرگزاری 
مداربسته  دوربین های  تصاویر  به  استناد 
ادعای مادر  اظهارات حاضران در صحنه  و 
کیان را رد کرده است: »پلیس بارها اعالم 
کرده است که در اغتشاشات از سالح جنگی 
استفاده نمی کند. از ادعای خانم موالیی نیز 
هیچ سندی منتشر نشده است در حالی 
که چنین اتفاقاتی منطقا نمی تواند توسط 
دوربین موبایل های چند صد نفر از حاضرین 
که در میدان بوده اند ثبت نشده باشد.« این 
خبرگزاری نوشته که مادر کیان تحت تاثیر 
را  اظهارات  این  کشور  از  خارج  رسانه های 

مطرح کرده است.
رسانه ای  منابع  و  خبرگزاری ها  برخی 
برخی  چهارشنبه،  شامگاه  همان  داخلی 
وقوع  چگونگی  خصوص  در  جزئیات  از 
این حمله تروریستی را گزارش کرده و از 
جمله خبرگزاری فارس با استناد به آن چه 
»شاهدان  خبرگزاری،  این  گزارش  بنابر 
»گروهی  نوشت:  کرده اند،  روایت  عینی« 
مسلح که سوار بر دو موتور سیکلت بودند، 
به سمت مردم  اسلحه های کالشینکف  با 
و پلیس تیراندازی کردند و آنها را به رگبار 
بستند.« این خبرگزاری همچنین درحالی به 

نقل از یک منبع آگاه از شهادت ۵ نفر و 
زخمی شدن ۱۰ نفر در این حادثه تروریستی 
خبر داد که در ادامه باتوجه وخامت حال دو 
نفر از مجروحان، افکار عمومی ساعاتی را در 
نگرانی برای احتمال افزایش کشته شدگان 
به قطعیت  نهایت  در  احتمالی که  گذراند. 
رسید و معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی 
جندی شاپور اهواز با اشاره به افزایش شمار 
کشته شدگان از شهادت ۷ نفر در این حمله 
تروریستی خبر داد. حبیب حی بر اسامی 
این طور  را  تروریستی  حمله  این  شهدای 
اعالم کرد: »رضا شریعتی ۲۵ ساله، کیان 
پیر فلک ۹ ساله، اشرف نیک بخت ۴۵ ساله، 
آبتین رحمانی ۱3 ساله، علی موالیی و ۲ نفر 

هستند.«  مجهول الهویه 
اما در حالی که افکار عمومی همچنان در 
شوک حمله  تروریستی ایذه بود، اتفاقی 
مشابه این بار در اصفهان نگاه ها را به خود 
معطوف کرد. حمله تروریستی که این بار به 
شهادت 3 نفر انجامید و  در ادامه فرماندهی 
انتظامی استان اصفهان با صدور اطالعیه ای 
از شهادت سرهنگ اسماعیل چراغی، یکی از 
مدافعان امنیت مردم در یگان ویژه پلیس، 
در  تروریستی  حادثه  این  اثر جراحات  بر 
در حالی  این  داد.  اصفهان خبر  ملک شهر 
بود که پیش تر از محمدحسین کریمی و 
دیگر  از  تن  دو  به عنوان  محسن حمیدی 
حافظان امنیت شهر اصفهان که در حادثه 
تروریستی در ملک شهر اصفهان به شهادت 

رسیدند. 
اما  تروریستی  حادثه  دو  این  بر  عالوه 
دیگری  حمله  از  همچنین  خبرگزاری ها 
در  پنجشنبه  »عصر  که  داده اند  گزارش 
رقم  مشهد«  حرعاملی  چهارراه  محدوده 
خورده و طی آن، »برخی افرادی که با تهدید 
و ارعاب قصد تعطیلی کسبه این محل را 

داشتند و پس از حضور نیروی انتظامی و 
بودند،  شده  متفرق  امنیت،  حافظ  عوامل 
به محل بازگشته و با چاقو به ۵ بسیجی 
که دورتر از محل درگیری عوامل انتظامی 
ایستاده بودند، حمله کرده و 3 نفر را شهید 
و ۲ نفر از آنها را زخمی کردند.« بسیجیانی 
که روز گذشته پیکرشان به خاک سپرده 
حسین  و  حسین زاده  دانیال  نام شان  و 
که  آن طور  همزمان  شد.  اعالم  زینال زاده 
خبرگزاری تسنیم در گزارشی آورده »پیکر 
در  بوکان،  امنیت  مدافع  شهدای  از  یکی 
ارومیه تشییع می شود. مهدی اثنی عشری 
از سربازان گمنام امام زمان)عج( و رحیم 
درگیری   در  نیز  نیروهای سپاه  از  سحابی 
با آشوبگران در بوکان به شهادت رسیدند.« 
شهدایی که مراسم تشییع پیکر یکی از آنان 
پس از اقامه نماز جمعه در ارومیه برگزار شد 
و پس از آن، به منظور خاکسپاری به تهران 

است.  منتقل شده 
اما چنان که اشاره پیرو این حوادث تلخ و 
به  و  خورد  رقم  ایذه  در  آن چه  به خصوص 
جان باختن شماری از شهروندان عادی از 
جمله دو کودک انجامید، رئیس قوه قضاییه 
به دستگاه های مسئول اطالعاتی، امنیتی 
با نهایت سرعت  تا  انتظامی دستور داد  و 
و دقت، تمامی دست اندرکاران جنایت ایذه 
و اصفهان را تعقیب کنند. این در حالی بود 
که همزمان دستیار ویژه معاون اول رئیس 
جمهوری نیز در سخنانی در این رابطه گفت: 
»نهادهای ذی ربط اقدامات خوبی در زمینه 
انجام  تروریستی  ایذه  عملیات  پیگیری 
هم  رئیس جمهوری  اول  معاون  و  داده اند 
بر شناسایی و مجازات عوامل این حادثه 

تاکید کرد.«
گسترده  موج  شاهد  حالی  در  همزمان 
چهره های  البته  و  عمومی  افکار  واکنش 
اجتماعی  و  فرهنگی  سیاسی،  شاخص 
به این وقایع بودیم، برخی اعضای مجمع 
این  به  نیز  نظام  مصلحت  تشخیص 
فجایع واکنش نشان دادند. چنان که علی 
این  بازماندگان  به  تسلیت  با  الریجانی 
توییتر  در  خود  حساب کاربری  در  حادثه 
در  روزها،  این  تاسف آور  » حوادث  نوشت: 
دیگر  بار  به خصوص  ایذه  شهرها  برخی 
نشان داد که این گونه جنایات در شرایطی 
ریختگی  بهم  زمینه های  می دهند که  رخ 
امنیتی در کشور به وجود آید.  جوانان عزیز 
توجه فرمایند که امروز اقداماتی که فضای 
آرامش را از کشور بگیرد، با هر زمینه ای که 
انجام شود، موجب سوءاستفاده بغض آلود 
بیگانگان می گردد و زیان آن نصیب ایران و 
ایرانیان می شود.  خیرخواهی و آینده نگری 
برای  اصالح امور کشور به آرامش و ثبات نیاز 
دارد. امید است به عنایت الهی به زودی در 
کشورمان محقق گردد.« همچنین محمدرضا 
عارف ضمن تسلیت به بازماندگان حوادث 
تروریستی ایذه و اصفهان، تاکید کرد که این 
فجایع، »نشان از این دارد جریان مرموزی 
در  بعضا  را که  مردم  مطالبات  می خواهد 
قالب برخی تجمعات اعتراضی مطرح می 
شود به سمت و سوی انحرافی و رفتارهای 
خشن سوق دهد.« او نوشت: »به همین 
به ویژه  ایران  فهیم  مردم  می طلبد  دلیل 
جوانان عزیز ضمن پیگیری مطالبات خود 
هوشیاری خود را در برابر این جریان مرموز 
و تحرکات ایذایی آنها حفظ کنند و نگذارند 
عارف  شوند.«  میدان دار  طلبان  خشونت 
»رویکرد  امیدواری کرد که  ابراز  همچنین 
به جای  هم  امنیت کشور  مدافع  نهادهای 
محدودیت برای گروه های مرجع پیشگیری 

از وقوع چنین حوادث تلخ باشد.«

مراسم تشییع پیکر شهدای حوادث تروریستی ایذه و اصفهان برگزار شد

سوگوارانبیدار
استاندار خوزستان از دستگیری ۱۱ نفر از عوامل حمله تروریستی در ایذه خبر داد

رهبر انقالب در دیدار 
دست اندرکاران برگزاری کنگره 

شهدای قم:
شهیِد امنیت جان خود
را برای مردم فدا می کند

دیدار  در  اسالمی  انقالب  رهبر  بیانات 
قم  شهدای  کنگره  برگزاری  دست اندرکاران 
بود،  برگزار شده   ۱۴۰۱ آبان  تاریخ ۸  در  که 
این  برگزاری  محل  در  پنجشنبه  روز  صبح 
همایش در قم منتشر شد. به گزارش پایگاه 
حضرت  انقالب،  رهبر  دفتر  اطالع رسانی 
بر  تاکید  با  دیدار  این  در  آیت هللا خامنه ای 
لزوم زنده نگه داشتن یاد شهیدان و شنیدن 
پیام آنها، قم را شهر »قیام و اقامه« خواندند 
به  را  ایران  و گفتند: قم هم قیام کرد، هم 
قیام واداشت که این از برکات حرم حضرت 
فاطمه معصومه و حوزه علمیه و همچنین 
در  زیادی  شهدای  بود که  آن  خوب  مردم 
شهیدانی  البته  کردند،  تقدیم  مبارزه  راه 
که  نیز  باهنر  و  بهشتی  مطهری،  همچون 
همه  بلکه  و  هستند  قم  پرورش یافتگان 
شهدای ایران، شهیِد قم محسوب می شوند، 
امام  ندای  به  پاسخ  با  بود که  قم  چرا که 
بزرگوار، نهضت را آغاز کرد. ایشان با اشاره به 
نقش درخشان مردم قم در پیروزی انقالب 
و دفاع مقدس و امتحان های پی در پی تا 
برجسته  ویژگی های  دادن  نشان  بر  امروز، 
شهدا با زبان هنر تأکید و خاطرنشان کردند: 
از  بعد  و  قبل  درخشان  حوادث  از  یک  هر 
انقالب مانند ستاره و نقطه درخشان تاریخی 
از  یکی  نیز  اخیر شاهچراغ  حادثه  و  است 
این ستاره ها است که اگرچه عده ای را داغدار 
اندوه کرد  و  از غم  را سرشار  دلهای همه  و 
اما در تاریخ کشور ماندگار می شود و نشانه 
زنده بودن ملت، و مایه افتخار و سربلندی 
و  شهید  خامنه ای،  آیت هللا  حضرت  است. 
شهادت را دربردارنده مجموعه ای از ارزشهای 
برشمردند  اخالقی  و  انسانی  دینی،  ملی، 
و  صادق«  »ایمان  مظهر  شهید  افزودند:  و 
»عمل صالح« و »جهاد در راه خدا« است و 
هویت ملی را ارتقاء می دهد همچنانکه امروز 
مادران  و  پدران  و  شهیدان  فداکاری های 
ایران شده است.  آنها موجب عظمت ملت 
فداکاری  مظهر  را  ایشان همچنین شهادت 
و شجاعت خواندند و افزودند: شهیِد دفاع 
تا دشمن خبیث  داد  را  مقدس جان خود 
به  رسیدن  یعنی  خود  وعده  نتواند  ظالم  و 
تهران و به ذلت کشیدن ملت را عملی کند و 
شهیِد امنیت نیز جان خود را برای امنیت و 
آسایش مردم فدا می کند که این فداکاری ها 
تجسم همه معارف اخالقی نهفته در شهید 
را  شهادت  انقالب،  رهبر  است.  شهادت  و 
ملی  مصالح  تأمین کننده  و  خدا  با  معامله 
و  همدلی،  مایه  و گفتند: شهادت  دانستند 
همچون نخ تسبیحی است که مجموعه ای از 
قومیتها و زبانهای مختلف را در میهن به هم 
پیوند زده و در هر شهر نام شهیدانی برجسته 
است که با یک هدف و در یک صف با دیگر 
و عظمت  اسالم  برای عزت  هموطنان خود 
جمهوری اسالمی و تقویت ایران به شهادت 
دفاع  جزئیات  انتقال  ایشان،  رسیده اند. 
پدران  و  شهیدان  احوال  شرح  و  مقدس 
و گفتند:  خواندند  را ضروری  آنها  مادران  و 
این کار نیازمند زبان هنر و تولیدات هنری 
شعر  و  مستند  سریال،  و  فیلم  همچون 
پایان  در  خامنه ای  آیت هللا  حضرت  است. 
سخنانشان ابراز امیدواری کردند همه کسانی 
ملت  و  انقالب  و  اسالم  گروی  در  دل  که 
برای  و  نو  نسل های  و  برای کودکان  دارند 
ایران عزیز همه توان و ظرفیت خود را بکار 
گیرند تا یاد و پیام شهیدان استمرار یابد و 

شود.  منتقل 

سارودایا؛ از تغییر نگرش ها و 
کنش ها تا تحول سیاست ها

در حالی که افکار عمومی 
همچنان در شوک حمله 
تروریستی ایذه بود، اتفاقی 
مشابه این بار در اصفهان نگاه ها 
را به خود معطوف کرد. حمله 
تروریستی که این بار به شهادت 
3 نفر انجامید

 در حالی که رئیس پیشین 
سازمان انرژی هسته ای ایران 
از دور زدن این تحریم ها سخن 
گفته، وزیر خارجه آمریکا در 
اظهاراتی عنوان کرد که واشنگتن 
به تالش خود برای جلوگیری از 
دور زدن تحریم ها توسط ایران 
ادامه خواهد داد

روزهای پایانی آبان ماه را باید در رده تلخ ترین روزهای تقویم خورشیدی قرار داد. روزهایی که البته تا همین سه، چهار سال 
پیش به این ویژگی شناخته نمی شد. از سه سال پیش، پیرو آن چه پس از اعتراضات عمومی نسبت  به افزایش ناگهانی 
نرخ بعضی حامل های سوخت رقم خورد، در این مدت یادآور اندوهی عمومی بود، حاال باید اذعان کرد که تلخی این روزها 
فراتر نیز رفته است. حوادثی خون بار که از ایذه در استان خوزستان تا کالن شهر اصفهان و... را در برگرفت. در این میان قتل 

»کیان نیک فلک« کودک اهل ایذه بیش از همه جامعه را تحت تاثیر قرار داد.

گزارش روز
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۱ادامه از صفحۀ

واکنش ها به صدور قطعنامه شورای حکام آژانس علیه ایران ادامه دارد

آغاز هفته ای دیگر با تحریم های تازه
شامگاه چهارشنبه و بامداد پنجشنبه هفته ای 
که گذشت، سرانجام آن چه از مدت ها قبل 
بسیاری از کارشناسان در خصوص احتمال 
باالی وقوعش هشدار می دادند و بسیاری از 
ناظران نیز به همین دلیل نگران آن بودند، 
رنگ واقعیت به خود گرفت؛ شورای حکام 
آژانس بین المللی انرژی اتمی قطعنامه ای 
را علیه جمهوری اسالمی به تصویب رساند. 
قطعنامه ای که نماینده روسیه در سازمان های 
بین المللی مستقر در وین در حساب کاربری 
خود در توییتر پیش از دیگر حاضران و منابع 
اولیانوف  میخائیل  داد.  خبر  آن  از  خبری 
نوشت: این قطعنامه با ۲۶ رأی موافق، ۲ 
تصویب  به  ممتنع  رأی  و ۵  مخالف  رأی 
این شورای 3۵ عضوی رسیده است. این 
در حالی بود که خبرگزاری رویترز نیز به نقل 
از دیپلمات های حاضر در نشست غیرعلنی 
شورای حکام آژانس نوشته قطعنامه مذکور 
از ایران می خواهد فورًا با تحقیقات آژانس 
اتمی در خصوص ذرات اورانیوم یافت شده 
در 3 مکان اعالم نشده در ایران همکاری کند.

این در حالی بود که عصر روز پنجشنبه نیز 
خبرگزاری ها و منابع خبری از تحریم های 
تازه ایاالت متحده علیه جمهوری اسالمی 
خبر دادند. تحریم هایی که وزارت خزانه داری 
و  نوشت  آن  اعمال  از  بیانیه ای  در  آمریکا 

تاکید کرد که این تحریم های تازه مشخصًا 
دو  در  اسالمی  جمهوری  فعالیت های  بر 
وزارت  اعالم  بنابر  دارند.  تمرکز  و گاز  نفت 
خزانه داری آمریکا، ایاالت متحده ۱3 شرکت 
ایران در  از نفت و گاز  را به دلیل حمایت 
لیست تحریم های خود قرار داده است. این 
در حالی بود که در واکنش به تحریم های 
جدید کشورهای اروپایی و غرب علیه ایران،  
رئیس پیشین سازمان انرژی اتمی کشور 
به  چندگاهی  از  هر  ها  غربی  تاکید کرد: 
بهانه های مختلف محدودیت هایی را علیه 
اشخاص و شرکت ها در جمهوری اسالمی 
ایران اعمال می کنند که تاثیر چندانی در 
مسیر حرکت کشور ندارد. فریدون عباسی که 
در این رابطه با ایسنا به گفت وگو نشسته، 
همچنین توضیح داد که منظور بنده از اینکه 
خیلی از این تحریم ها اثرگذار نیست این 
نیست که اصال تاثیری ندارد؛ با تحریم ها 
بین  از شرکت های ما در مبادالت  برخی 
المللی دچار مشکل می شوند که البته با 
شیوه های مختلف این تحریم ها قابل دور 
زدن است. اما در حالی که فریدون عباسی 
از دور زدن این تحریم ها سخن گفته، وزیر 
عنوان کرد که  اظهاراتی  در  آمریکا  خارجه 
واشنگتن به تالش خود برای جلوگیری از 
دور زدن تحریم ها توسط ایران ادامه خواهد 

شخصی  حساب  در  بلینکن  آنتونی  داد. 
خود در توییتر نوشت: »ما به مختل کردن 
تالش های ایران برای دور زدن تحریم هایش 
آمریکا  خزانه داری  وزارت  می دهیم.  ادامه 
شرکت هایی را به دالیل قضایی مختلف به 
خاطر دخیل بودن در فروش نفت و گاز ایران 
تحریم کرده است. هرکس که این تبادالت 
را تسهیل کند، خطر تحریم های آمریکا را به 

می خرد.« جان 
این  تصویب  از  پیش  ساعاتی  همچنین 
قطعنامه، سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید 
کرده بود که جمهوری اسالمی ایران اقدام 
آمریکا و سه کشور اروپایی انگلیس، فرانسه 
و آلمان در پیشنهاد قطعنامه ضدایرانی به 
انرژی  المللی  بین  آژانس  حکام  شورای 
اتمی را محکوم کرده و آن را غیرقابل قبول 
صورت  در  تردید  بی  و  داند  می  مردود  و 
تصویب قطعنامه، پاسخ تهران قاطع و موثر 
خواهد بود. ناصر کنعانی همچنین تاکید کرد 
که چنین اقدامات غیر سازنده ای نه تنها 
در  بشر  حقوق  وضعیت  ارتقای  به  کمکی 
سطح جهانی نمی کند، بلکه صرفا موجب 
استمرار توسل به کلیشه سازی های منفی 
علیه کشورهای  سیاسی  زنی  برچسب  و 
مستقل می گردد. همچنین معاون رئیس 
نمایندگی دائم چین در سازمان ملل نیز با 

اعالم مخالفت پکن با اعمال فشار علیه ایران 
حکام  شورای  در  قطعنامه  صدور  طریق  از 
آژانس اتمی اعالم کرد: »مشکالت پادمانی 
ایران در واقع مشکالت دوجانبه  حل نشده 
بین المللی  آژانس  مدیرکل  و  ایران  میان 
انرژی اتمی هستند و باید از طریق گفت وگو 
این  شود.«  حل  طرف  دو  میان  رایزنی  و 
مقام ارشد چینی عنوان کرد که پکن خواستار 
اقدامات قاطع از سوی طرفین در حمایت از 
آژانس اتمی برای افزایش همکاری با ایران و 
حل وفصل مشکالت از طریق گفت وگو است. 
وانگ چانگ همچنین تاکید کرد که مذاکرات 
بر سر احیای برجام در مرحله حیاتی قرار 

دارد.
اما این تنها تحریم ها و محدودیت هایی نبود 
که در روزهای گذشته پیش روی جمهوری 
وزارت  چنان که  است.  گرفته  قرار  اسالمی 
خزانه داری داری آمریکا همچنین ۶ نفر از 
صداوسیمای  سازمان  روسای  و  کارمندان 
جمهوری اسالمی را تحریم کرد. در اطالعیه 
این وزارتخانه تاکید شده که علی رضوانی، 
آمنه سادات ذبیح پور، پیمان جبلی، احمد 
نوروزی، محسن برمهانی و یوسف پورانواری 
در لیست تحریم های آمریکا قرار گرفته اند. 
این  اموال  تمامی  تحریم ها،  این  با  بنابر 
کنترل  در  یا  متحده  ایاالت  در  اشخاص 
اشخاص آمریکایی بلوکه خواهد شد و هر 
کسی که به مبادله با این اشخاص بپردازد 
ممکن است هدف تحریم های ثانویه ایاالت 

متحده قرار بگیرد. 

تکذیب ارسال محموله 
7۰ تنی سوخت موشک 

از ایران به یمن
نزد  ایران  اسالمی  دائم جمهوری  نمایندگی 
ارسال  با  نیویورک  در  متحد  ملل  سازمان 
آسوشیتدپرس،  خبرگزاری  به  یادداشتی 
در  آمریکا  پنجم  ناوگان  سخنگوی  ادعای 
منطقه، مبنی بر ارسال محموله هفتاد تنی 
سوخت موشک از سوی ایران به مقصد یمن 
نمایندگی  ایرنا،  به گزارش  تکذیب کرد.  را 
دائم کشورمان در این یادداشت تاکید کرد، 
ایران خود را پایبند به رعایت قطعنامه ۲۲۱۶ 
شورای امنیت سازمان ملل متحد در موضوع 
داند  می  یمن  به  سالح  ارسال  ممنوعیت 
انجام  قطعنامه  این  خالف  اقدامی  هیچ   .
نداده و نمی دهد و همکاری فعالی با کمیته 
تحریم که ذیل این قطعنامه تشکیل شده 
در  ادعایی که  تاکنون هم هر  و  دارد  است 
این سالها علیه ایران در نقض این قطعنامه 
نمایندگی  است.  نشده  ثابت  شده،  مطرح 
خاطر  همچنین  ایران  اسالمی  جمهوری 
را  خود  تالش  نهایت  ایران  ساخت،  نشان 
می نماید تا در کنار احیاء توافق آتش بس 
، هرچه سریعتر گفتگوهای گروههای یمنی 
برای ایجاد صلح و ثبات در یمن برقرار شود.

فحاشی، توهین و تهمت نیز به طور موازی در همین راستا 
به کار گرفته می شود. می توان فهرستی بلند از واژگانی 
کاربردی به دست داد که به همین شیوه دچار استحاله 
شده و عماًل با مفهوم اصلی شان مغایرت پیدا کرده اند. 
واژه »انقالبی« را در نظر بگیرید؛ اصواًل »انقالبی« به فرد یا 
جریانی گفته می شود که خواهان تغییر و زیر و رو شدن 
وضعیت موجود است. اما در حالی این روزها معترضان 
به خود را »انقالبی« می نامند که این سال ها شاهد بودیم 
طیفی از نیروهای سیاسی مدعی همراهی و حمایت و 
هواداری از نظام نیز خود را »انقالبی« معرفی می کنند.

نقش دیگری که در تغییر فرهنگ عامه به کار بسته شد، 
لوث کردن مفاهیم و لودگی در کاربست جمالت است. در 
این رابطه می توان به سخنرانی ها و نوشته های اصحاب 
سایبری ارزشی اشاره کرد. عالوه بر لودگی و لوث کردن 
مفاهیم، همچنین جنسیت زدگی در ادبیات این طیف از 
نیروهای سیاسی و استفاده از الفاظ و تعابیر سخیف که 
اغلب به قصد تحقیر و تمسخر به کار می رود، به وفور دیده 
می شود؛ به عنوان نمونه می توان به آنچه اخیرًا در روزنامه 
همشهری در یادداشتی در مورد اختالط ها نوشته و منتشر 
شد، اشاره کرد. به نظر نگارنده آنچه در این سال ها بیش 
از هر چیز آسیب دیده، »اخالق« است. اخالق از پایه های 
اصلی حفظ یک جامعه و اعتالی آن است و باید اذعان 
در  اخالقی که  رذایل  انواع  این سال ها کنار  در  کرد که 
حوزه های اقتصادی مانند اختالس رخ می دهد، رذایل 
فرهنگی هم گسترش پیدا کرده است. احتمااًل این جمله 
و موضع را شنیده ایم که »وقتی حاکمان می خورند، چرا 
ما نخوریم!«؛ نوعی عادی سازی و توجیه امر غیراخالقی 
و حتی تبلیغ و ترویج آن که می تواند از مصادیق همین 

تضعیف و آسیب دیدن اخالقیات باشد.
ترمیم  است که  به گونه ای  شرایط  فرهنگی  حوزه  در 
و  دروغ  از  باشد.  شاید سخت تر  آسیب ها  دست  این 
خالف گویی که نقل محافل و سکه رایج این گفتمان شده 
تا بی اعتمادی و نبود همدلی و... را نیز می توان بخشی از 

نتایج این وضعیت دانست.
آنچه در این نوشته، مدنظر است، نگاهی است به تاثیر 
ادبیات گفت وگوی روزمره و استفاده از آن در زندگی هر 
روزه شهروندان است. می شود انواع جوک هایی را که در 
تمسخر قومیت ها ساخته می شد، به خاطر آورد و در 
عین حال می توان به ادبیات جنسیت زده همچون آن چه 
در مورد رانندگی زنان به کار می رود، اشاره کرد. این در 
حالی است که به نظر می رسد جامعه نسبت به هر دو 
مورد باال دست به نوعی خود اصالحی زده و در سایه 
این خوداصالحی، شاهدیم این آسیب ها و مصادیق شان 

به طور محسوس کاهش یافته است.
اما استفاده از مفهوم »سارودایا« و کاربست آن در این 
نوشتار را می توان در دو مورد بررسی کرد. از آنجا که این 
با  مدنی  می رساند، کنشگران  را  مدنی  نافرمانی  مفهوم 
شناخت گفتمانی که متاسفانه ترویج داده شده، می توانند 
با نافرمانی و در مسیر خالف آن گام برداشته و عمل کنند. 
در شبکه های  انتقادی  یا  آن  که کوچکترین سخن  حال 
اجتماعی با واکنش تند و حتی فحاشی مواجهه می شود؛ 
نگاه کنید به برخورد طیف موسوم به ارزشی سایبری در 
فضای مجازی، بستن میکروفون نماینده چابهار، ادبیات 
کیهانیان و مواردی چون این ها. حال برگردیم به ادبیات 
طیف مقابل یا همان کسانی که با این گروه زاویه دارند. 
چقدر سعی می شود که سخن دیگران را شنید و متن ها را 
خواند و با احترام پاسخ گفت. چقدر از همین نوع ادبیات 
ارزشی در کالم و گفتمان معترضان و منتقدان جریان حاکم 
نفوذ کرده، در حالی که حتی خود مفهوم »ارزشی« هم لوث 
شده و حتی به مفهومی ضد ارزش تبدیل شده است. چقدر 
عادت کرده ایم به جای سرسری خواندن مطالب به عمق و 
محتوای آن توجه کنیم. به واقع چقدر تالش شده بجای 
واگرایی، به سمت همگرایی گام برداشت؛ بجای تخریب، 
نقد کرد و بجای تمسخر، با احترام برخورد کرد! اما نکته 
مهمی که نمی توان نادیده گرفت، این است که جامعه چطور 
از آن و  به سارودایا و حتی شاید بی اطالع  اشاره  بدون 
معنایی که همراه دارد، در حال تمرین آن است. نگاه کنید 
به تحریم صداوسیما در جنبش سبز یا تحریم یک شرکت 
عظیم لبنیاتی در جنبش اخیر یا کنار گذاشتن روسری و 
نخواندن سرود ملی ازسوی ورزشکاران ملی پوش که همگی 
را می توان از مصادیق و نمونه های اعمال سارودایا دانست و 
همزمان، پدیده ای چون »عمامه پرانی« را نیز باید مقابل آن 
قرار داد. فراموش نکنیم که هر نوع تغییری در سیاست ها، 
تا زمانی که به تغییر نگرش ها و کنش های فردی و بینا 
فردی منجر نشود، راه به جایی نخواهد برد و تنها می تواند 

تجربه یکصد ساله اخیر را بار دیگر تکرار کند.

شماره:۰۱۲۴9۶
تاریخ: ۱۴۰۱/۰۸/۲۶

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای مصباح ظاهری برابر وکالتنامه 3۱۸۲۲ – ۱3۸۹/۰3/۲۸ وکالتا 
از طرف رضا قویمی تسلیم دوبرگ استشهاد محلی مصدق به مهر 
دفترخانه ۲۴ همدان مدعی است که سند مالکیت چهار و نیم دانگ 
مشاع از شش دانگ بشماره چاپی ۴۸۴۲۴۰ پالک ثبتی ۱3۵/۱/3 
اصلی واقع در بخش چهار همدان بشماره دفتر ۱۰ صفحه ۱۱۷ ثبت 
۱۲۰۷۵ سابقه ثبت دارد و در بیع شرط نیست به علت نامعلوم مفقود 
گردیده، لذا به استناد تبصره الحاقی به ماده ۱۲۰ آئین نامه قانون 
ثبت بدینوسیله آگهی میشود تا هر کسی مدعی انجام معامله و یا 
این آگهی طی  انتشار  تاریخ  از  باشد  وجود سند مالکیت نزد خود 
مدت ۱۰ روز به اداره ثبت اسناد و امالک مراجعه و ضمن ارائه اصل 
سند مالکیت و یا سند معامله اعتراض کتبی خود را تسلیم نماید 
در صورت انقضاء مدت واخواهی و نرسیدن اعتراض و یا در صورت 
اعتراض چنانچه اصل سند مالکیت ارائه نشود سند المثنی به نام 

متقاضی صادر و تسلیم خواهد شد.
حمید سلگی- رئیس اسناد و امالک ناحیه دو همدان
رونوشت به ستاد فرمان حضرت امام )ره(
شناسه آگهی: ۱۴۱۳۰۲۰
م الف:۱۳57
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اگرچه به نظر می رسید که مذاکرات به بن بست 
اروپا،  اتحادیه  مداخله  با  سرانجام  رسیده، 
به  مالی  کمک  کلیدی  مطالبه  به  دستیابی 
کشورهای فقیر محتمل تر شد. امسال بیش از 
۱3۰ کشور در حال توسعه درخواست کردند که در 
این نشست توافقی در مورد یک صندوق جدید 
جبران ناپذیر  با خسارات  مقابله  به  برای کمک 
سیل، خشکسالی  همچون  اقلیمی  پدیده های 
و آثار اقلیمی دیگر ارائه شود. ایاالت متحده و 
اتحادیه اروپا قباًل در برابر این ایده مقاومت کرده 
بودند اما حاال نظر اتحادیه اروپا عوض شده است.

اقلیمی  نشست  در  جمعه  روز  اولیه  ساعات 
سازمان ملل متحد در مصر، فرانس تیمرمنس، 
نایب  رئیس کمیسیون اروپا، پیشنهادی را از طرف 
اتحادیه اروپا ارائه کرد که به موجب آن با ایجاد 
صندوق زیان و خسارت موافقت خواهد شد. این 
موافقت و تغییر وضع، ایاالت متحده و چین را که 
با تامین مالی مخالفت کرده بودند، در مرکز توجه 
قرار می دهد. کشورهای ثروتمند تا پیش از این 
در برابر این تقاضای کلیدی مقاومت کرده بودند و 
استداللشان این بود که تعیین ضرورت نیاز این 

صندوق و نحوه عملکرد آن، زمان می برد.

همه به صندوق دسترسی ندارند
پیشنهاد اتحادیه اروپا ایجاد یک صندوق ویژه 
برای پوشش زیان و خسارات در آسیب پذیرترین 
کشورها است. با این حال این موضوع از طریق 
یک »پایه اهداکنندگان گسترده« تامین می شود. 
به این پیشنهاد شرایطی ضمیمه شده است؛ از 

جمله اینکه کشورها با کاهش استفاده از تمام 
سوخت های فسیلی موافقت کنند و عالوه بر این 
تولید برق بدون کاهش سوخت زغال سنگ را نیز 

در اسرع وقت متوقف کنند.
این میان اما پیشنهادی که اتحادیه اروپا مطرح 
کرده با آنچه کشورهای در حال توسعه و چین 
خواستار  آنها  است.  تضاد  در  می خواستند 
دسترسی همه کشورهای در حال توسعه به این 
صندوق شده بود اما اتحادیه اروپا محدودیت هایی 
را در نظر گرفته و البته انتقاداتی هم این میان 

مطرح شده است.
اروپا  اتحادیه  گفت که  دیروز  تیمرمنس صبح 
دولتی  بین  )بزرگترین سازمان   G۷۷ به گروه
کشورهای در حال توسعه در سازمان ملل( گوش 
خسارت  و  زیان  صندوق  ایجاد  و  است  داده 

این اجالس است. از  آنها  خواسته اصلی 
این صندوق به خسارات ناشی از وقایع شدید 
آب وهوایی بر زیرساخت های فیزیکی و اجتماعی 
کشورهای فقیر و منابع مالی مورد نیاز برای نجات 
و بازسازی این کشورها پس از بالیای مرتبط با 

تغییر اقلیم اشاره دارد.
تیمرمنس گفت: »در ابتدا ما به ایجاد صندوق 
مالی تمایلی نداشتیم و این اصال ایده ما نبود. 
اکراه من به این دلیل بود که به تجربه می دانم 
که ایجاد یک صندوق زمان بر است و تکمیل آن 
هم زمان بیشتری می طلبد. من واقعًا معتقدم که 
برای تامین مالی اقلیمی می توانیم با ابزارهای 
موجود، سریع تر حرکت کنیم. اما از آنجایی که 

صندوق  یک  به  به شدت   ۷۷ کشورهای گروه 
وابسته هستند، با آن موافقت می کنیم.«

هر  به  مشخص«  »شرایط  که  کرد  اضافه  او 
صندوقی ضمیمه می شود. بر این اساس، برای 
مالی  قشر، کمک  آسیب پذیرترین  از  حمایت 
گسترده کمک کننده خواهد بود. این صندوق به 
اصالح  مانند  بلکه  نمی کند،  عمل  مجزا  صورت 
بانک های توسعه چندجانبه، بخشی از مجموعه 

حل هاست. راه 
به موازات آن، اتحادیه اروپا، خواهان همت بیشتر 
است؛  گلخانه ای  گازهای  انتشار  کاهش  برای 
همراه با مقررات قوی تر در مورد برنامه های ملی 
به روزشده برای کاهش انتشار مطابق با هدف ۱.۵ 
درجه در توافقنامه پاریس و رسیدن به اوج انتشار 

جهانی تا سال ۲۰۲۵.
کشورهای در حال توسعه، در حال بررسی این 
دبیر کل جامعه  بارنت،  پیشنهاد هستند. کارال 
کارائیب، در این مورد پاسخی دوسویه داد: »برای 
کشورهای کوچک جزیره ای در حال توسعه تنها 
یک گزینه وجود دارد؛ یک صندوق تامین مالی 
که مسیری عادالنه برای آینده کشورهای ما ارائه 
کارساز  تاخیر  و  تقسیم  تاکتیک های  می کند. 
اساس  بر  ما  است که  موضوعی  این  نیست. 

عدالت از آن دفاع می کنیم.«
پیشنهاد اتحادیه اروپا برای همه چندان خوشایند 
نبوده و بعضی اعضای گروه ۷۷ می گویند، شرایط 
مورد درخواست اتحادیه اروپا، مورد قبول نیست. 
اما از سوی دیگر استرالیا از کمک اتحادیه اروپا 

استقبال می کند و گفته که »به طور سازنده با آن 
صندوق خسارت  مورد  در  خواهد کرد«.  تعامل 
و زیان هم نظر استرالیا این بود که جذب یک 
صندوق جدید که از »پایه اهداکنندگان گسترده« 
تمرکز  افراد  آسیب پذیرترین  بر  و  می برد  بهره 

می کند، موفقیت آمیز خواهد بود.
کریس بوون، وزیر تغییر اقلیم استرالیا گفت:  »ما 
می خواهیم به طور کامل بررسی کنیم که سایر 
نهادها مانند بانک های توسعه چندملیتی چگونه 
می توانند تعامل داشته باشند و تعامل خود را با 

این صندوق توسعه دهند.«

اختالف درباره تعریف 
»آسیب پذیرترین ها«

نبودن شرایط مطرح  درباره شفاف  میان،  این 
یامید  دارد.  وجود  جدی  نگرانی های  شده 
جامعه  بنیاد  در  اقلیمی  عدالت  مدیر  داگنت، 
باز، می گوید: »من انتظار دارم که گفت وگوهای 
روز جمعه تعریف آسیب پذیری را تغییر دهد. 
هم اتحادیه اروپا و هم پیشنهادهای روی میز 
اشاره  »آسیب پذیرترین کشورها«  به  وزیر،  دو 
صندوق  این  از  باید  -کشورهایی که  می کنند 
چه  اینجاست که  سوال  اما   – شوند  بهره مند 
چه  و  می گیرند  جای  تعریف  این  در  کسانی 
کسانی از این چارچوب مستثنی شده اند. پاسخ 
این سواالت هنوز به وضوح روشن نیست. در 
همین حال در شرایط سازمان ملل هم تعریف 
نشده است و به همین دلیل می تواند مزایای 

محدود کند.« را  صندوق 

فشار به چین و ایاالت متحده
اقدام اتحادیه اروپا در موافقت با صندوق، 
حاال ایاالت متحده را در مرکز توجه قرار می دهد 
چرا که با صندوق مخالفت کرده و هنوز به این 

پیشنهاد پاسخ نداده است.
پل بلدسو، مشاور سابق آب و هوای کلینتون در 
کاخ سفید که اکنون در موسسه سیاست مترقی 
»پیشنهاد  می گوید:   می کند،  کار  واشنگتن  در 
اتحادیه اروپا به طور اساسی این اصل را ایجاد 
می کند که پرداخت به کشورهای در حال توسعه 
برای سازگاری با تغییر اقلیم باید با کاهش جهانی 
انتشار گازهای گلخانه ای، که در نهایت هدف اصلی 

توافق پاریس است، مطابقت داشته باشد.«
فشار  دیگر  سوی  از  اروپا  اتحادیه  تصمیم 
وارد می کند؛ کشوری  به چین  بیشتری  بسیار 
تأمین  برای  تعهدی  هرگونه  از  تاکنون  که 
اجتناب  فقیرترین کشورها  برای  اقلیمی  مالی 
کرده است، آن هم در حالی که خود بزرگترین 
دومین  و  جهان  تولیدکننده گازهای گلخانه ای 

است. جهان  بزرگ  اقتصاد 
بر اساس کنوانسیون ۱۹۹۲ سازمان ملل متحد در 
مورد تغییر اقلیم، که مذاکرات طرفین طبق آن 
برگزار می شود، کشورها به کشورهای توسعه یافته 
و در حال توسعه تقسیم می شوند و چین طبق 
این معاهده به گروه کشورهای در حال توسعه 

طبقه بندی شده است.
توافق  تحت  باید  »صندوق  گفت:  تیمرمنس 
پاریس باشد و وضعیت اقتصادی کشورها را در 
سال ۲۰۲۲ در نظر بگیرد نه در سال ۱۹۹۲، همانطور 
که در پیشنهاد کشورهای گروه ۷۷ وجود دارد.«
استیون گیلبولت، وزیر محیط زیست کانادا گفت 
اروپا حمایت  اتحادیه  پیشنهاد  از  که کشورش 
عربستان  چین،  مانند  اما کشورهایی  می کند، 
سعودی و قطر نیز باید با توجه به میزان انتشار 
و البته داشته های تاریخی خود در این صندوق 

مشارکت داشته باشند.
او به گاردین می گوید:  »باید در مورد گسترش 
داشته  جدی  گفت وگوی  اهداکنندگان  پایگاه 
باشیم. ما به مسئولیت خود آگاهم اما در مقایسه 
نفع  به  داریم.  انتشار کمتری  با دیگران میزان 
کمک کنندگان  که  است  آسیب پذیر  کشورهای 
بیشتری داشته باشند... چین هم قطعا باید در 
میان آنها باشد.  فکر می کنم تعدادی از کشورهای 
تولیدکننده نفت در منطقه خلیج فارس هستند که 

باید بخشی از کمک کننده ها باشند.«
دیروز گفت که  در نشست  مالدیو هم  نماینده 
پیشنهاد جدید اتحادیه اروپا امیدها را در میان 
نمایندگان کشورهای آسیب پذیر در برابر تغییرات 
آب و هوایی تقویت کرده است. از نگاه او این 
پیشنهاد یک راه میانه ارائه می دهد اما مسئله 
باید  اروپا  اتحادیه  پیشنهاد  است که  این  مهم 
توسط کشورهایی که توافق می کنند، برآورده شود.

پیش نویس بدون توجه 
به جزئیات صندوق

پیش نویس  ملل  سازمان  نیز  پنج شنبه  روز 
توافقنامه آب و هوایی COP۲۷ را منتشر کرد. 
نهایی  نسخه  با  فعال  غیررسمی که  سند  این 
فاصله دارد، هدف ذکر شده در اجالس اقلیمی 
پیشین در گالسکو را تکرار می کند که بر تسریع 
اقدامات در راستای کاهش تدریجی زغال سنگ و 
حذف تدریجی سوخت فسیلی تاکید دارد. نکته 
دیگری که درباره پیش نویس مطرح شده این 
است که درباره تشکیل صندوق زیان و خسارت 
جزئیاتی در آن مطرح نشده است. عالوه بر این، 
در این متن برای تصمیم گیری در مورد ضرورت 
ایجاد یک صندوق جداگانه یا نحوه عملکرد آن، 
زمان بندی دقیقی ارائه نشده و به مذاکره کنندگان 
این موضوع مورد  به کار روی  تا  زمان می دهد 

مناقشه ادامه دهند.

مذاکرات COP۲7 به بن بست رسیده بود اما با پادرمیانی اتحادیه اروپا، تشکیل صندوق خسارت و زیان محتمل تر شد

چندقدمتاتوافقاقلیمی
با موافقت اتحادیه اروپا با تشکیل صندوق کمک به کشورهای فقیر آسیب دیده از تغییر اقلیم، ایاالت متحده و چین

در جایگاه مخالفان، در مرکز توجه قرار گرفتند

سالجقه خبر داد

تدوین پیش نویس 
تاسیس دبیرخانه 

سازمان همکاری های 
منطقه ای  

تاسیس  زیست گفت:  محیط  سازمان  رییس 
در  منطقه ای  همکاری های  سازمان  دبیرخانه 
دستور کار قرار گرفته و پیش نویس اولیه تشکیل 
سازمان به زودی برای بررسی در اختیار کشورها 
قرار می گیرد. به گزارش مهر، معاون رئیس جمهور 
با وزیر محیط زیست قطر در حاشیه بیست و 
هفتمین اجالس کنوانسیون تغییر اقلیم دیدار 
و گفت و گو کرد. علی سالجقه در این دیدار با 
اشاره به اجالس وزرای محیط زیست کشورهای 
منطقه که در ۲۱ تیرماه جاری در تهران برگزار شد، 
از حضور هیات قطری در این اجالس قدردانی و 
اظهار داشت: اعالمیه تهران در وضعیت مطلوبی 
ارائه شده و امیدواریم همه کشورها با همکاری 
یکدیگر اهداف آن را محقق کنند. او افزود: با توجه 
به وضعیت گرد و غبار در مصر امیدواریم مصر نیز 
به این همکاری بپیوندد. شیخ زاهد آل نهیان، 
وزیر محیط زیست قطر نیز در این دیدار گفت: 
پایش  مرکز  تهران،  نشست  از  بعد  قطر  دولت 
کیفیت هوا با ۱۵۰ ایستگاه پایش را راه اندازی 
کرده است. او افزود: تنها ۵ درصد منشا گرد و غبار 
از قطر است و سایر کشورها نیز باید در این مورد 

همکاری جدی و الزم داشته باشند.
سالجقه در این باره خاطرنشان کرد: طبق اعالمیه 
تهران، تاسیس دبیرخانه سازمان همکاری های 
منطقه ای در دستور کار قرار گرفته و پیش نویس 
اولیه تشکیل سازمان به زودی برای بررسی و ارائه 

نظر در اختیار کشورها قرار خواهد گرفت.

معاون محیط زیست طبیعی:

بازوحشی سازی »پیروز« 
ناممکن است 

معاون محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت 
و  »بازوحشی سازی«  درباره  زیست  محیط 
»رهاسازی« پیروز گفت: امکان اینکه »پیروز« 
ناممکن  تقریبا  کند  پیدا  وحشی گری  خوی 
است. همچنین »پیروز« را حتما به توران انتقال 
او در  برنامه ای برای رهاسازی  اما  خواهیم داد 
طبیعت نداریم. حسن اکبری درباره زمان انتقال 
»پیروز« - تنها توله یوز ایرانی در اسارت - به 
»پیروز«  نگهداری  داد:  توضیح  ایسنا  به  توران 
به تنهایی در سایت پردیسان برای سازمان هزینه 
و زحمت دارد. توران نیز مجموعه سایتی است 
که »ایران« و »فیروز« - مادر و پدر »پیروز« 
- به همراه دیگر یوزها آن جا هستند. »پیروز« 
نیز می تواند در آن  سایت که به شرایط زیستگاه 
طبیعی اش بسیار نزدیک است، زندگی کند. او 
با اشاره به اینکه سیستم ایمنی بدن »پیروز« 
همچنان ضعیف است، گفت: پیروز مانند توله 
یوز معمولی نیست که خود به راحتی هر غذایی 
را مصرف کند. این مسائل تاکنون باعث تردید 
دامپزشکان برای انتقال »پیروز« به توران در این 
سن شده است چراکه در توران دیگر نمی توان به 
این شکل و دائما کنار او بود همچنین غذا و درمان 
او را تحت کنترل گرفت. اکبری افزود: »پیروز« در 
حال حاضر از نظر جست وخیز و توان حرکات یک 
توله یوز مشکلی ندارد و می تواند همان حرکات 
را انجام دهد اما هنوز به جهت تغذیه وابسته به 

است. انسان 

پیشنهاد اتحادیه اروپا ایجاد 
یک صندوق ویژه برای 

پوشش زیان و خسارات در 
آسیب پذیرترین کشورها است. 

با این حال این موضوع از 
طریق یک »پایه اهداکنندگان 
گسترده« تامین می شود. به 

این پیشنهاد شرایطی ضمیمه 
شده است؛ از جمله اینکه 
کشورها با کاهش استفاده 

از تمام سوخت های فسیلی 
موافقت کنند و عالوه بر این 

تولید برق بدون کاهش سوخت 
زغال سنگ را نیز در اسرع وقت 

متوقف کنند

|پیام ما| مذاکره کنندگان اجالس اقلیمی در آخرین روزهای COP۲7، گامی دیگر به توافق نهایی برای تشکیل صندوق »زیان و خسارت« نزدیک 
شد. تشکیل این صندوق که موضوع غالب اجالس امسال سازمان ملل بوده، درخواست کلیدی آسیب پذیرترین کشورها در برابر تغییر اقلیم است. 
روز پنج شنبه پیش نویس اولیه توافق منتشر شد اما هنوز نهایی نشده است. از سوی دیگر قرار بود که جمعه آخرین روز اجالس شرم الشیخ باشد، 

اما همانطور که پیش بینی می شد گفت وگوها ادامه پیدا کرده و احتمال دارد تا یکشنبه هم به طول بینجامد. 

تصمیم اتحادیه اروپا از سوی 
دیگر فشار بسیار بیشتری به 

چین وارد می کند؛ کشوری 
که تاکنون از هرگونه تعهدی 

برای تأمین مالی اقلیمی برای 
فقیرترین کشورها اجتناب کرده 
است، آن هم در حالی که خود 

بزرگترین تولیدکننده گازهای 
گلخانه ای جهان و دومین 
اقتصاد بزرگ جهان است
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  |
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۱-مزایده گزار : شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور- اداره کل استان چهارمحال و بختیاری به شناسه ملی ۱۴۰۰۲77۱7۳۶ و شماره اقتصادی ۴۱۱۱۱۳۶7۳77۱ به نشانی : شهرکرد، خیابان 
آیت هللا کاشانی، ساختمان منابع طبیعی ) تلفن۰۳۸۳۳۳۴۴۴۸۱-۲ (

۲-موضوع مزایده : اجاره واحد تبدیل ضایعات کشتارگاه صنعتی جونقان از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شماره 5۰۰۱۰۰۱۰۱۴۰۰۰۰۱۱
۳-نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار : اصل فیش واریزی وجه نقد به حساب شبا  IR 9۰۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰۳9۸۰۶۳7۰5۶۴ با کد شناسه شماره9۳۳۲۰۳9۶9۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۳۰ 
خزانه بانک مرکزی قابل واریز در کلیه شعب بانک ملی ایران و سایر بانک های مجاز یا ضمانت نامه بانکی به نام مزایده گزار ) کلیه بانک ها به جز بانک سرمایه و بانک ایران زمین ( و یا اوراق 
مشارکت بانکی بی نام  تضمین شده بانک ها و دولت با قابلیت بازخرید قبل از سررسید ) موضوع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت ( را ضمن درج در سامانه ستاد در پاکت الف الک و مهر 

شده تا ساعت ۱۴/۳۰ روز  شنبه مورخ ۱۴۰۱/9/۱۲  به مزایده گزار تسلیم گردد؛
۴-قیمت پایه مزایده 9۰۰۰۰۰۰۰۰ریال ) نهصد میلیون ریال (؛

5-مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار : ۴5,۰۰۰,۰۰۰ ریال ) چهل پنج میلیون ریال ( به نام شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور؛
۶-زمان دریافت اسناد ، تحویل پیشنهاد و گشایش پیشنهادهای مالی  

۶-۱-مهلت دریافت  اسناد مزایده از سامانه ستاد :تا ساعت ۱۶ روز چهارشنبه مورخ  ۱۴۰۱/9/۲ می باشد.
۶-۲-مهلت ارائه  پیشنهاد در سامانه ستاد: تا ساعت  ۱۶ روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/9/۱۲ می باشد.

۶-۳-مهلت تحویل پاکت الف محتوی اصلی تضمین : تا ساعت ۱۴:۳۰روز شنبه مورخ  ۱۴۰۱/9/۱۲ .   
۶-۴-زمان بازگشایی و رسیدگی به پیشنهادها : ساعت 9 صبح روز یکشنبه مورخ  ۱۴۰۱/9/۱۳ واقع در نشانی مزایده گزار.

7-خرید اسناد: متقاضیان شرکت در مزایده می توانند پس از واریز مبلغ 5۰۰,۰۰۰ ریال غیر قابل استرداد به شماره حسابIR ۳۱۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰۳9۸۰۴۰۰۶۰۸7 با کد شناسه 
۱-۶آگهی ( به آدرس  شماره ۳9۱۰۳9۸۶9۲۰۳9۰۰۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۳۰۲  )بصورت پایا به خزانه بانک مرکزی از طریق سامانه ستاد ( در زمان مهلت دریافت اسناد ) ردیف 

www.setadiran.ir مراجعه و اسناد مزایده را دریافت نمایند. اینترنتی 
۸-فیش / رسید پرداخت مبلغ 5۰۰,۰۰۰ ریال خرید اسناد در مهلت ارائه پیشنهاد ) ردیف ۳ – ۶ آگهی ( به همراه پاکت الف به دبیر خانه کمیسیون معامالت شرکت تحویل گردد.

9-مراحل برگزاری مزایده از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل 
ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی  را جهت شرکت در مزایده محقق سازند. تاریخ انتشار مزایده در سامانه روز شنبه مورخ  ۱۴۰۱/۸/۲۸ می باشد .

۱۰-متقاضیان شرکت در مزایده ملزم به بارگذاری اسناد مزایده مهر و امضاء شده توسط صاحبان امضای مجاز ) افراد حقوقی ( و امضاء و اثر انگشت ) افراد حقیقی ( در سامانه ستاد می باشند.
۱۱-سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مندرج می باشد.

روابطعمومیادارهکلپشتیبانیامورداماستانچهارمحالوبختیاریشناسه آگهی: ۱۴۱۰5۸5 - میم الف -۱
تاریخانتشارنوبتاول:1401/08/28تاریخانتشارنوبتدوم:1401/08/29

نوبتاول

آگهیمناقصهعمومی
شماره2001005265000297

شهرداری کرج در نظر دارد برابر بودجه مصوب شورای اسالمی شهر پروژه مندرج در جدول ذیل را از طریق مناقصه عمومی 
به پیمان کاران واجد شرایط واگذار نماید.

به  فوق که  مبلغ  معادل  بانکی  ارائه گردد: ضمانت نامه  ذیل  های  روش  از  یکی  به  مناقصه  در  شرکت  سپرده   -۱
 7۰۰7۸۶9۴۸۶۲۳ به حساب  فوق  مبلغ  به  نقدی  فیش  واریز  یا  و  باشد  تمدید  قابل  و  داشته  اعتبار  روز   9۰ مدت 

شهر بانک 
۲- برندگان نفر اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.  

۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال به عنوان هزینه خرید اسناد به حساب 7۰۰7۸5۳۱۳795 به نام شهرداری کرج از طریق  ۳- مبلغ   
www.setadiran.ir می بایست واریز گردد. به آدرس  الکترونیک دولت )ستاد(  سامانه 

سامانه  به  مناقصه  اسناد  جهت خرید   ۱۴۰۱/9/۲ تاریخ   ۱۳ تا ساعت  آگهی  انتشار  تاریخ  از  می توانند  متقاضیان   -۴  
نمایند. مراجعه  )ستاد(  دولت  الکترونیک 

تحویل  به  نسبت  ستاد  سامانه  در  مناقصه  در  شرکت  ضمانت نامه  بارگذاری  ضمن  می بایست  کنندگان  شرکت   -5  
طبقه  بالل- شهرداری کرج  بلوار  توحید-  میدان  آدرس کرج-  به   ۱۴۰۱/9/۱۳ تاریخ   ۱۳ تا ساعت  اصل ضمانت نامه 

نمایند. اقدام  پیمان ها و قراردادها  امور  اداره  هفتم 
۶- در صورت بروز هرگونه تناقص در موارد مندرج در آگهی با سامانه ستاد مالک عمل سامانه ستاد خواهد بود.  

و  بررسی  از  ۱۴۰۱/9/۱۴ در کمیسیون عالی معامالت شهرداری کرج مطرح و پس  پیشنهادات رسیده در مورخ   -7  
اعالم خواهد شد.  مناقصه  برنده  کنترل، 

برنده مناقصه می باشند. به عهده  آگهی  هزینه چاپ   -۸
www.karaj.irمراجعه نمایید. ۳5۸9۲۴۲۳_۰۲۶ تماس ویا به سایت  جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 

ادارهامورقراردادهاوپیمانها– شهرداریکرج
مصطفیمنصورزارع-رئیسادارهامورپیمانهاوقراردادها

درصد تهاتر قرارداد رتبه الزممبلغ سپرده به ریالمبلغ پروژه به ریالشرح پروژهردیف

۱

اجرای زیرسازی و روسازی به همراه حمل و 

پخش آسفالت کمربندی گذر شرقی مهرشهر 

از خیابان دانش تا پاکدل – سازمان عمران 

و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری کرج 

– با برآورد کل

۵۰%۵ راه و ترابری۱۹/۹۹۴/۶۷۹/۲۰۰۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
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بازار  آبان  روز  پنجمین  و  بیست  در  وقتی 
محل  خوزستان  استان  در  ایذه  شهرستان 
درگیری شد، تیراندازی به خودروی خانواده 
»کیان پیرفلک« منجر به قتل او و جراحت 
پیرفلک«  »کیان  شد.  خانواده اش  اعضای 
دانش آموز ۹ ساله ای که در روزهای گذشته 
خدای  نام  »به  مطلع  با  او  ویدئوهای 
رنگین کمان« در شبکه های اجتماعی دست 
به گلو  جنگی  به ضرب گلوله  به دست شد 

است.  باخته  جان 
به  را  جسدش  نشدند  حاضر  خانواده اش 
سردخانه بسپارند. با ملتهب تر شدن شرایط 
»باغملک«،  آن  به  نزدیک  شهر  و  ایذه  در 
و  دولتی  بیمارستان های  به  مجروحان 
جمله  از  اهواز  دانشگاهی  درمانی  مراکز 
امام خمینی)ره(  و  گلستان  بیمارستان های 
اعزام شدند. یک نفر از اعضای کادر درمان 
را  این خبر  ما« گفت  »پیام  با  گفت وگو  در 
دیروز  هم  خوزستان  استاندار  کرد.  اعالم 
حادثه  با  ارتباط  در  نفر   ۱۱ دستگیری  از 
حال  همین  در  داد.  خبر  ایذه  تروریستی 
دولت  سخنگوی  جهرمی«  بهادری   »علی 
سیزدهم در توییتی نوشت: » تروریست های 
رسانه ای، تجزیه طلب و آشوبگران سه ضلع 
پاره کردن  تکه  خام  خیال  با  دشمن،  پازل 
هستند. آن  پیشرفت  از  جلوگیری  و  ایران 

کسانی که در زمین تروریست های رسانه ای 

عملکرد  پاسخگوی  باید  کردند،  بازی 
و  خیابان های  ایذه  در  آنان  دنباله های 

باشند.«   اصفهان 
شاید سخنگوی دولت یکی از همان کسانی 
باشد که در فایل صوتی منتسب به یکی از 
می شود  گفته  کشور  امنیتی  ارشد  مدیران 
»بسیاری که نباید حرف می زدند حرف زدند 
و موجب تحریک عموم شدند و دیگرانی که 
باید حرف می زدند سکوت اختیار کردند«. 

حوادث،  در  کشور  دشمنان  نقش  از  فارغ 
ارشد  مسئوالن  چرا  که  است  این  پرسش 
به  توجهی  کشور  وزارت  ویژه  به  کشور 
باغملک  و  ایذه  شهرستان های  موقعیت 
آنچه  از  را  فرصت ها  حداقل  تا  نداشته اند 
رسانه ای«  »تروریست های  بهادری جهرمی 
وقتی  پرسش  این  شود؟  گرفته  می خواند 
درباره وضعیت  اندکی  پیدا می کند که  معنا 
به  و  خوزستان  در  اجتماعی  آسیب های 
بدانیم.  باغملک  و  ایذه  درباره  خاص  طور 
این  در  آن  الگوهای  نفوذ  و  طایفه ای  بافت 
خوزستان  شهرهای  سایر  از  بیش  شهر  دو 
دو  این  دیگر  عبارت  به  است.  توجه  قابل 
منظری  از  بختیاری اند  آن  که ساکنان  شهر 
با شهرهای که طایفه های عرب در آن ساکن 
هستند شباهت هایی در عمل پیدا می کنند. 
جهرمی«  »بهادری   بود  بهتر  همین  برای 
عمیق تر  را  خوزستان  استان  وضعیت 

این  به  مثال  برای  می گذراند.  نظر  از 
مدیرکل  مخمل زاده«  »مهرداد  اظهارنظر 
امور اجتماعی استانداری وقت در ۲ مرداد 
روند  به  اشاره  با  او  می کرد.  توجه   ۱3۹۵
زمانی  فاصله  در  اجتماعی  آسیب های 
در  بود:   گفته   ۱3۹3 تا   ۱3۸۰ سال های 
۱۰۰ هزار  ۸۰ به ازای هر  خوزستان در سال 
این  که  می کردند  خودکشی  نفر  سه  نفر، 
در  رسید.  نفر   ۵.۷ به   ۹3 سال  در  آمار 
موضوع قتل نیز، در سال ۸۰ به نسبت هر 
۱۰۰ هزار نفر ۲ مورد قتل وجود داشت که در 
سال ۹3 به ۴ مورد افزایش یافت. از سوی 
پیدا  دسته جمعی کاهش  نزاع  میزان  دیگر 
افزایش  خودرو  سرقت  ولی  است  کرده 

است. داشته  برابری  چند 
استانداری  اجتماعی  امور  مدیرکل 
در  بود:  کرده  تاکید  همچنین  خوزستان 
در  باوی  و  هویزه  اللی،  دسته جمعی  نزاع 
سرقت  در  دارند.  قرار  نخست  رتبه های 
منزل  در سرقت  باوی،  و  ایذه  اهواز،  مغازه 
در   است.  نخست  رتبه  مسجدسلیمان 
سرقت خودرو نیز اهواز، اندیمشک و آبادان 
و سرقت موتورسیکلت نیز بهبهان، دزفول و 
دارند. قرار  نخست  رتبه های  در  اندیمشک 

 از »علی لندی« تا »کیان پیرفلک«
کار  انجام  در  قاعده ای  روزنامه نگاران 
آنهاست؛  از قواعد کار  این یکی  دارند.  خود 

خاص  جغرافیای  با  منطقه ای  در  وقتی 
رویدادهایی مشابه روی می دهد آن را بهانه 
تهیه گزارش تحلیلی و بررسی چرایی تکرار 
جالب  می دهند.  قرار  حوادث  این  وقوع 
اینجاست در باغملک و ایذه رویدادهایی به 
بود که هر فردی می توانست  پیوسته  وقوع 
نیازمند  آنجا  که  برسد  تحلیل  این  به 
نوجوانی  گذشته  سال  شهریور  شود.  توجه 
از  وقتی  لندی«  »علی  نام  به  ساله   ۱۵
آپارتمان  همجوار  آپارتمان  در  آتش سوزی 
خودشان باخبر شد برای نجات زن همسایه 
از  زن  نجات  برای  او  نکرد.  تعلل  لحظه ای 
آن  تصمیم گرفت  پیک نیک  شعله های گاز 
را از آشپزخانه به بالکن ببرد و همین سبب 
خود  به کام  را  او  آتش  شعله های  تا  شد 
مهر  اول  هفته  تا  شهریور   ۱۸ از  بکشند. 
لندی  به کمک خانواده  هیچ مقام مسئولی 
مسئولی  مقام  هیچ  اینکه  جالب تر  نرفت. 
نپرسید که چرا ایذه در استان خوزستان گاز 
به  نیاز  پز  و  پخت  برای  نداشته که  شهری 
گاز پیک نیک در آپارتمان بوده. این نشانه ها 
می توانست  نابه سامان  موقعیتی  از  همه 
را  حواس جمع  مسئول  یک  و  دهد  خبر 
بررسی  را  آنجا  نزدیک  از  تا  آنجا کند  راهی 
کند. حاال از مرگ فداکارانه »علی لندی« یا 
و  یکسال  پیرفلک«  »کیان  دلخراش  قتل 
اندی گذشته است اما رویدادهایی که امروز 
در  آنچه  از همه  انباشتی  شاهدش هستیم 

دارند.  ریشه  داده  رخ  سال های گذشته 
اما این همه ماجرا نیست. ایذه، باغملک و 
در مواردی رامهرمز بافتی شبیه هم دارند و 
را تجربه  کرده اند  اتفاقاتی  اخیر  در دو دهه 
از  بعد  آن  به  آرامش  بازگرداندن  بار  هر  که 
فرسایشی شدن  به  عمال  باال  تلفات  گرفتن 
برای  است.  شده  منجر  آن  آثار  از  خیلی 
مثال در فاصله سال های ۱3۹۰- ۱3۹۱ یک 
درگیری ملکی در رامهرمز میان دو همسایه 
و کارشناسی  دادرسی  روند  و طوالنی شدن 
و  تاب  طرفین  از  یکی  شد که  چنان  ملک 
جان  به  با سالح گرم  و  داد  دست  از  توان 
این  درپی  برد.  دست  ملکش  متعارض 
مامور  دو  از  اعم  تن   ۶ دستکم  درگیری 
اما  شدند.  کشته  نیز  ضارب  خود  و  پلیس 
این  نتوانست  هم  قتل  پرونده  به  رسیدگی 
فاصله  در  و  برساند  سرانجامی  به  را  ماجرا 
سال های ۱3۹۸ و ۱3۹۹ نیز درگیری میان 

داشت.  ادامه  خانواده  دو 
این ماجرا که گزارش هایی از آن در روزنامه 
تنها  شد  منتشر  مهر  خبرگزاری  و  اعتماد 
به  طوالنی  دادرسی های  تاثیر  از  نمونه ای 
به  دعوا  شدن  کشیده  و  ملکی  دعواهای 
نزاع خونین بوده است. در یکی از تلخ ترین 
و  ایذه  در   ۱3۹۶ ۲۰خرداد  که  حوادثی 
این  مردم  وقت  نماینده  داد  روی  باغملک 
ضمن  اسالمی  شورای  مجلس  در  شهر  دو 
برخورد  خواهان  موضوع  کردن  مطرح 
ماجرا  ریشه ای  فصل  و  حل  و  غیرامنیتی 
شد. به مواردی از این دست که خبرگزاری 
آن  جوان  خبرنگاران  باشگاه  ایرنا،  و  ایسنا 
را منتشر کرده اند توجه کنید. گرچه در همه 
است  ممکن  آن  شهرهای  و  کشور  نقاط 
آسیب های  یا  بدهد  رخ  مختلفی  جرایم 
اجتماعی بروز و ظهور داشته باشد اما وقتی 
بیشتر می شود جای  آنها  از  نوع  تعداد یک 
تامل دارد. به خبرهای توجه کنید می بینید 
که حضور سالح به طرز قابل تاملی در این 
به  مربوط  این  و  بوده  پررنگ  رویدادها 
امروز و دیروز نیست.  برای استخراج این 
نمونه ها دستکم ۵۸۱ مورد خبری که ایسنا 

منتشر  کنون  تا   ۱3۹۰ سال های  فاصله  در 
کرده مرور و این موارد انتخاب شده است: 

۱۶مرداد ۱۳9۲: واژگونی یک دستگاه 
مینی بوس در دریاچه سد

در  سدسازی  پروژه های  اجرای  سبب  به 
 ۴ و   3 کارون  سد  دو  ویژه  به  خوزستان 
دسترسی بسیاری از روستاهای این منطقه 
به ویژه »دهدز« قطع و ساکنان باید خود و 
خودرو اشان سوار بر قایقی مخصوص شود. 
در این برهه زمانی یک دستگاه مینی بوس 
در »گدار شهپیر« واقع در پشت سد کارون 
3 به دلیل نداشتن پل و واژگون شدن بارج 
در آب غرق و دستکم ۱۲ زن و کودک در پی 

باختند.  آن جان 

تیراندازی  9شهریور۱۳9۳/ 
در عروسی 

زخمی  از  ایذه  فرماندار  قالوند  جهانبخش 
یک  در  هوایی  شلیک  اثر  بر  نفر   ۵ شدن 
حادثه  این  در  داد.  خبر  عروسی  مراسم 
در حال  اصابت کرد که  نفر   ۵ به  ساچمه ها 
خوب  افراد  این  عمومی  وضعیت  حاضر 

است. شده  گزارش 

 ۲۴ شهریور ۱۳9۴ درگیری 
مرگبار طایفه ای در باغملک

معاون  موسوی  رحمان  سید  سرهنگ 
در  خوزستان  انتظامی  فرماندهی  اجتماعی 
است:  کرده گفته  منتشر  ایسنا  گزارشی که 
بر اساس آخرین گزارش از حادثه درگیری 
شهرستان  روستاهای  از  یکی  در»ِپتک« 
 ۱۶ ۱۱ کشته و  این حادثه  تاکنون  باغملک، 

است. گذاشته  برجا  زخمی 

۱۴ تیر۱۳95 / درگیری در امامزاده 
باغملک  عبدهللا 

نیروی  وقت  فرمانده  دالوند  سرهنگ 
مسلحانه  درگیری   : باغملک گفت  انتظامی 
چهار  باغملک  عبدهللا  امامزاده  منطقه  در 
تیراندازی  این  در  جای گذاشت.  بر  زخمی 
آسیب  شدیدا  چشم  ناحیه  از  نفر  یک 
ولی  شد،  اعزام  اهواز  به  بالگرد  با  و  دیده 
شدت آسیب سه زخمی دیگر خیلی جدی 
نیست. علت و انگیزه این درگیری  اختالف 
اعضای  از  همه  بود که  ملک  و  باغ  سر  بر 
بالفاصله  اصلی  ضارب  بودند.  خانواده  یک 
بازجویی  تحت  اکنون  هم  و  شد  دستگیر 

دارند. قرار 

 ۲۰ خرداد ۱۳9۶/ دستکم ۲۲ کشته 
در درگیری طایفه ای در رامهرمز 

باغملک  و 
هدایت هللا خادمی نماینده وقت مردم ایذه و 
باغملک با اشاره به درگیری طایفه ای گفت 
شب  مسلحانه  درگیری  اثر  در  متاسفانه   :
پیشرفته  تسلیحات  از  استفاده  با  گذشته 
نفر   ۲۰ از  بیش  رامهرمز  منطقه  در  نظامی 
)حدود ۲۱ تا ۲۲ نفر( کشته شدند و تعداد 
مجروح  نیز  منطقه  این  مردم  از  بسیاری 
زیادی  تعداد  همچنین  و  شدند  زخمی  و 
و  شده اند  آواره  نیز  روستاها  این  مردم  از 
تخلیه  کامل  طور  به  روستا  یک  حداقل 
شده و مردم آواره این روستا به روستاهای 

شده اند. پناهنده  اطراف 
بود  کرده  تاکید  زمان  آن  در  نماینده  این 
از  درگیری ها  این  این که  به  توجه  با   :
انتظامی  نیروی  شده،  آغاز  قبل  سال های 
دیگر همچون  مناطق  به  را  از طوایف  برخی 
رامهرمز منتقل کرده و با این حال، با توجه 
به این که برخورد درست و قدرتمندی با آن 
از  هر  درگیری ها  این  است،  نگرفته  صورت 
مورد،  آخرین  در  شده که  سرگرفته  از  گاه 

رامهرمز  در  درگیری  شاهد  گذشته  شب 
بودیم.

۱۰ مرداد ۱۳9۸ / تعقیب و گریز  
منجر به مرگ  

انتظامی  فرمانده  زلقی«  »حسین  سرهنگ 
در  گفت:  ایرنا  به  باغملک  شهرستان 
راستای اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی 
ای،  حرفه  سارقان  با  قاطعانه  برخورد  و 
بخش صیدون  انتظامی  فرماندهی  ماموران 
دستگاه   ۲ به  بازرسی  و  ایست  حین  در 
سرنشین   ۴ دارای  که   ۴۰۵ پژو  خودروی 
دادند  ایست  فرمان  و  بودند مشکوک شده 
با  آنها  تعقیب  و  توجه  عدم  سبب  به  که 

شدند.  کشته  تن   ۴ ماموران  شلیک 

۲۳ اسفند ۱۳9۸ / درگیری و نزاع
در بیمارستان شهدای ایذه 

بیمارستان  داخلی  مدیر  کیانی  احسان 
منتشر  فیلم  انتشار  ماجرای  ایذه  شهدای 
این  در  درگیری  و  مجازی  فضای  در  شده 
این   : گفت  و  کرد  تشریح  را  بیمارستان 
پرستاری  پزشکی،  با کادر  ارتباطی  درگیری 
و پرسنل بیمارستان نداشته است و بین ۲ 

است. داده  رخ  بیماران  همراهان  از  نفر 

۱7 آبان ۱۴۰۰ / درگیری منجر 
به قتل 

سرهنگ عبدالرسول جوکار جانشین فرمانده 
عوامل  از  یکی  دستگیری  از  ایذه  انتظامی 
درگیری منجر به قتل در این شهرستان خبر 
داد.  در این ارتباط یک قبضه سالح جنگی 

و تعدادی فشنگ مربوطه کشف شد.

۲7 دی ۱۴۰۰ / درگیری مسلحانه
مرگبار در ایذه  

انتظامی  فرمانده  شهبازی  هدایت  سرهنگ 
نفر  سه  گفت:  بسیج  خبرگزاری  به  ایذه 
این  در  قتل  به  منجر  درگیری  عوامل  از 
انتظامی دستگیر  شهرستان توسط ماموران 

شدند.  

۲۶ مهر ۱۴۰۱ 
آقا  مال  منطقه  در  مسلحانه  درگیری 
باغملک ۲ کشته داشت. یک نفر از عامالن 

کرد. خودکشی  قتل 

ایذه و باغملک انباشتی از سوابق درگیری داشتند ولی مسئوالن درمانش نکردند 

آتشزیرخاکستر

چرا مسئوالن ارشد کشور به ویژه 
وزارت کشور توجهی به موقعیت 
شهرستان های ایذه و باغملک 
نداشته اند تا حداقل فرصت ها 
را از آنچه بهادری جهرمی 
»تروریست های رسانه ای« 
می خواند گرفته شود؟

قتل »کیان پیرفلک« در حوادث روزهای اخیر در شهرستان ایذه واقع در خوزستان عالوه بر تلخ کردن کام همه مردم ایران واکنش های 
بسیاری داشته است. از جمله این واکنش ها، توییت سخنگوی دولت سیزدهم یکی از پرکارترین دولتمردان در ۶5 روز گذشته در زمینه 
اظهارنظر است. باید توجه داشت که نمی توان به سادگی درباره آنچه در ایذه و باغملک روی داده اظهارنظر کرد یا توییت نوشت. بدون 
توجه به جغرافیای این بخش از خوزستان و سابقه های درگیری ناشی از بافت طایفه ای آن هر ورود غیرکارشناسی فقط اوضاع را وخیم تر 
می کند. اما پرسش این است که دولتمردان توجهی به این ظرافت ها دارند؟ اگر بناست درباره حوادث ایذه قضاوتی صورت گیرد باید 

نگاهی به موقعیت این شهر و آنچه در دودهه گذشته تجربه کرده داشت. 

بهتر بود »بهادری  جهرمی« 
وضعیت استان خوزستان را 

عمیق تر از نظر می گذراند. برای 
مثال به این اظهارنظر »مهرداد 

مخمل زاده« مدیرکل امور 
اجتماعی استانداری وقت در 
۲ مرداد ۱3۹۵ توجه می کرد. 

او با اشاره به روند آسیب های 
اجتماعی در فاصله زمانی 

سال های ۱3۸۰ تا ۱3۹3 گفته 
بود:  در خوزستان در سال ۸۰ 

به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر، سه 
نفر خودکشی می کردند که 

این آمار در سال ۹3 به ۵.۷ 
نفر رسید

|  
رنا

 ای
 |

| روزنامه نگار  |

| سینا قنبرپور |

آگهی مرحله چهاردهم سال 
1401)منطقه یک کرمان(

اداره كل ثبت اسناد و امالک 
استان كرمان

اداره ثبت اسناد و امالک  ناحیه یک 
شهرستان كرمان

هیأت موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی 
فاقد سند رسمی اراضی و ساختمان های 

آئین   13 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهی   ((
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تكلیف  تعیین  قانون  نامه 

)) رسمی  سند  فاقد  ساختمان های 
در اجرای  مواد مذکور بدین وسیله  امالکی  که برابر 
آراء هیأت های  حل اختالف  موضوع قانون تعیین 
تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی  ناحیه یک  كرمان  تقاضای 
ثبت آن ها پذیرفته و ادامه عملیات ثبتی آن ها مطابق 
قانون مذکور تجویز گردیده است، به ترتیب شماره 
پالک فرعی از اصلی  و بخش محل  وقوع  ملک و 
مشخصات مالک یا مالکین ) متقاضیان ثبت ( واقع 
به  ثبتی شهرستان کرمان     )8- 4- 1( در بخش های  
شرح ذیل آگهی  می شود تا  در صورتی كه  شخص  
یا اشخاصی  نسبت به صدور سند مالكیت متقاضیان 
اعتراضی داشته باشند بتوانند 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 مذكور و 
عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكیت صادر 
خواهد شد. شایان ذکر است صدور و تسلیم سند 
مالکیت بر اساس قانون مذکور مانع مراجعه متضرر 

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

18317 فرعی از 4776 اصلی مجزی شده از 136 فرعی 
از 4776 اصلی  - آقای محمد لطفی زاده فرزند شیرعلی 

به شناسنامه شماره 206 صادره از بم در شش دانگ 
یک باب خانه مشتمل بر طبقه فوقانی به مساحت 
33 /215 متر مربع به آدرس کرمان کمربندی شرقی 
کوچه مسجد خدایی قطعه 41 مع الواسطه واگذاری 

شهرداری  - ردیف  0926
18336 فرعی از 4776 اصلی مجزی شده از 203 فرعی 
از 4776 اصلی  - آقای سجاد حسین جانی زاده گورکانی 
فرزند احمد به شناسنامه شماره 16 صادره از کرمان 
به مساحت 15 /249  خانه  باب  یک  دانگ  در شش 
متر مربع به آدرس کرمان بزرگراه امام رضا کوچه 13 
خریداری از محل مالکیت محمد رشیدفرخی فرزند رضا 

 - ردیف  1666
18361 فرعی از 4776 اصلی مجزی شده از 148 فرعی 
به  علی  فرزند  غریب  ایمان  آقای  اصلی  -  از 4776 
شناسنامه شماره 3784 صادره از کرمان در شش دانگ 
یک باب خانه مشتمل بر طبقه فوقانی به مساحت 
اله  آیت  بزرگراه  آدرس کرمان  به  52 /105 متر مربع 
مالکیت ورثه  از محل  ای کوچه 3 خریداری  خامنه 

بهرامپور  - ردیف  1328
 128 از  شده  مجزی  اصلی   4776 از  فرعی   18363
فرعی از 4776 اصلی  - آقای مجتبی کدخدائی رودخانه 
فرزند علی به شناسنامه شماره 3190008310 صادره 
از شهداد و آقای حسن کدخدائی رودخانه فرزند علی 
به شناسنامه شماره 51 صادره از شهداد بالمناصفه در 
شش دانگ یک باب خانه به مساحت 35 /150 متر 
مربع به آدرس کرمان بزرگراه آیت اله خامنه ای کوچه 
29 بیست متری امام سجاد کوچه 13 شرقی 7 سمت 
رستم  مالکیت  محل  از  خریداری  اول  درب  راست 

کیانیان  - ردیف  های 0275 و 0277
18373 فرعی از 4776 اصلی مجزی شده از 139 فرعی 
از 4776 اصلی  - خانم معصومه دولت آبادی تکابی 
فرزند محمد به شناسنامه شماره 8 صادره از شهداد 
به مساحت 76 /249  باب خانه  دانگ یک  در شش 
متر مربع به آدرس کرمان بلوار فرزانگان کوچه 2 چهار 

کوچه اول سمت راست خریداری از محل مالکیت 
سیدنصراله عمرانی  - ردیف  0294

18377 فرعی از 4776 اصلی مجزی شده از 87 فرعی از 
4776 اصلی  - خانم نازنین زهرا قاسمی نژاد فرزند عزت 
اله به شناسنامه شماره 2980259640 صادره از کرمان 
در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 96 /144 متر 
مربع به آدرس کرمان ابتدای بلوار سیدی خیابان امام 
سجاد کوچه 2 درب 5 سمت راست خریداری از محل 

مالکیت کامیار سروشیان  - ردیف  1622
18384 فرعی از 4776 اصلی مجزی شده از 140 فرعی 
از 4776 اصلی  - خانم زهرا کدخدا فتح آبادی فرزند 
محمد به شناسنامه شماره 14434 صادره از کرمان در 
شش دانگ یک باب خانه به مساحت 37 /171 متر 
بلوار  اله خامنه ای  بلوار آیت  به آدرس کرمان  مربع 
پردیس کوچه 6 چهار کوچه اول سمت چپ خریداری 
از محل مالکیت سیدسلیمان و سیدعباس و سیدجواد 

عمرانی  - ردیف  1565
18385 فرعی از 4776 اصلی  - آقای حسین رنجبر 
از کرمان  صادره   8 شماره  شناسنامه  به  اکبر  فرزند 
در شش دانگ یک باب ساختمان مشتمل بر طبقه 
فوقانی به مساحت 80 /504 متر مربع به آدرس کرمان 
بلوار امام رضا کوچه 3 خریداری از محل مالکیت رضا 

رشیدفرخی  - ردیف  1708
4595 فرعی از 4809 اصلی  - آقای عباس زنگی آبادی 
فرزند علی به شناسنامه شماره 125 صادره از کرمان در 
شش دانگ یک باب خانه به مساحت 76 /529 متر 
مربع به آدرس کرمان خیابان سده کوچه 35 خریداری 

از محل مالکیت دینیار کیانی  - ردیف  1725
3132 فرعی از 5209 اصلی  - آقای محمدرضا نقی زاده 
ماهانی فرزند غالمعباس به شناسنامه شماره 337 
صادره از ماهان و خانم فرحناز خدایاری فرزند حسن به 
شناسنامه شماره 4506 صادره از کرمان بالمناصفه در 
شش دانگ یک باب خانه به مساحت 225 متر مربع 
که موازی 37 /39 متر مربع از شش دانگ عرصه مورد 

تقاضا متعلق به وقف و در اجاره نامبردگان قرار دارد به 
آدرس کرمان بزرگراه آیت اله خامنه ای شهرک صفائیه 
مالکیت  محل  از  خریداری  روغنی  تعویض  پشت 
محمدمهدی ساالرکالنتری  - ردیف  های 1303 و 1034
امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 4 کرمان

فرعی  و 5  از 4  شده  مجزی  اصلی  از 8  فرعی   695
باقیمانده از 8 اصلی  - آقای علی اقبالی فرزند حسین 
به شناسنامه شماره 582 صادره از کرمان در شش دانگ 
یک باب کارگاه به مساحت 10 /337 متر مربع به آدرس 
کرمان جاده تهران بلوار کشاورز کوچه مخابرات خریداری 

از محل مالکیت سیدعلی محمدی  - ردیف 0829
6447 فرعی از 10 اصلی  - خانم مهدیه پورمحمدی 
زاده فرزند محمود به شناسنامه شماره 7054 صادره 
به مساحت  باب خانه  دانگ یک  از کرمان در شش 
20 /118 متر مربع که موازی 43 /20 متر مربع از شش 
دانگ عرصه مورد تقاضا متعلق به وقف و در اجاره 
حسن  امام  بلوار  آدرس کرمان  به  دارد  قرار  نامبرده 
کوچه 49 اولین کوچه سمت راست خریداری از محل 

مالکیت رستم زعیم  - ردیف  0103
7722 فرعی از 15 اصلی  - آقای حمیدرضا اسدی فرزند 
محمدصادق به شناسنامه شماره 1767 صادره از کرمان 
در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 20 /251 متر 
مربع به آدرس کرمان بلوار هوانیروز کوچه 60 بهاران 
11 بن بست شهید حمیدرضا اسدی خریداری از محل 

مالکیت اردشیر همتی  - ردیف 1263
بهروزی فرزند  آقای مهدی  از 16 اصلی  -  772 فرعی 
مهرجی به شناسنامه شماره 1265 صادره از کرمان در 
شش دانگ یک باب خانه به مساحت 208 متر مربع که 
موازی 67 /34 متر مربع از شش دانگ عرصه مورد تقاضا 
متعلق به وقف و در اجاره نامبرده قرار دارد به آدرس 
کرمان انتهای بلوار رضوان اراضی صادق آباد خریداری از 

محل مالکیت عوض شهریارپناه  - ردیف  1119
405 فرعی از 22 اصلی  - خانم فاطمه اسماعیلی زرندی 
فرزند محمد به شناسنامه شماره 3 صادره از زرند در 

به مساحت  باغ  باب خانه و  شش دانگ یک 
95 /16147 متر مربع که موازی 66 /1345 متر 
مربع از شش دانگ عرصه مورد تقاضا متعلق 
به وقف و در اجاره نامبرده قرار دارد به آدرس 

بلوار امام حسن کوچه 26 خریداری از محل مالکیت 
محمدعلی نیک اندیش و حسن ذهاب ناظوری  - ردیف  

0607
امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 8 کرمان

1508 فرعی از 1 اصلی مجزی شده از 731 فرعی از 1 
اصلی  - آقای اصغر صفی زاده فرزند علی به شناسنامه 
شماره 2328 صادره از کرمان در شش دانگ یک باب 
ساختمان تجاری و مسکونی به مساحت 25 /115 متر 
مربع به آدرس کرمان  - چترود بلوار امام خمینی ابتدای 
بلوار کربال خریداری از محل مالکیت یداله آقائی  - ردیف  

0140
529 فرعی از 160 اصلی مجزی شده از 525 فرعی از 
160 اصلی  - آقای رمضان پورانارستانی فرزند محمد 
به شناسنامه شماره 11 صادره از کرمان در شش دانگ 
یک باب خانه و باغچه به مساحت 31 /718 متر مربع 
به آدرس کرمان  - کوهپایه  - انارستان خیابان ولیعصر 
کوچه 18 خریداری از محل مالکیت هدایت اله ادهمی 

 - ردیف  1586
38 فرعی از 181 اصلی  - آقای احمد شاکری فرزند 
بافت  از  به شناسنامه شماره 1056 صادره  اسفندیار 
در شش دانگ یک باب خانه و باغچه به مساحت 80 
متر مربع به آدرس کرمان  - کوهپایه  - ده شیب انتهای 
کوچه شهید صالحی 24 سمت راست قطعه چهارم 
خریداری از محل مالکیت علی صالحی   - ردیف  1276 

تاریخ انتشار نوبت اول : شنبه 14 /08 /1401
تاریخ انتشار نوبت دوم : شنبه 28 /08 /1401 

اصغر نارویی
رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه 1 كرمان
از طرف، مصیب افشارمنش
شناسه آگهی: 1405393

وم
 د

ت
نوب سازمان ثبت اسناد وامالک کشور

حوزه ثبت ملک منطقه دو گرگان
موضوع  اختصاصی  آگهی 
وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون 

رسمی  سند  فاقد  ساختمان های  و  اراضی  ثبتی 
برابر ماده 3 و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین 

تکلیف
تعیین  قانون  موضوع  هیئت  صادره  آراء  برابر 
های  و ساختمان  اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات 
محمد  جواد  آقای   / خانم  بالمعارض  مالکانه 
 ۰۶۵۲3۵۹۷۵۲ ملی  کد   ۵ بشناسنامه  پور 
متقاضی  شهسوار  فرزند  بیرجند  از  صادره 
در   ۱۴۰۱۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۰۵۴۵ پرونده  کالسه 
احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  یک  ششدانگ 
مترمربع   ۹۵/۷۲ مساحت  به  است  شده  بنا 
۱۰۷ – اصلی  از  3۸۶۶ فرعی  از پالک  قسمتی 
محمد  موقوفه  مزرعه  از  خارج  اراضی  در  واقع 
ناحیه  ثبت  حوزه   3 بخش  باباصادقیان  صادق 
تصرفات  حکایت  صادره  رای  طبق  گرگان   ۲
متقاضی دارد. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله پانزده روز آگهی می شود. 
صادره  رای  به  نسبت  اشخاصی که  رو  این  از 
می توانند  باشند  داشته  اعتراض  الذکر  فوق 
ماه  دو  بمدت  آگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از 
این  به  پرونده  شماره  ذکر  با  را  خود  اعتراض 
مدت  ظرف  رسید  اخذ  از  پس  و  تسلیم  اداره 
یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی، 
قضائی  ذیصالح  مرجع  به  را  خود  دادخواست 
این  به  را  دادخواست  تقدیم  گواهی  و  تقدیم 

اداره ارائه نمایند . 
م الف ۱33۰۹

تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۱/۰۸/۱۱
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴۰۱/۰۸/۲۸     

حجت هللا تجری
 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو گرگان
 از طرف محمد امین صافی

وم
 د

ت
نوب
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مرکز پژوهش های مجلس »زنجیره ارزش خرما در ایران« را آسیب شناسی کرد 

چالشهایپرشماربرسرراهتجارتخرما
این محصول بعد از صادرات به کشورهای هدف، در آنجا با انجام فراوری های مختلف، مجددًا بسته بندی شده و با الصاق برچسب 

مربوط به انواع استانداردهای کیفی و بهداشتی با برند و بسته بندی های دیگر به بازار و حتی به کشورمان صادر می شود

خرمای ایران عمدتًا به صورت 
فله ای و در بسته بندی های 

بزرگ ۵ الی ۱۰ کیلویی به 
کشورهای دیگر صادر می شود که 

هم از نظر بازارپسندی مناسب 
نیست و هم اینکه فرصت و 

زمینه انجام فراوری های مختلف 
را محدود می کند

براساس آمار موجود، مقدار 
مصرف انواع خرماهای تازه بیشتر 
از خرماهای خشک بوده و سرانه 

مصرف خرما در داخل کشور 
در مقایسه با سال های گذشته 

به دلیل افزایش قیمت این 
محصوالت، در حال کاهش است

|  
رنا

 ای
 |

 کمبود گاز؛ گازوئیل را 
هم به چالش می کشاند 
در  فقط  گفت:  صنعتی شریف  دانشگاه  استاد 
مکعب  متر  میلیون   ۲۸ روزانه  پارس جنوبی 
کاهش تولید داریم و در سال ۱۴۱۰ ناترازی روزانه 
۴۰۰ میلیون متر مکعب خواهد بود یعنی بیش از 
۵۰ درصد کل مصرف امروزمان کسری خواهیم 
درباره  اورعی،  هاشم  ایلنا  گزارش  به  داشت. 
ناترازی تولید و مصرف گاز در کشور و تبعات آن بر 
تامین سوخت نیروگاه ها، صنایع و پتروشیمی ها 
با اشاره به جایگاه گاز و نقش و اهمیت آن در  
سبد انرژی کشور بیان کرد: در حال حاضر ۷۵ 
درصد از انرژی مصرفی کشور از طریق گاز تامین 
انرژی کشور  سبد  اینکه  یعنی  این  و  می شود 
خوب تعریف نشده و نامطلوب است و دلیل آن 
نیز وابستگی زیاد به این حامل انرژی خاص و 
امنیت پایین در حوزه انرژی است. او افزود: در 
حال حاضر 3۷ درصد از متوسط ساالنه گاز کشور 
در بخش خانگی و تجاری، 33 درصد نیروگاهی 
و 3۰ درصد باقیمانده در بخش صنایع و حمل و 
نقل مصرف می شود. از 33 درصد گاز کشور که به 
مصرف بخش نیروگاهی می رسد ۸۴ درصد برق 
کشور را تولید می کند و این بدان معناست که 
نه تنها در بخش انرژی وابستگی داریم بلکه در 
بخش برق هم تکیه ما به گاز بسیار زیاد است، در 
نتیجه به محض اینکه احساس کمبود گاز داشته 

باشیم بالفاصله مشکل کمبود برق هم داریم. 
استاد دانشگاه صنعتی شریف با بیان اینکه در ۷ 
ماهه اول سال جاری گاز تحویلی به نیروگاه ها 
درصد   ۲.۵ قبل  سال  مشابه  دوره  به  نسبت 
کاهش پیدا کرده است، گفت: شاید در نگاه اول 
این عدد زیاد نباشد اما از آنجایی که وابستگی 
برق کشور به گاز زیاد است اگر بخواهیم همین 
۲.۵ درصد کاهش را از طریق نفت گاز و نفت کوره 
یا ۲۰  و  نفت گاز  یا ۸۱ درصد  باید  تامین کنیم 
اضافه  را  نیروگاه ها  به  تحویلی  نفت کوره  درصد 
کنیم و این ۸۱ درصد افزایش تحویل نفت گاز 
نقل  برای حمل و  نیروگاه ها یعنی سوختی  به 
جاده ای باقی نمی ماند. همچنین برای نفت کوره 
بنابراین  داشت،  خواهیم  نقل  و  حمل  مشکل 
وی  می شود.   سنگین تر  همچنان  چالش ها 
با اشاره به گزارش مکتوب کمیسیون انرژی به 
هیات رئیسه در مهرماه سال جاری، خاطرنشان 
کرد: طبق این گزارش فقط در پارس جنوبی روزانه 
۲۸ میلیون متر مکعب کاهش تولید داریم و در 
سال ۱۴۱۰ ناترازی روزانه ۴۰۰ میلیون متر مکعب 
خواهد بود یعنی بیش از ۵۰ درصد کل مصرف 
اعداد  این  و  داشت  خواهیم  امروزمان کسری 
عجیب نیست چراکه به گفته وزیر نفت ناترازی 
متر  میلیون   ۲۴۰ هم  امسال  زمستان  روزانه 
مکعب است، در این شرایط به دو دلیل بسیار 
ساده و بدیهی نباید حرفی از صادرات گاز بزنیم، 
زیرا ما نه تنها مازاد نداریم بلکه کمبود داریم دوم 
اینکه زیرساخت الزم را برای صادرات نداریم پس 
صحبت اینکه برای زمستان امسال به اروپا گاز 

صادر کنیم با هیچ منطقی سازگار نیست.
اورعی با بیان اینکه در اثر سیاست های ابالغی 
و اجرا شده در دنیا روند مصرف انرژی کاهشی 
در  اقداماتی  روز  هر  یعنی  است، گفت:  شده 
برای  انرژی  میزان مصرف  دارند که  کار  دستور 
مقدار مشخصی ارزش افزوده کم شود، وقتی به 
دوره ۲۰ ساله )۲۰۱۹-۲۰۰۰( نگاه می کنیم متوسط 
کاهش شدت مصرف انرژی ۲۴ درصد بوده و 
ماکزیمم متعلق به ایرلند با ۵۸ بوده اما در همین 
دوره در ایران ۴۲.۵ درصد شدت مصرف انرژی 
برای فعالیت مشخص افزایش پیدا کرده است، 
ما در این معیار افزایش مصرف انرژی در دنیا 
شاگرد اولیم، یعنی اینکه اصال صحبتی از بهره وری 
انرژی در کشور به معنای واقعی وجود ندارد اگر 
هم قانون و یا حرفی زده می شود در حد حرف 

است چون نتایج واضح است.

فرآوری کشور،  ظرفیت جذب خرما در صنایع 
کمی  بیش از یک میلیون تن است؛ با مقایسه 
این رقم با مقدار تولید خرما، می توان گفت که 
»ضریب فراوری خرما« یا همان نسبت تولید 
خرما در کشور به میزان فراوری آن، در کشور 
از زنجیره نیز  ۷/۷۸ درصد است. این بخش 
اساس گزارش  بر  دارد.  متعددی  مشکالت  از 
ناهماهنگی  مجلس،  پژوهش های  مرکز 
برای  کشاورزی  جهاد  و  صمت  وزارتخانه های 
قانون  تاکید  )برخالف  تاسیس  جواز  صدور 
بخش  به  مربوط  اختیارات  و  وظایف  تمرکز 
مصوب  کشاورزی  جهاد  وزارت  در  کشاورزی 
ناکافی  بعدی(،  اصالحات  با   ۲۴/۱۱/۱3۹۱
بسته بندی  و  فرآوری  صنایع  ظرفیت  بودن 
پراکنش  فرآوری(،  زمینه  در  ویژه  )به  خرما 
نامناسب احداث این صنایع )عدم احداث آنها 
در قطب های تولید(، پایین بودن سطح فناوری 
بروز  و  مدرن  فناوری های  از  استفاده  عدم  و 
پایین  نوآوری  خرما،  بسته بندی  واحدهای  در 
در تولید محصوالت متنوع از خرما به ویژه در 
عدم  و محصوالت،  فراورده ها  انواع  بسته بندی 
با برچسب زنی  الزامات مرتبط  رعایت اصول و 
یا  ملی  استانداردهای  با  منطبق  محصوالت 
و  کسب  نامناسب  مالی  تأمین  بین المللی، 
کارهای مرتبط با خرما و نهایتًا کمبود ظرفیت 
سردخانه  ای در بعضی از استان های خرماخیز 
نظیر سیستان و بلوچستان و خوزستان از جمله 

است.  بخش  این  چالش های 

افزایش قیمت و کاهش 
مصرف خرما در ایران

آخرین حلقه از زنجیره ارزش خرما، »بازار فروش 
خرما«ست. نگارندگان این گزارش درباره تاثیر 
تورم بر مصرف خرما در کشور و وضعیت صادرات 
آن با توجه به قیمت این محصول می  نویسند: 
انواع  مصرف  مقدار  موجود،  آمار  »براساس 
خرماهای تازه بیشتر از خرماهای خشک بوده 
و سرانه مصرف خرما در داخل کشور در مقایسه 
با سال های گذشته به دلیل افزایش قیمت این 
همچنین  است.  کاهش  حال  در  محصوالت، 
بررسی آمار و اطالعات مربوط به صادرات خرما 
نشان دهنده آن است که ایران، در سال ۱3۹۹ با 
رقمی حدود ۲۹۷ میلیون دالر دومین صادرکننده 
این حال،  با  است.  بوده  در جهان  بزرگ خرما 
با توجه به پایین بودن متوسط قیمت خرمای 
صادراتی ایران به کشورها )حدود ۸۸ سنت به 
ازای هر کیلو( در سال ۲۰۲۰ در مقایسه با قیمت 
صادراتی کشورهای دیگر نظیر تونس، عربستان، 
فرانسه، هلند و آمریکا، ارزآوری به نسبت کمتری 
دارد. ضمن اینکه خرمای ایران عمدتًا به صورت 
 ۱۰ الی   ۵ بزرگ  بسته بندی های  در  و  ای  فله 
کیلویی به کشورهای دیگر صادر می شود که هم 
اینکه  نیست و هم  بازارپسندی مناسب  نظر  از 
را  مختلف  فراوری های  انجام  زمینه  و  فرصت 
محدود می کند. از این رو، صادرات خرمای ایران 
با ارزش افزوده پایین تری همراه است. به بیانی 
دقیق تر باید گفت که معمواًل خرمای ایران بعد 

از صادرات به کشورهای هدف، در آنجا با انجام 
فراوری های مختلف، مجددًا بسته بندی شده و 
با الصاق برچسب مربوط به انواع استانداردهای 
کیفی و بهداشتی )حالل، ایزو ۲۲۰۰۰، ایزو ۹۰۰۲ 
و HACCP(، با برند و بسته بندی های دیگر به 
بازار عرضه می شود. حتی به کشور ایران نیز صادر 

می شود.«
از نظر گزارش »آسیب شناسی زنجیره ارزش خرما 
در ایران و ارائه راهکارهای سیاستی«  عدم توجه 
شرکت های صادرکننده به الزامات، ویژگی ها، سالیق 
و نیاز بازارهای هدف به ویژه از نظر نوع بسته بندی 
نظام  ترین دالیل ضعف  از مهم  محصول، یکی 
بازاریابی محصول خرماست. نگارندگان این گزارش 
سرمایه  و  نقدینگی  »کمبود  معتقدند:  همچنی 
خارجی  دالالن  حضور  صادرکنندگان،  گردش  در 
)خصوصًا هندی و پاکستانی(، نبود تشکل های 
تجاری صادراتی حرفه ای، عدم تمایل صادرکنندگان 
به ایجاد ارتباط مستمر و سازمان یافته با نخلداران، 
مشکالت مربوط به تامین مالی خصوصًا دریافت 
آسان، به موقع و به اندازه نیاز تسهیالت و مشکالت 
بهداشت  و  سالمت  گواهی های  اخذ  به  مربوط 
و  تجارت  است که  چالش هایی  دیگر  از  نباتی، 
فروش خرمای ایران را با محدودیت هایی مواجه 

کرده است.«

برندسازی با عناوین مقدس
شرح راهکارهایی که کشورهای برتر تولیدکننده 
گزارش  از  دیگری  بخش  داده اند  انجام  خرما 
ایران  در  خرما  ارزش  زنجیره  »آسیب شناسی 

نگارندگان  است.  سیاستی«  راهکارهای  ارائه  و 
باره توضیح می دهند: »بررسی وضعیت  این  در 
زنجیره ارزش در برخی کشورهای برتر تولیدکننده 
خرما از قبیل عربستان، تونس، آمریکا و امارات 
متحده عربی، نشان داد که این کشورها اقدام های 
مناسبی برای توسعه زنجیره ارزش خرما انجام 
داده اند. اختصاص تسهیالت مناسب )به اندازه 
کافی، ارزان قیمت و با بازپرداخت طوالنی مدت(، 
برپاسازی نظام بازاریابی مناسب،  توسعه امکانات 
کشت بافت )امارات و عربستان(، احداث صنایع 
تبدیلی بزرگ خرما، احداث نخلستان های مدرن با 
استفاده از سیستم های آبیاری تحت فشار )امارات 
و عربستان(، برندسازی خرماها حتی با استفاده 
از عناوین مقدس نظیر فروش خرمای عربستان 
در ترکیه با عناوینی مثل خرمای پیامبر، خرمای 
در  خرما  شناساندن  یا  قدس  خرمای  و  مدینه 
امارات به گردشگران به عنوان یک کادوی محلی و 
ملی، ایجاد و توسعه تعاونی ها و اتحادیه های قوی 
از نخلدارانی که مالک واحدهای بسته بندی هم 
هستند )آمریکا(، بهبود سیستم های بسته بندی و 
تغییر آنها از بسته های صادراتی بزرگ فله ای به 
بسته بندی های کوچک گرمی )تونس(، ساماندهی 
واسطه  عنوان  به  خرما  کنندگان  آوری  جمع 
صنعت  بخش  یا  صادرکننده  و  نخلدار  بین  ای 
)تونس(، زمینه سازی برای برقراری ارتباط منظم و 
سازمان دهی شده بین صادرکنندگان و یا واحدهای 
فراوری خرما با نخلداران به منظور تولید محصوالت 
مدرن  نخلستان های  ایجاد  موردنظر،  باکیفیت 

توسعه  )امارات(،  بزرگ  کارخانجات  مالکیت  با 
تولید خرمای ارگانیک و صادرات آن و پیاده سازی 
سیستم های کنترل کیفیت و ایمنی مواد غذایی، از 
مهم ترین برنامه های اجرایی در این کشورهاست. 
افزایش  به  اقدام ها  این  اجرایی شدن  دستاورد 
و  جهانی  بازارهای  از  شده  ذکر  سهم کشورهای 
آنها منجر شده  افزایش ارزش صادراتی خرمای 

است.«

سرمایه گذاری  صندوق های  ضرورت 
خطرپذیر کشاورزی

است.  این گزارش  پایانی  بخش  راهکارها  ارائه 
در این بخش نگارندگان »آسیب شناسی زنجیره 
ارزش خرما در ایران و ارائه راهکارهای سیاستی« 
پیشنهادهایشان را در حوزه های تقنین و نظارت و 
در حوزه اجرا مطرح کرده اند. آنها در بخش تقنین 
و نظارت سه گزینه را پیشنهاد می دهند که شامل 
»نظارت بر بهبود اجرایی شدن قانون تمرکز وظایف 
صدور  بر  نظارت  بابت  از  جهاد کشاورزی  وزارت 
تجارت  توسعه  همچنین  و  صنعتی  مجوزهای 
و صادرات )اعم از تخصیص اعتبارات مربوط به 
مشوق ها و جوایز صادرات محصوالت کشاورزی(، 
و  وظایف  تمرکز  »قانون  شفاف  سازی  و  اصالح 
وزارت  در  بخش کشاورزی  به  مربوط  اختیارات 
جهاد کشاورزی مصوب ۲۴/۱۱/۱3۹۱« و  بازنگری 
به  مصوب ۱۵/۰۵/۱3۴۶«  نباتات  حفظ  »قانون 
ویژه موضوع مربوط به صدور گواهی های بهداشت 
گیاهی به منظور پاسخ دهی بهتر به نیاز بازارهای 

می شود. صادراتی«  هدف 
این  نگارندگان  نظر  از  مواردی که  اجرا  حوزه  در 
گزارش برجسته است در ۱۴ مورد است. از جمله 
آنها می توان به »توسعه همکاری های تجاری بین 
صاحبان صنایع خرما و سایر کسب و کارهای مرتبط 
با شرکت های دانش بنیان، استارتاپ ها و فناوران 
این حوزه در زمینه هایی همانند کشت بافت ارقام 
بازارپسند خرما، حمایت از ایجاد پیوندهای تجاری 
بین حلقه های مختلف زنجیره ارزش خرما با تاکید 
بر توسعه کشت قراردادی بین نخلداران و صاحبان 
صنعت و تجارت، تشکیل و تقویت اتحادیه ها و 
تعاونی های نخلداران و تقویت اتحادیه ها، تعاونی ها 
و تشکل های مرتبط با خرما از طریق روش هایی 
همانند ارتقای دانش فنی، ارائه کمک های مالی و 
مشاوره های حقوقی، نظارت بر کارکرد آنها و شبکه 
سازی فعالیت ها و تفویض امورات اجرایی وزارت 
جهاد کشاورزی به این تشکل ها، حمایت از توسعه 

تولید خرماهای ارگانیک« اشاره کرد.
»تأسیس و راه اندازی صندوق حمایت از توسعه 
فناوری های  ارتقای  آن،   فراورده های  و  خرما 
مربوط به فراوری و بسته بندی، متناسب با ویژگی 
انواع خرماها به منظور کسب مزیت رقابتی در 
زنجیره  تامین مالی  بازار، عملیاتی کردن طرح 
ارزش خرما همانند بازسازی و احیای نخیالت، 
مالی  تأمین  ابزارهای  توسعه  و  سازی  متنوع 
سرمایه گذاری  صندوق های  تاسیس  نوآورانه، 
خطرپذیر کشاورزی برای محصوالت ویژه مانند 
شرکت های  به  مالی  مشوق های  اعمال  خرما، 
و  نوآوری  صندوق  امکانات  از  استفاده  با  نوآور 
صنایع  در  نوآوری  توسعه  منظور  به  شکوفایی 
بخش  توسعه  و  راه اندازی  از  حمایت  خرما، 
تحقیق و توسعه )R&D( در واحدهای تولیدی، 
شتابدهی به تجاری سازی فناوری و محصوالت 
از  خرما  تبدیلی  صنایع  کارخانجات  در  نوآورانه 
تایید  و  ثبت  به  مربوط  مقررات  تسهیل  طریق 
همانند  نظارتی  سازمان های  در  محصوالت 
»سازمان غذا و دارو و سازمان ملی استاندارد«، 
ظرفیت سازی و ارائه آموزش های الزم به تجار و 
صادرکنندگان و  پررنگ تر کردن حضور مروجین 
کشاورزی و همچنین مراکز تحقیقاتی مرتبط با 
خرما در استان های خرماخیز« از دیگرا مواردی 
»آسیب شناسی  گزارش  نگارندگان  که  است 
ارائه راهکارهای  زنجیره ارزش خرما در ایران و 

پیشنهاد کرده  اند. سیاستی« 

|پیام ما| ایران با تولید ساالنه حدود ۳/۱ میلیون تن محصول خرما، به عنوان سومین تولیدکننده خرما در جهان شناخته می شود. با این وجود، 
تولید خرما در کشور با چالش هایی در زمینه اصالح و جایگزینی ارقام مناسب تجاری، توسعه ارقام از طریق کشت بافت، مکانیزه کردن عملیات 
داشت و برداشت به ویژه با استفاده از باالبرها و ناکارآمدی تعاونی های مرتبط با نخلداران روبه رو است. مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی با 
عنوان »آسیب شناسی زنجیره ارزش خرما در ایران و ارائه راهکارهای سیاستی« زنجیره ارزش محصول خرمای کشور و چالش های مختلف توسعه 

این زنجیره را بررسی کرده و در پایان نیز راهکارهای سیاستی به سیاستگذاران، برنامه ریزان، قانونگذاران و مجریان را ارائه کرده است.
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آگهیمناقصهعمومییکمرحلهای
همراهباارزیابیکیفی)یکپارچه(

پروژهاجرایکفسازیبازارشماره)2(و)3(

شهرداری فهرج در نظر دارد اجاره کارخانه آسفالت ۸۰ تنی و تاسیسات شن ماسه ۱۰۰ تنی را از طریق مزایده عمومی 
و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیک دولت )www.setadiran.ir( و با شماره 

مزایده )5۰۰۱۰9۴۴77۰۰۰۰۰۳ شماره سیستمی( به صورت الکترونیکی واگذار نماید.

شهرداری الهیجان بر اساس بودجه مصوب شهرداری در نظر دارد پروژه اجرای کف سازی بازار شماره )۲( و )۳( را با برآورد اولیه 
بمبلغ 9/۳۰۱/۰9۰/95۴ ریال را براساس فهرست بهای سال ۱۴۰۱ و با استفاده از منابع داخلی شهرداری از طریق برگزاری مناقصه عمومی 
همراه با ارزیابی کیفی)یکپارچه( به شرکتهای واجد شرایط دارای حداقل پایه)5( رشته ابنیه و دارای گواهی نامه صالحیت از سازمان 

مدیریت و برنامه ریزی از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد( به آدرس: www.setadiran.ir  واگذار نماید.
زمان انتشار در سایت تاریخ ۱۴۰۱/9/5 ساعت ۸:۰۰
 ۱۴۰۱/9/۱۰ تاریخ  تا  مزایده  اسناد  دریافت  مهلت 

ساعت ۱۴:۰۰
تاریخ بازدید ۱۴۰۱/9/5 الی ۱۴۰۱/9/۱۰ ساعت ۱۴:۰۰

آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت تاریخ 
۱۴۰۱/9/۲۰ ساعت ۱۴:۰۰

زمان بازگشایی تاریخ ۱۴۰۱/9/۲۱ ساعت 9:۰۰
زمان اعالم به برنده تاریخ ۱۴۰۱/9/۲۲ ساعت ۱۴:۰۰

ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی است :
تدارکات  سامانه  طریق  از  صرفا  مزایده  برگزاری   -۱
فرایند  مراحل  کلیه  و  می باشد  دولت  الکترونیکی 
)در  مزایده  اسناد  دریافت  و  خرید  شامل  مزایده 
صورت وجود هزینه مربوطه( پرداخت تضمین شرکت 
در مزایده )ودیعه( ارسال پیشنهاد قیمت و اطالع از 
وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از این طریق 

امکان پذیر می باشد.

مشخصات،  شامل  اجاره  موارد  اطالعات  کلیه   -۲
سامانه  عمومی  اعالن  برد  در  اجاره  نحوه  و  شرایط 

مزایده، قابل مشاهده، بررسی و انتخاب می باشد.
می بایست  مزایده  در  شرکت  به  مندان  عالقه   -۳
جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی )توکن( 

با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند.
مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه ۴۱9۳۴- ۰۲۱

متقاضیان واجد شرایط می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه 
با  دولت)ستاد(  الکترونیکی  تدارکات  سامانه  درگاه  طریق  از 
 ۱۶۱۰۳۳۸97۲ شماره  حساب  به  ریال   ۲/۰۰۰/۰۰۰ مبلغ  واریز 
درآمد شهرداری )بانک ملت( از روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۸/۲9 

لغایت روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/9/9 اقدام نمایند.
جهت  کنندگان  شرکت  مناقصه:  در  شرکت  تضمین  -مبلغ 
صورت  به  ریال   ۴۶5/۰5۴/5۴۸ مبلغ  مناقصه  در  شرکت 
واریز  یا  ماه(  سه  اعتبار  )با  نفع کارفرما  به  بانکی  ضمانت نامه 
به حساب سپرده شماره ۰۱۰5۲۰۰۸۸7۰۰۲ نزد بانک ملی اقدام 

نمایند.
-سپرده نفرات اول تا سوم مناقصه تا انجام تشریفات قانونی 

مناقصه و  عقد قرارداد مسترد نخواهد شد.
قرارداد  انعقاد  از  مناقصه  سوم  و  دوم  و  اول  برندگان  چنانچه 
خودداری نمایند به ترتیب سپرده شرکت در مناقصه آنها به نفع 

شهرداری الهیجان ضبط خواهد  شد.
 -آخرین مهلت جهت ارائه پیشنهادها در سامانه دولت)ستاد( 
مورخ  پنجشنبه  روز  ظهر(   ۱۲ )ساعت  اداری  وقت  پایان  تا 

جهت  می بایست  متقاضیان  تبصره:  می باشد.   ۱۴۰۱/9/۲۴
و  بارگذاری  الذکر  فوق  سامانه  طریق  از  اسناد  تمامی  ارائه 
پاکت  محتوی  میبایست  کننده  شرکت  نمایند،ضمنا  اقدام 
به  شده  اعالم  زمان  تا  بسته  درب  صورت  به  را  ضمانت نامه 

کارفرما )دفتر امور پیمان و رسیدگی( تحویل نماید.
شرکت  حضور  با  شده  ارائه  پیشنهادهای  بازگشایی  -تاریخ   
 ۱۴۰۱/9/۲۶ مورخ  شنبه  روز  نامه(  معرفی  با  )همراه  کنندگان 
رضا)ع(- امام  الهیجان-بلوار  آدرس:  به  ظهر   ۱۱ ساعت  راس 
بود.  خواهد  شهرداری  ستادی  گلستان-ساختمان  میدان 

-هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
 -شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار می باشد.
گردیده  قید  مناقصه  اسناد  در  اطالعات  و  جزئیات  -سایر   
آدرس  به  بیشتر  اطالعات  می بایست جهت  متقاضیان  و  است 

اینترنتی ذکر شده مراجعه نمایند. 
اعتبار  درجه  از  مشروط  و  مبهم  و  سپرده  فاقد  -پیشنهادهای 
الزامی  ابنیه  رشته  پایه)5(  حداقل  بودن  دارا  میباشد.  ساقط 

می باشد.

شرایط عمومی و توضیحات برگزاری مزایده دستگاه اجرایی

اطالعات تماس دفاتر ثبت نام استان ها، در سایت سامانه )www.setadiran.ir( بخش 
ثبت نام / پروفایل مزایده گر موجود است.

رضا زنده دل -  شهردار الهیجانحسن فهرجی – شهردار فهرج تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۸/۲۸

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره کل ثبت اسناد و امالک مازندران

 3 ماده  موضوع  اختصاصی  آگهی 
تعیین  قانون  نامه  آیین   ۱3 ماده  و 
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف 

ساختمان های فاقد سند رسمی
نامه  آیین   ۱3 ماده  و   3 ماده  موضوع  آگهی 
اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون 
رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان  و 
 ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ مورخ   ۱۴۰۱۷۷۰۸۶۰3۱۰۰۰۶۰۶۹۵۹
تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات 
فاقد  ساختمان های  و  اراضی  ثبتی  وضعیت 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان نور 
نام  به  متقاضی  بالمعارض  و  مالکانه  تصرفات 
قطعه  یک  ششدانگ  به  نسبت  شهرام بزرگ زاده 
زمین مزروعی به مساحت ۱۱۰۴۱/3۱ مترمربع به 
امیرآباد  از ۱- اصلی واقع در  پالک ۲۶۸۰ فرعی 
مازندران بخش ۱۰ ثبت نور محرز گردیده است. 
به  نوبت  دو  در  اطالع عموم مراتب  به منظور  لذا 
فاصله ۱۵ روز در روزنامه سراسری و محلی آگهی 
آراء  به  ذینفع  اشخاص  صورتی که  در  می گردد 
تاریخ  از  باید  باشند  داشته  اعتراض  شده  اعالم 
اداره  به  را  خود  اعتراض  ماه  دو  تا  آگهی  انتشار 
ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. 
تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک  ظرف  باید  معترض 
به دادگاه  به تقدیم دادخواست  اعتراض مبادرت 
عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را 
به اداره ثبت محل تحویل دهد. بدیهی است در 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
علی سعادتی – سرپرست ثبت اسناد
 و امالک شهرستان نور
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۱/۰۸/۲۸
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۱/۰9/۱۲
شناسه آگهی: ۱۴۱۱۶۶۰

نوبت اول

ول
ت ا

نوب



|   سال شانزدهم   |   شماره پیاپی ۲4۳۶   | شنبه ۲۸ آبان 1401  | بوم و َبر6

شکاف ارزشی و تاریخی در ایران
عمیق است

سعید معیدفر، رئیس انجمن جامعه شناسی ایران 
در این نشست با مروری بر اعتراضات 3۰ سال  
اخیر و به ویژه سال های ۷۰، ۷۱ و ۷۴ و مرتبط 
دانستن آنها با سیاستگذاری دولت وقت در محالت 
اسالمشهر،  و  مشهد  در  جمله  از  منطقه هایی  و 
گفت: » در سال ۷۸ اعتراضاتی بر محور جنبش 
شکل  تهران  چون  کالنشهرهایی  در  دانشجویی 
گرفت. اعتراضاتی که از نظر معانی و مکانی و زمانی 
محدود بودند و پیرو محدودیت های رسانه ها شکل 
گرفت وعمدتًا دانشجویان و قشر متوسط را درگیر 
کرده بود. دامنه اعتراضات در سال ۸۸ گسترده تر 
شد. سپس در سال ۸۸ اگرچه هفته اول پیوسته و 
پس از آن جسته و گریخته در ماه های بعدی، آنچه 
از سر گذراندیم در واکنش به انتخابات و نتایج آن 
بود و عمدتا کالنشهرها و به ویژه تهران را به شدت 
با جمعیت بسیار بزرگی در خیابان ها درگیر کرد. 
چارچوب آن همان چارچوب حکومت و ارزش ها 
و مطالبات خاص آن بود و باز هم طبقات متوسط 
شهری و کالنشهری و جنبش دانشجویی را به میان 
آورده بود. اما نهایتًا از آن سال به بعد برای مدتی 
جنس معترضان حاضر در اعتراضات تغییر کرد. از 
سال ۹۱، اعتراضات اقتصادی از جنس دیگری با 
مشکالت اقتصادی و افزایش سه برابری نرخ ارز 
و اعتراض بازاری ها و کسبه شکل گرفت. در آستانه 
سال ۹۲، امیدی در کشور پیرو انتخابات، مجددًا 
چارچوب وضعیت  در  ما  دوره  آن  در  یافت.  بروز 
موجود، شاهد نوعی اقبال نسبت به انتخابات و 
امید مشارکت و مداخله از این مسیر بودیم. در دوره 
اول آقای روحانی، گره هایی باز شد که پنجره های 
امیدی را به ملت نشان داد و سطح انتظارات را به 
شدت باال بردند. اما در دوره دوم پس از انتخابات، 
بالفاصله انتظارات باالی مردم با ناکامی های سال 
۹۶ با وعده هایی که پاسخ داده نشد، گروه ها و 

اقشار دیگر را در کنار طبقه متوسط در برگرفت و 
امید ها را ناامید کرد. در همان سال ۹۶، طبقات 
محروم تر -نسبت به سال ۸۸- وارد اعتراضات به 
شدت خشونت بار شدند. در سال ۹۷ اعتراضات 
اقشار کم برخوردار را داشتیم و در سال ۹۸ به اوج 
اعتراضات اقشار محروم رسیدیم. دیدیم که دامنه 
محروم تر  مناطق  به  و  اعتراضات گسترده تر شد 
در  شد.  مواجه  شدیدی  برخوردهای  با  و  رسید 
سال ۱۴۰۰ نیز اعتراضات منطقه ای در اصفهان و 
خوزستان، اعتصابات کارگران هفت تپه و اعتراضات 
مدنی بازنشستگان را دیدیم. این اعتراضات تجمیع 
شد و حاال در شکلی همه شمول در شهریور سال 
جاری با مرگ مهسا امینی بروز داده شد.« او پس 
از مرور تاریخ اعتراضات، به آنچه امروز می بینیم 
اشاره کرد و گفت: » جنس اعتراضات این دوره 
با دوره های دیگر از هر جهت متفاوت است. زیرا 
پیوسته استقرار داشته و از لحاظ مکانی همه شهرها 
را درگیر کرده است. اگرچه زنان و جوانان در محور 
این اعتراضات قرار دارند، اما پشتوانه این اعتراضات 
زمانی  دوره های  در  که  هستند  سنی  گروه های 
از خواسته های  ناکام مانده  و آن جنبه  مختلف، 
بازنمایی می شود  آنها که دیده نشده، در جوانان 
و اگر این پشتوانه نبود تا به حال، این اعتراضات 
خاموش شده بود.« او ضمن اشاره به اینکه مسئله 
»طبق  افزود:  نیست،  بیولوژیک  نسلی  شکاف 
تحقیقات شکاف موجود نسلی تاریخی و فرهنگی 
است. شکافی عمیق بین گروه های جوان، میانسال 
و سالمندی که با ارزش های دهه ۵۰ هویت یابی 
کرده اند و گروهی که خود را در هویت متأخر و جدید 
یافته  و بازنمایی می کند. این شکاف که هر روز 
وسیع تر، شدیدتر و انباشته تر می شود یک شکاف 
بیولوژیک و سنی نیست. بلکه این شکاف شکلی 
از تغییر ارزش است که گروه های مختلف از جوان 
و پیر را عماًل در فضای قطبی شده قرار داده است. 
هر چند که ارزش جوانان و سالمندان تا حدودی 

زمان گروه های  در طی  اما  است  متفاوت  با هم 
سنی دیگر نیز به ارزش های گروه جوان تر میل 
پیدا کرده و ارزش های دو گروه به سمت یکدیگر 
کشیده و نزدیک شده است.« این جامعه شناس 
به گستردگی طبقاتی اعتراضات اشاره کرد و ادامه 
داد:»استفاده از اینترنت و رسانه های اجتماعی نیز 
سبب شده که دامنه اعتراضات بین همه گروهای 
مختلف و اقشار کم برخوردار به طور گسترده شیوع 
پیدا کرده و همه اقشار و طبقات را با نخ تسبیحی 
پیوسته بین گروه ها و طبقات اجتماعی مختلف به 
یکدیگر متصل کند. همچنین برای اولین در تاریخ 
بعد از انقالب ایران، این اتفاق افتاده و ما را وارد 
دوران جدیدی کرده است. اگرچه در ابتدا اتفاقات 
واکنشی مرگ مهسا بود، اما امروز به دلیل برخی 
شده  ایجاد  هویت  انسجام  نوعی  بی تدبیری ها 
که این اعتراضات را تبدیل به یک جنبش کرده 
است.« معیدفر همچنین با نگاهی تاریخی به ایران 
گفت:»ما همیشه در مواجهه با دنیای مدرن، گویی 
میل به باقی ماندن در هویتی پیشینی و تاریخی 
خود داشته ایم. هم در دوره پهلوی نوعی عقبگرد 
را داشتیم و هم در دوره اسالمی، شکافی ارزشی 
و فرهنگی و اقتصادی عمیق رو به عقب تجربه 
شده ایم که  جدیدی  فاز  وارد  حاال  اما  کرده ایم. 
نمی خواهد با هویت های پیشینی به دنیای مدرن 
زمینه های  دارای  هویت  این  چه  اگر  شود.  وارد 
با  نمی خواهد  اما  است،  خود  فرهنگی  و  ارزشی 
پیش داوری وارد دنیای مدرن شود. این جنبش، 
اصل را بر زندگی و تعامل گذاشته و پذیرفته که باید 
وارد دنیای مدرن شد و معتقد است که ایرانی باید 
بدون محدودیت با جهان در ارتباط باشد. زیرا ایران 
کشوری است که بر اساس شرایط جغرافیایی و 
استراتژیک خود؛ همیشه مبنای تقابل و دگرگونی 
بوده و فرهنگ و هویت سنتزی ایرانی همیشه در 
همه  این  وقوع  است.  بوده  اندازی  پوست  حال 
انقالب و جنبش در تاریخ ۱۲۰ ساله اخیر به خوبی 

نشان دهنده همین نکته است که ایرانی همیشه و 
دائم در حال دگرگونی و جایگزینی است.« او درباره 
ماهیت این جنبش اضافه کرد: »به طور این جنبش 
از همه مبانی و قوانین هویتی پیشین گذشته و 
می خواهد با لوازم خاص وارد دنیای مدرن شود. 
جنبش اجتماعی فعلی بر طبل واقعیت می زند اما 
هر نوع افزودن و الزامی، آن را دچار زوال خواهد 
و  خود  مبانی  بتواند  اگر  جنبش  این  اما  کرد. 
ارزش های خاص خود را بپذیرد می تواند در آینده 
کشور تحول ساز باشد و تبدیل به نقطه عطفی در 

تاریخ کشور شود.« 

مغالطه اعتراض آری، آشوب نه!
به  نیز  جامعه شناس  موسوی،  میرطاهر 
تبارشناسی و چیستی جنبش فعلی پرداخت و 
گفت: » در شرایط امتناع بین شهروندان هستیم و 
باید ببینیم چه امکانی برای گذار از سوی حاکمیت 
وجود دارد. اعتراض از حقوق شهروندان است و 
آنها حق دارند همانطور که می توانند اظهار اعتماد و 
قدردانی کنند، حق اعتراض داشته باشند. اعتراض 
با  اصالت  شود،  هیجانات کشیده  به  اگر  حتی 
است.  انسان ها  منزلت  و  کرامت  بشر،  حقوق 
به بیان دیگر حتما اعتمادی بر حاکمیت وجود 
دارد که متولیان بر سر کار هستند. پس اصالت 
با اعتراض بوده و حکومت نیز بی منت خدمتگزار 
مردم است. این روزها خط  کشی مغالطه آمیزی 
بین اعتراض و آشوب می شود. در حالی که در 
چه  اعتراضی  نوع  هر  تحمل  و  اجازه  ما  جامعه 
مدنی و چه غیر از آن، وجود ندارد و نشان داده 
شده که هر بحث سیاسی در نطفه خفه می شود. 
لذا این مغالطه است که با اعتراض موافقیم و با 
آشوب نه زیرا تجربه تاریخی چیز دیگری را نشان 
می دهد.« موسوی ادامه داد که عامل به آشوب 
کشیدن اعتراضات، بی تدبیری ها بوده و افزود: 
یعنی ما  ترکیبی است.  و  فراگیر  »این جنبش، 
به شکل مویرگی شاهد جنبش فرودستان علیه 
جوانان، کارگران،  و  دانشجویان  زنان،  فرادستان، 
سبک زندگی و هویت هستیم. شش جنبشی که 
همواره در زیر پوست جامعه ایران وجود داشته 
و هاله تشکیل آن ریشه در انقالب ۱3۵۷ دارد. 
پایه های بسیار محکم در زمینه آزادی های سیاسی 
و اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، قومی و مذهبی 
شد.  بنا   ۵۷ انقالب  در  مختلف  ایدئولوژیک  و 
اما قضاوت ها و نماگرهای اصلی و رسمی کشور 
عمده  بخش  می دهد که  نشان  عمومی  افکار  و 
وعده های آن سال ها نه تنها تحقق نیافته بلکه به 
نحوی تغییرات محتوایی در آنها به وجود آمده و 
زیر سوال رفته است.« ابن جامعه شناس در ادامه 
گفت:» نسل جوان بیانگر حافظه پدران خود از 
دهه ۴۰، ۵۰ و ۶۰ هستند و به صورت هیجانی در 
کف خیابان ها آمده اند. حافظه ای که در سال ۵۷ 
منتظر تحقق بسیاری از وعده ها بود. این نماگرها 
بسیار دقیق به گفته رهبری در سخنرانی ها نشان 
موفق  اجتماعی  عدالت  زمینه  در  است که  داده 
نبوده است. فقر، نابرابری های طولی و عرضی در 
بخش های سیاسی، اجتماعی، قومی، فرهنگی، 
مختلف  طرق  به  و...  ادیان  جنسی،  منطقه ای، 

نشان از سلسله ای از ناکامی ها دارد.«
او به ناکامی های برنامه های توسعه اشاره کرد و 
افزود: » سوال این است که در کشور چند برنامه 
توسعه باید اتفاق بیفتد که کشور به توسعه قابل 
انقالب  از  برنامه توسعه قبل  قبولی برسد؟ پنج 
انقالب نشان می دهد که  از  بعد  برنامه  و شش 
ایران  واقعیت  با  توسعه ای  کدهای  از  بسیاری 
تطبیق نداشته و یا اجرا نشده و یا ناموفق بوده 
است. پس از شش برنامه توسعه و در آستانه 
هفتمین آن، ما مسیر نامشخصی در توسعه داریم 
و مشخص نیست که به کجا رسیده ایم. این در 
حالی است که دو سال و نیم بیشتر از سند چشم 
انداز سال ۱3۸۴ تا سال ۱۴۰۴ بیشتر باقی نمانده 
که می خواستیم در ۲۴ مولفه یا قدرت اول منطقه 
باشیم و یا جز قدرت های اول منطقه باشیم. اما 
می بینیم که در هیچ کدام چنین نشده است.  این 
اشکاالت در حافظ جامعه باقی مانده است. نزول 
درآمد و همپای آن سرمایه و اعتماد اجتماعی که 

از سال ۸۵ تا ۹۲ رو به کاهش بود در سال ۹3 به 
شکل هیجانی و کاذب ناشی از انتخابات افزایش 
یافت و در سال ۹۷ کاهش چشمگیر آن جامعه را 
دچار آماس و شرایط نامتعادل کرد. امید به رفع 
تبعیض توسط مسئولین کشور در سال ۸۵، ۴۴ 
درصد اعتقاد داشتند که مسئولین هیچ کاری برای 
تبعیض نمی کنند و در سال ۹3 این عدد به حدود 
۶۴ درصد و در سال ۹۷ این آمار به ۸۰.۴ درصد 
رسید. یعنی بیش از ۸۰ درصد مردم به این باور 
رسیده بودند که دولت و مسئولین بنایی برای رفع 
تبعیض ندارند و ناامیدی فراگیر شده بود. ارزیابی 
از بهبود وضع جامعه در آینده نیز نشان می دهد که 
در سال ۸۵، ۲۹ درصد فکر می کردند که اوضاع 
بدتر می شود، سال ۹3، ۴3.۸ درصد این باور را 
داشته و سال ۹۷ حدود ۶3 درصد باور داشتند که 
اوضاع از چیزی که هست بدتر می شود. همچنین 
درباره وضع اقتصادی در سال ۸۵، ۶۴.۵ درصد 
معتقد بودند که وضع بدتر می شود، در سال ۹3 
به دلیل وعده های دولت وقت و موضوع برجام، 
۱۸ درصد کمتر این باور را داشتند و رتبه وضعیت 
به ۴۶.۵ درصد رسیده و بهتر شده بود اما چون 
این وعده ها تحقق پیدا نکردند ناکامی ها بیشتر 
رعایت حقوق شهروندی  بیشتر شد. وضعیت  و 
هم به شکل مداوم رو به افول بوده به طوری که 
حقوق  بودند که  معتقد  درصد  سال ۸۵، 3۱  در 
این   ۹3 سال  در  اما  می شود  رعایت  شهروند 
عدد به ۲۱ و سپس ۱۸ درصد کاهش پیدا کرده 
است. این یعنی تنها حقوق شهروندی کمتر از یک 
پنجم جامعه ایران، رعایت شده و ۸۲ درصد هیچ 
امیدی به آینده حقوق شهروندی ندارند. اعتماد 
به مسئوالن و سازمان ها و دستگاه ها شامل قوه 
قضاییه، مجلس شورای اسالمی، شورای نگهبان 
نیز در طی سالها بسیار کم گزارش شده و صدا و 
سیما نیز در همه این سال ها در سنجش افکار، 
در بدترین وضعیت قرار داشته است. در نهایت ۹۲ 
درصد جامعه ایران تمایل و اعتقادشان بر وقوع 
تمام  وجود  با  یعنی  است.  ایران  در  دموکراسی 
این  برسیم.  دموکراسی  به  باید  نشیب ها  و  فراز 
نتایج بارها از سوی جامعه شناسان اعالم شد که 
شرایط جامعه رو به افول اجتماعی است اما کسی 
گوش نداد.« او ماهیت اتفاقات اخیر را اینگونه 
توصیف کرد: »تحقیقات این اتفاقات را پیش بینی 
کرده بودند و حاال این جنبش اجتماعی فعلی در 
ناکام شده پیشین  بیم های گذشته و امیدهای 
نشسته است. در طی این سال ها هرچند تالش 
برای از بین بردن طبقه متوسط گسترده بود اما 
این طبقه از بین نرفت و تنها به دهک های پایین 
سرریز شد و حاال می بینیم که یکی از اقشاری که 
در این جنبش اخیر سردمدار شده همین طبقه ای 
است که سال ها فرصت بروز خود را نداشته است. 
همچنین یکی از مبانی جنبش اجتماعی اخیر، به 
پاخاستن علیه وضعیت درگیری ایران با چهار نوع 
آشفتگی آنومیک سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و 

اقتصادی متصلب و فرو بسته است.«

شهروندان معترض و عاصی
سید حسین سراج زاده، استاد جامعه شناسی 
دانشگاه خوارزمی نیز علت جنبش اخیر را بی میلی 
به اصالح حکمرانی دانست و گفت: »از دهه ۷۰ به 
این سو نیز جنبش هایی برای اصالح و مطالبات 
به رسمیت  و  بر عزت نفس  توسعه ای و مبتنی 
همگی  بودیم که  شاهد  بارها  را  شدن  شناخته 
ناکام ماندند. از انتخابات اخیر مجلس و ریاست 
غالب  به صورت  تدریج  به  دیدگاه  این  جمهوری 
به  باور  داد که  نشان  حکمرانی  ساختار  و  درآمد 
اصالح برای پاسخگویی مطالبات را ندارد. قاعده 
دارد  وجود  اجتماعی  مطالعات  در  روشنی  بسیار 
باشد که  به گونه ای  تقسیم کار  نظام  گاه  که هر 
ارزش ها و باورهای اجتماعی آن را کارآمد نداند و 
سیستم هم میل به اصالح را نشان ندهد، جامعه 
میل به دیدگاه های براندازانه و تغییرات بنیادین پیدا 
می کند تا مطالبات خود را دنبال کند.« او جامعه 
ایران را جامعه جنبشی معرفی کرد و ادامه داد: 
آگاهانه ای  وضعیت های  یعنی  جنبشی  »جامعه 
انواع و اقسام  بین مردم وجود دارد که می دانند 

مطالبات آنها برآورده نشده و این جنبش ها ایجاد 
می شود که آنها را تحقق بخشد. همه این جنبش ها 
تمایل به برآورده کردن مطالبات خود داشته اند اما 
ایستادگی  تغییرات  الزم  دیدگاه هایی که دربرابر 
می کند، از کارآمد شدن جلوگیری کرده و شرایطی 
را ایجاد کرده که بر اساس پژوهش ها شهروندان را 
معترض و عاصی ساخته است. شهروندانی که از 
برآورده نشدن مطالبات معترضند و از ایستادگی 
در برابر خواسته ها، عاصی شده اند.« او دلیل این 
ایستادگی در برابر پاسخگویی به مطالبات شهروندان 
و ایجاد رضایت میان آن ها را به نگاه ایدئولوژیک 
مرتبط دانست و گفت: »این نگاه از سنت برآمده 
در حالی که جامعه متکثر شده آن را به رسمیت 
نمی شناسد و تغییرات را نمی پذیرد. جنبش های 
اصالحی به نابودی کشیده شده و گرایش دوگانه 
به سمت گفتمان انقالبی و طرد جامعه و مهاجرت 
نخبگان پیش آمده است. درگذشت مهسا امینی 
نیز تنها جرقه ای بر انباشته های گذشته بود و این 
شرایط را برای بهم پیوستگی جنبش های مختلف 

فراهم کرد.«
او در ادامه تصریح کرد: »سرنوشت جامعه ایران 
موضعی  یکی  است.  وابسته  موضع گیری  دو  به 
که بی توجه به این زمینه ها موضوع را به حرکاتی 
بیرون از ایران وابسته می داند و برخوردی کلیشه ای 
برای  طالیی  فرصت های  و  دارد  اخیر  اتفاقات  با 
تغییرات بنیادی را نادیده بگیرد که اگر این اتفاق 
بیفتد، گفتمان انقالبی برای تغییر وارد می شود و 
آینده روشنی پیش روی ما نخواهد بود. دیگری 
اینکه آیا بخش قابل توجهی از مردم معترض بر 
اساس تجربه های سابق به سوی گفتمان خشونت 
پرهیز می رود یا نفرت های تاریخی عمیقی را برای 
این صف آرایی ها به دلیل خشونت رواج می دهند که 
این نیز سرنوشت روشنی را پیش روی ما نخواهد 
گذاشت.« او راه برون رفت از این وضعیت را چنین 
ترسیم کرد: »باید تغییرات بنیادین و اصولی در 
رویه ها در ارتباط با به رسمیت شناختن تکثرها، 
ایجاد راهکارهایی برای این تکثر به نحوی که هر 
گروه بتوانند صدای خود را داشته و مطالبات را از 
مسیر مسالمت آمیزی داشته باشند، ایجاد شود. 
اگر چنین نشود وضعیت سخت دهه ۶۰ حاکم می 
به روش خشونت  استمرار مطالبات مردم  شود. 
پرهیز و درون زا مبتنی بر نیروهای داخلی باید 
بتواند سنتزی را در ایران ایجاد کند که از این شرایط 

بحرانی عبور کنیم.«

ایران زنانه می شود
ضمن  نیز  جامعه شناس  خلیلی،  اسماعیل 
اشاره به پژوهش ها پیشین درباره وضعیت ایران 
و آنچه پیش روی تغییرات آن است، گفت: » ما 
از آغاز شهرنشینی تا شروع و فروپاشی قاجار را 
بررسی کردیم و متوجه شدیم که فرهنگ ایران در 
مقایسه با دو حوزه شبه قاره هندوستان و خاورمیانه، 
از  بخشی  در  او  شود.«  زنانه  فرهنگی  می تواند 
سخنانش گفت: »فرهنگ زنانه از زمان هرودوت 
تا امروز زنده باقی مانده است. این فرهنگ، بارها 
و  و کشتارهای سنگین جلوگیری کرده  از کشت 
زندگی را فراخوانده است. زنان از یکسو در ایران 
به خودآگاهی تاریخی رسیده اند و در جهان با ورود 
سرمایه داری سبب شده زنان به شکل امیدبخشی 
مسائل خود را تئوریزه کنند و صحبت جدی برای به 
چالش کشیدن بنیان های جهانی دارند. آنچه ما در 
صحنه جامعه امروز می بینیم جریان زنانگی است 
با جنبش های منطقه ای، محیط  که پیوند جدی 
دارد…«  جنبش ها  سایر  و  رهایی جو  و  زیستی 
وام دار  مثل سایرین  را  این جنبش  او همچنین 
انقالب ۵۷ دانست و گفت: » شعار مرگ بر شاه 
با پدرساالری تسویه حساب کرد و جنبش امروز در 
حال تسویه حساب با مردساالری است.  آنچه امروز 
می بینیم از جهان جدا نیست. اینکه برتا تونبرگ 
ادای  به  وادار  را  ترامپ  سوئدی-  نوجوان  -یک 
احترام کرد و جنبشی علیه تئوری رشد اقتصادی و 
حفظ محیط زیست در همه جهان از سوی نوجوانان 
شکل گرفت، خود گویاست و چرا نباید انتظار داشت 
که دانش آموزان با وجود فرهنگ سایبری، پایشان 

در ایران در اعتراضات به میان بیاید؟«

نخستین نشست انجمن جامعه شناسی ایران درباره تحلیل دالیل ناآرامی ها برگزار شد

گونهشناسیاعتراضها
سعید معیدفر، اسماعیل خلیلی، حسین سراج زاده و میرطاهر موسوی در این نشست سخن گفتند

اسماعیل خلیلی، جامعه شناس: 
آنچه ما در صحنه جامعه امروز 
می بینیم جریان زنانگی است 
که پیوند جدی با جنبش های 
منطقه ای، محیط زیستی و 
رهایی جو و سایر جنبش ها دارد

انجمن جامعه شناسی ایران برای ارائه تفسیری جامعه شناسانه با موضوع ماهیت اعتراضات اخیر در سالگرد آبان سال 9۸ روز چهارشنبه نشستی با 
دبیری سمیه توحیدلو و با حضور سعید معیدفر، اسماعیل خلیلی، میرطاهر موسوی و  سید حسین سراج زاده برگزار کرد. نشستی که با نگاهی تاریخی 
و تکیه بر نتایج پژوهش های پیشین، مشکل امروز جامعه را در شکاف و دو قطبی تاریخی و ارزشی بین سنت و مدرنیته و برآورده نشدن مطالبات 
تاریخی نسل ها دانست. همچنین راه عبور از این شرایط را در به رسمیت شناختن صداهای متکثر و مطالبات متنوع برای ایجاد دیالوگی سالم و کارآمد 

معرفی کرد. گزارش »پیام ما« از نشست انجمن جامعه شناسی ایران پیش روی شماست.
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| روزنامه نگار |

| نازنین افتخار |

مزایدهعمومی
شناسایی و جذب سرمایه گذار در حوزه ورزش و جوانان

اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل با استناد به مصوبه  شماره ۱۳۴۲59 مورخه ۱۳9۶/۰5/۲5 شورای اقتصاد در خصوص دستورالعمل ماده ۲7 قانون الحاق 
برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت )۲( مصوب سال ۱۳9۳مجلس شورای اسالمی و اصالحات بعدی ، در نظر دارد پروژه ی احداث زمین چمن 

مصنوعی مینی فوتبال روباز شهرستان پارس آباد به سرمایه گذاران و مشارکت کنندگان واجد صالحیت از طریق مزایده عمومی واگذار نماید.

نام و نشانی دستگاه برگزار کننده فراخوان : اردبیل ـ میدان ورزش اداره كل ورزش و 
جوانان استان اردبیل

۱-   نوع و مبلغ تضمین شركت در فراخوان : رسید بانكی طبق جدول فوق به حساب سیبا به 
شماره  ۴۰75۰۰55۰7۸۸۰۳5۰ بانك مركزی اردبیل و یا ضمانتنامه بانكی معتبر ، ارائه چك 
های جاری اشخاص حقیقی و حقوقی و چك تضمین شده و هر گونه تضمین دیگر » خارج 

از دو حالت قید شده « قابل قبول نمی باشد.
۲-   مهلت دریافت اسناد فراخوان : تا ساعت ۱۳ روز  پنج شنبه  مورخه ۱۴۰۱/۰9/۱۰

۳-   مهلت تحویل پیشنهادات :   تا ساعت  ۱۴روز  سه شنبه  مورخه ۱۴۰۱/۰9/۲۲
۴-   زمان بازگشایی:  ساعت ۱۰صبح روز چهارشنبه مورخه ۱۴۰۰۱/۰9/۲۳

5-   هزینه آگهی و کارشناسی بر عهده برنده فراخوان خواهد بود.

۶-   پیشنهادات رسیده در کمیسیون معامالت اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل 
باز و با توجه به صرفه و صالح این اداره کل برنده فراخوان مشخص و اعالم خواهد شد.

7-   در صورت انصراف برندگان فراخوان از عقد قرارداد، تضمین شرکت در فراخوان آنان به 
ترتیب به نفع این اداره کل ضبط خواهد شد.

۸- عالقمندان می توانند اسناد فراخوان را از واحد دبیرخانه ماده ۲7 اداره کل ورزش و 
جوانان استان اردبیل دریافت نمایند.

9-   اداره کل ورزش و جوانان در رد یا قبول پیشنهاد مشارکت کنندگان مختار است.
۱۰- سایر جزئیات و شرایط در اسناد فراخوان درج شده است.

تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۱/۸/۲5
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۱/۸/۲۸

روابطعمومیادارهکلورزشوجواناناستاناردبیل

مدل مشارکتعنوان پروژهردیف
برآورد اولیه مبلغ 

سرمایه گذاری
)ریال(

مدت 
بهره برداری 

)سال(

دوره بهسازی و 
احداث )ماه(

اجاره بهاء سال 
اول )ریال(

مبلغ تضمین 
شرکت در مزایده 

)ریال(

۱
احداث زمین چمن مصنوعی 
مینی فوتبال روباز شهرستان 

پارس آباد

)B.O.L.T( احداث، 
بهره برداری، پرداخت اجاره 
به سرمایه پذیر  و انتقال

۱۲.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰۱۹۶۲۰.۰۰۰.۰۰۰۱.۲۶۰.۰۰۰.۰۰۰

سازمان ثبت اسناد و نوبت دوم
امالک کشور

 اداره کل ثبت اسناد و 
امالک استان مازندران

هیات موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی آگهی موضوع 
تعیین  قانون  نامه  آیین  ماده۱3  و  قانون   3 ماده 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی برابر رای شمارهای ۱۲۰۰۱۱۸۹ و ۱۲۰۰۱۱۹۰ 
تعیین  قانون  اول موضوع  مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ هیات 
فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف 
ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند 
نکا تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضیان آقای باقر 
فرزند   ۲۰۹۱۵۵3۹۹۹ ملی  شماره  به  ملکشاه  حالی 
ملی  به شماره  ملکشاه  و خانم حوا چالی  عباسعلی 
۲۰۶۲۴۵۴۸۹۹ فرزند غالمرضا که هر کدام در ۱ سهم 
مشاع از ۲ سهم ۵ دانگ و ۲۴ سیر و ۸ مثقال مشاع 
عرصه بانضمام ۱ سهم مشاع از ۲ سهم شش دانگ 
اعیانی یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
های  به کالسه  اصلی   -۲۸ پالک  از  مربع  متر   ۹۷
 ۹ بخش  نکا  اراضی  در  واقع   ۴3/۱۴۰۱ و   ۴۲/۱۴۰۱
حالی  عباسعلی  آقای  از  شده  خریداری  نکا  ثبت 
ملکشاه محرز گردیده. که مقدار ۱۵ سیر و ۸ مثقال 
مشاع عرصه وقف میباشد . لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی میشود تا 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
تاریخ  از  میتوانند  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضی 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را  انتشار 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ اعتراض دادخواست اعتراض بر ثبت 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در 
صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۱/۰۸/۱۴

تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴۰۱/۰۸/۲۸

امیر خندان رباطی
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نکا
شناسه آگهی: ۱۴۰۳۰۲۰

وم
 د

ت
نوب 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 ساختمان های فاقد سند رسمی- 
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی برابر رای شماره ۱۴۰۱۶۰3۱۹۰۹۱۰۰۱۲۲۷ -۱۴۰۱/۶/۲ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهر عنبرآباد تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای جمال الدین روشان فرزند هادی به شماره شناسنامه 3۷۱۹ صادره از جیرفت در شش دانگ 
یک باب ساختمان دامداری و مسکونی مشتمل بر زمین به مساحت 3۵۴۴۱ مترمربع پالک - فرعی از 3۵ - اصلی 
مفروز و مجزی شده از پالک 3۵ - اصلی قطعه یک واقع در عنبرآباد هادی آباد خریداری از مالک رسمی آقای جمال 
الدین روشان محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد . 
 تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۱/۰۸/۱۴

 تاریخ انتشار نوبت دوم :۱۴۰۱/۰۸/۲۸
مصیب حیدریان
 رئیس ثبت اسناد امالک

وم
 د

ت
نوب

 آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی    
نظر به دستور مواد ا و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
مصوب ۱3۹۰/۹/۲۰  و برابر رای شماره ۱۴۰۱۶۰3۱۰۰۱3۰۱۱۶۵۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۹ هیات قانون 
تعیین تکلیف........ موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی ......چمستان......... 

تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای / خانم حامد مودت فرزند کریم نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین با 
بنای احداثی به مساحت ... ۲۹۴.۲3 مترمربع به شماره پالک...۲۲۸ فرعی از ۱۲ اصلی واقع در قریه على آباد بخش.. 
۲ خریداری شده از آقای / خانم شکراله رنجبر مالک رسمی محرز گردیده است لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده ۱3 آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به 
فاصله ۱۵ روز از طریق این روزنامه و محلی / سراسری در شهرها منتشر و در روستاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه 
اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین 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 و معترض باید ظرف یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره 
ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارانه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض 
در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت 

به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست .
 تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۱/۰۸/۱۴  
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۱/۰۸/۲۸

شناسه آگهی ۱۴۰۴۳5۴
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک چمستان - عین اله تیموری

وم
 د

ت
نوب
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خوزستان

مرمت »قلعه سالسل« شوشتر به همت میراث فرهنگی و 
با همکاری مدیریت سازه های آبی ـ تاریخی شوشتر آغاز 
شده است. به گزارش ایسنا، این عملیات با هدف حفاظت 
و مرمت آغاز شده و هم اکنون اقدامات حفاظتی، مرمتی و 

سامان دهی آن در حال انجام است.
قلعه سالسل قلعه ای باستانی در شهر شوشتر است که در 
شمال غربی شوشتر و در کنار رودخانه شطیط واقع شده 
که امروزه تنها بخشی از آن باقی مانده است و از آن به 
عنوان جاذبه گردشگری شهر شوشتر یاد می شود. این قلعه 
در گذشته دارای قسمت های مختلفی همانند سربازخانه، 
طویله، حمام، شبستان، برج، باغچه، قورخانه، نقاره خانه، 
پنج  قلعه  این  درون  است.  بوده  آشپزخانه  و  حرم خانه 
شودان بزرگ وجود دارد که هر یک با شودان های درون 
بافت شهر در ارتباط هستند به طوری که این شودان ها در 

گرمای ۵۰ درجه خوزستان دارای محیط خنک هستند.
عملکرد قلعه سالسل عالوه بر جنبه استراتژیکی و نظامی 

و مرکز حکومتی، احتمااًل محلی برای نظارت بر تقسیم 
آب و مرکز مدیریت آب منطقه بوده است. همچنین این 
قلعه دارای استحکامات عالی و کوشک های باشکوهی 
است که به وسیله طال، مینا و الجورد طراحی شده اند. 
این قلعه در گذشته عالوه بر نقش دفاعی مرکز کنترل نهر 
داریون و نیز محل سکونت والیان خوزستان بوده است. 
هم اکنون در قلعه سالسل به جز اتاق های زیرزمینی آن، 
شودان ها و تونل های داریون چیزی باقی نمانده است. 
بوده  آباد  پیش  ۵۰ سال  به  نزدیک  تاریخی  بنای  این 
اما در سال های اخیر متاسفانه به دلیل نبود حفاظت و 

نظارت درست رو به نابودی رفته است.
دارای  بزرگ که  بسیار  است  قلعه سالسل شوشتر دژی 
طویله ها  و  سربازخانه ها  و  متعدد  و  مفصل  حیاط های 
و حمام ها و شبستان ها و برج ها و باغچه ها و قورخانه و 
نقاره خانه و حرم خانه و آشپزخانه و قاپی های متعدد و 

بوده  است.  و خندق  و حصار  بزرگ  حوض های 

حفاظت و مرمت 
قلعه »سالسل« شوشتر اجرایی شد

 عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی قم اظهار کرد: سابقه طوالنی صادرات فرش 
دستباف به دوران صفویه برمیگردد.صادرات فرش بعد از نفت تجارت دوم ایران است.  
احمد زاهدی موحد در گفتگو با خبرنگاران در قم گفت: اهمیت فرش دستباف را آن 

طور که شاید مورد توجه قرار نمی گیرد.
وی بیان کرد: پیشران فرش دستباف صادرات آن است و اگر این پیشران دچار مشکل 
باشد تولید صنعت فرش دچار مسئله خواهد شد و صدمه و لطمه آن به فعاالن بافنده 

در روستاها خواهد رسید.
عضو شورای عالی راهبردی فرش دستباف کشور پیمان سپاری ارزی را بزرگترین 
مانع و سد راه صادرات و صادرکنندگان در حوزه فرش دستباف برشمرد و تقاضای 
فعاالن اقتصادی را بازگشت ارز حاصل از صادرات همانند گذشته عنوان نمود و 
اظهار داشت: یک صادرکننده مجبور است برای مراحل بعدی صادراتی خود فرش 
را خرید کند بنابراین اجبار به بازگشت ارز حاصل از صادرات دارد و از آنجایی که 
عمدتًا فرش به صورت امانی فروخته می شود یعنی شخصی در کشور ثالث فرش 
برای  الزم  زمان  به  احتیاج  بنابراین  رساند  به فروش می  و  تحویل می گیرد  را 

بازگشت ارز به کشور خواهد بود.

 با حضور محمد اسالمی، رئیس سازمان انرژی اتمی از سامانه تصفیه شیرابه زباله با 
کمک فناوری پالسما در رشت رونمایی شد.

محمد اسالمی اظهار کرد: استفاده از فناوری پالسما سبب تحولی بزرگ در عرصه های 
گوناگون کشاورزی، پزشکی و زیست محیطی خواهد شد.

وی سامانه مذکور را دارای ظرفیت ۱۰۰ لیتر بر ساعت دانست که به صورت پایلوت 
در گیالن به بهره برداری رسیده و تصریح کرد: با استفاده از فناوری پالسما شیرابه در 

نهایت به آب قابل استفاده در کشاورزی و صنعت تبدیل می شود.
رئیس سازمان انرژی اتمی با اشاره به خدمات گسترده بهره برداری از فناوری پالسما 
و کاربرد آن در حوزه های گوناگون به ویژه فناوری پالسمای سرد، افزود: استفاده 
از تکنولوژی پرتودهی همراه با پالسما در فرایند تبدیل شیرابه زباله به آب قابل 
بهره برداری در صنعت و کشاورزی، مشکالت قابل توجهی را به ویژه در حوزه محیط 

زیست رفع می کند.
اسالمی با بیان اینکه با محوریت معاونت عمرانی استانداری و اداره کل حفاظت محیط 
زیست و شهرداری ها گام تکمیلی این سامانه را بر می داریم، گفت: آمادگی داریم 

دستگاه صنعتی سامانه مذکور را در هر نقطه از استان مستقر کنیم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان با اشاره به توانمندی ها،چالش ها 
و محدودیت های منابع آبی بخش کشاورزی به منظور حمایت از برنامه های توسعه ای 
افزایش میزان آب تخصیصی از سدها به بخش کشاورزی،  این بخش خواستار 
اختصاص تسهیالت ارزان قیمت و کمک های بالعوض و فنی و اعتباری به بهره برداران 
و تامین اعتبار برای ایجاد زیرساخت های مجتمع های گلخانه ای شد. سید محمدرضا 
افزود: طرح توسعه  از طرح های کشاورزی جنوب استان  بازدید  سید حسینی در 
خودکفایی سیستان و بلوچستان به گوشت مرغ، توسعه کشت های گلخانه ای، تغییر 
الگوی کشت و کشت گیاهان دارویی و کم آب بر، توسعه باغات موز برای خودکفایی 
کشور به واردات موز، توسعه صنایع تبدیلی، تکمیل زنجیره ارزش تولید محصوالت 
کشاورزی، توسعه نخلستان ها با ارقام تجاری و بازار پسند،توسعه شترداری نوین، 
توسعه کشت های قراردادی، تجهیز اراضی کشاورزی به سیستم های نوین آبیاری، 
توسعه اراضی کشت میگو و آبزی پروری و سند دار کردن اراضی کشاورزی را از 
مهمترین طرح های در دست اجرای بخش کشاورزی استان برشمرد. وی تاکید کرد: 
توسعه بخش کشاورزی به واسطه تاثیرگذاری گسترده بر اقتصاد در صورت فراهم بودن 

شرایط الزم به تنهایی می تواند نیروی محرکه رشد و توسعه اقتصادی کشور باشد.  

صادرات پیشران 
فرش دستباف است

سامانه تصفیه شیرابه با کمک 
فناوری پالسما در رشت رونمایی شد

افزایش میزان آب تخصیصی 
از سدها به بخش کشاورزی

| قم  | | گیالن  | | سیستان و بلوچستان |

خیرین مدرسه ساز 
به عدالت آموزشی 

کمک می کنند 
مدرسه ساز  خیرین  مجمع  رئیس   - همدان 
به  مدرسه ساز  خیرین  گفت:  همدان  استان 
کشور  سطح  در  خیری  تفکر  آورنده  وجود 
می کنند. کمک  آموزشی  عدالت  به  و  هستند 
تقدیر  ضمن  همایش،  این  در  فراهانی  علی 
کل  اداره  مدرسه ساز،  خیرین  از  تشکر  و 
کل  اداره  همدان،  استان  آموزش وپرورش 
استان  مدارس  تجهیزات  و  توسعه  نوسازی، 
مدرسه ساز  ۲۴۶ خیرین  کرد:  اظهار  همدان، 
 3۵۰ االن  تا  دارد که  استان همدان وجود  در 
پروژه با ۲۱۴۸ کالس درس را به بهره برداری 

ندند. رسا
به  مدرسه ساز  خیرین  کرد:  تصریح  فراهانی 
کشور  سطح  در  خیری  تفکر  آورنده  وجود 
می کنند.  آموزشی کمک  عدالت  به  و  هستند 
خیرین  توسط  کشور،  مدارس  درصد   3۵
ملی  خیرین سرمایه های  است.  ساخته شده 

کرد. توجه  آن ها  به  باید  و  هستند 
دلیل  به  استان ها  از  خیلی  داد:  ادامه  وی 
بیشتری  خیرین  و  امکانات  مالی،  تمکن 
برخوردار  امکانات  این  از  ما  استان  دارند. 
نیست ولی به دلیل حضور افراد نیک اندیش 

داریم. را  کشور  ششم  جایگاه  استان،  در 
استان  مدرسه ساز  خیرین  مجمع  رئیس 
با  پروژه خیری   ۸۲ همدان خاطرنشان کرد: 
متر  هزار   ۶۷ در  درس  ۵۰۰ کالس  از  بیش 
احداث  حال  در  تومان  میلیارد   ۱۱3 و  مربع 

است.
مدارس  درصد   3۱ اینکه  بیان  با  فراهانی 
ساخته شده در استان توسط خیرین ساخته 
خیر  کار  به  همواره  ما  کرد:  عنوان  شده، 
فضاهای  از  خیلی  داریم.  نیاز  مدرسه سازی 
برخی  است.   تخریبی  و  ناقص  اموزشی 
نیاز  و  است  انقالب  از  قبل  برای  آموزشگاه ها 

دارد. بازسازی  به 
وی در پایان خاطرنشان کرد: نیمی از خیرین 
آن ها  یاد  و  نام  اما  نیستند  قید حیات  در  ما 
ماندگارشان  اثر  و   دارد  وجود  ما  قلب  در 
و  یار  دانش آموران  خیر  دعای  و  پابرجاست 

بود. خواهد  آخرت  در  یاورشان 

بوشهر - استاندار بوشهر با اشاره به ظرفیت های این 
استان در اقتصاد دریا محور گفت: مشارکت بخش 
مجتمع های  جمله  از  طرح ها  اجرا  در  خصوصی 
گردشگری دریایی در نقاط مختلف ساحلی استان 

است. ضرورت  یک 
برنامه ریزی و  حمد محمدی زاده در جلسه شورای 
توسعه استان بوشهر با اشاره به اجرا طرح های اقتصاد 
داشتن  با  بوشهر  استان  داشت:  اظهار  محور  دریا 
بیشترین ساحل و طوالنی ترین مرز دریایی با خلیج  
فارس از ظرفیت های مهم برای اجرا طرح های اقتصاد 

دریا پایه دارد.
را  اقتصاد دریا محور  از فرصت های مهم  وی یکی 
طرح های گردشگری دانست و بیان کرد: استان بوشهر 
در عرصه گردشگری در ابعاد گوناگون از ظرفیت های 
مهمی در شهرستان های ۱۰گانه دارد که توجه به این 

ظرفیت ها یکی از اولویت های است.
استاندار بوشهر با بیان اینکه سال گذشته ۸.۵ میلیون 
استان شد  وارد  ماه  مدت 3.۵  در  گردشگری  نفر 
خاطرنشان کرد: حضور گردشگر در هر منطقه نقش 

مهمی در رونق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دارد 
مشارکت  با  زیرساخت های گردشگری  تقویت  که 

شهرداری ها و دهیاری ها یک ضرورت است.
محمدی زاده با تاکید با تشکیل کارگروه تخصصی در 
حوزه ورزش و گردشگری دریایی و ساحلی گفت: در 
حوزه ورزش ضمن وجود شناگاه و سواحل زیبا برای 
رشته های مختلف ورزشی، قایقرانی و غواصی یکی از 

دیگر ظرفیت ها محسوب می شود.
به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی استانداری 
بوشهر، وی با تاکید بر فراهم شدن آموزش غواصی 
حوزه گردشگری  به  رشته  این  به  عالقمندان  برای 
بخش  مشارکت  تصریح کرد:  و  پرداخت  دریایی 
مجتمع های  جمله  از  طرح ها  اجرا  در  خصوصی 
گردشگری دریایی در نقاط مختلف ساحلی استان 

است. ضرورت  یک 
استاندار بوشهر تدوین طرح های گردشگری دریایی و 
ساحلی برای مشارکت بخش خصوصی را مورد تاکید 
قرار داد و افزود: احداث مارینا پارک شناور تفریحی 

گردشگری در بوشهر مورد توجه قرار گرفته شود.

مجتمع های گردشگری دریایی در بوشهر ایجاد شود

استاندار بوشهر با تاکید با تشکیل 
کارگروه تخصصی در حوزه ورزش 

و گردشگری دریایی و ساحلی 
گفت: در حوزه ورزش ضمن 
وجود شناگاه و سواحل زیبا 

برای رشته های مختلف ورزشی، 
قایقرانی و غواصی یکی از دیگر 

ظرفیت ها محسوب می شود

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان مازندران
آگهی موضوع ماده ۳ و ماده ۱۳ آئین نامه 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 

ساختمان های  فاقد سند رسمی
نظر به دستور مواد ۱ و  3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب ۱3۹۰/۰۹/۲۰ امالک متقاضیانی که در هیات 
موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی آمل مورد رسیدگی و تصرفات 
مالکانه و بالمعارض آنان محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح 

ذیل آگهی می گردد :
امالک متقاضیان واقع در بخش سه ثبت آمل - دهستان دشت سر

33- اصلی ) قریه بازیار کال(
۱۰3۱۷ فرعی آقای اکبر مالزاده در شش دانگ یک قطعه زمین با ساختمان احداثی 
که چهل و سه سیر مشاع از شش دانگ عرصه آن موقوفه است به مساحت۲۴۰.3۰ 
متر مربع، خریداری شده بالواسطه از حسین شیرانی و مع الواسطه از اسماعیل مهری 

ملکشاه و یداله هادیان و عیسی آذرگشت.
لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی و ماده ۱3 – آیین نامه مربوطه، این آگهی در دو نوبت به فاصله 
۱۵ روز از طریق روزنامه محلی و کثیراالنتشار در شهر ها منتشر و در روستاها 
اعتراض  اعالم شده  آرای  به  تا در صورتیکه اشخاص ذینفع  الصاق  رای هیات 
داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی در روستاها از طریق الصاق در 
محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید 
اخذ نمایند . معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به 
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به 
اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم 
با  قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراضی در مهلت قانونی واصل نگردد 
معترض ، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت 
مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه 
متضرر به دادگاه نیست . بدیهی است برابر ماده ۱3 آئین نامه مذکور در مورد 
قسمتی از امالکی که قبال اظهار نامه ثبتی پذیرفته نشده و واحد ثبتی با رای 
هیات پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود ، مراتب را در اولین آگهی 
نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان به اطالع عموم می رساند و نسبت به 
امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود ، واحد ثبتی آگهی تحدید 

حدود را به صورت اختصاصی منتشر می نماید .
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۱/۰۸/۱۴

تاریخ انتشار نوبت دوم:  ۱۴۰۱/۰۸/۲۸
حسن صالحی 
 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک آمل
شناسه آگهی: ۱۴۰۳7۲۲

وم
 د

ت
نوب

تاریخ:۱۴۰۱/۰۸/۲۶               م الف:۱۳5۸
قوه قضائیه

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای مصباح ظاهری برابر وکالتنامه 3۱۸۲۲ - ۱3۹۸/۰3/۲۸ وکالتا از طرف 
غالمرضا قانعی تسلیم دوبرگ استشهاد محلی مصدق به مهر دفترخانه ۲۴ 
همدان مدعی است که سند مالکیت چهارونیم دانگ مشاع از ششدانگ 
بشماره چاپی ۶۰۴۰3۰ پالک ثبتی ۱3۵/۱/3 اصلی واقع در بخش چهار 
همدان بشماره دفتر الکترونیک ۱3۹۸۲۰3۲۶۰3۴۰۰۷۱3۵   سابقه ثبت 
دارد و دربیع شرط نیست به علت نامعلوم مفقود گردیده ، لذا به استناد 
تبصره الحاقی به ماده ۱۲۰ آئین نامه قانون ثبت بدینوسیله آگهی میشود 
تا هر کسی مدعی انجام معامله و یا وجود سند مالکیت نزد خود باشد 
از تاریخ انتشار این آگهی طی مدت ۱۰ روز به اداره ثبت اسناد و امالک 
مراجعه و ضمن ارائه اصل سند مالکیت و یا سند معامله اعتراض کتبی 
خود را تسلیم نماید در صورت انقضاء مدت واخواهی و نرسیدن اعتراض و 
یا در صورت اعتراض چنانچه اصل سند مالکیت ارائه نشود سند المثنی به 

نام متقاضی صادر و تسلیم خواهد شد.
حمید سلگی-  رئیس اسناد ثبت و امالک ناحیه دو همدان
رونوشت به ستاد فرمان حضرت امام )ره(
شناسه آگهی: ۱۴۱۳۰۲۲

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

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره ۱۴۰۱۶۰3۱۹۰۰۸۰۰۱۷۷۴ هیات دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
زرند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حمید منصوری بیدخوانی فرزند علی به 
شماره شناسنامه 3۱۹ صادره از زرند در شش دانگ خانه به مساحت ۲۷۴ مترمربع از 
پالک ۵۵۶ اصلی واقع در زرند بخش ۱3 کرمان به آدرس روستای داربیدخوان خریداری 
از مالک رسمی آقای غالمعلی منصوری بیدخوانی محرز گردیده است لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و  پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۱/۰۸/۲۸
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴۰۱/۰۹/۱3

حسین توحیدی نیا
 رئیس ثبت اسناد و امالک
 شناسه آگهی : ۱۴۱۱۸5۲

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

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره ۱۴۰۱۶۰3۱۹۰۰۸۰۰۱3۸۲ هیات دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
زرند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مسلم غالم حیدری فرزند ناصر به شماره 
شناسنامه ۲۹۸3۶۲3۷۶۹ صادره از زرند)با والیت قهری خانم زهرا براهوئی اژدری به 
موجب دادنامه شماره ۹۹۰۰۱۵۲ در ششدانگ خانه به مساحت ۴3۲ مترمربع مفروز 
و مجزی شده از 3 پالک فرعی از ۲۲۸۸ اصلی واقع در زرند بخش ۱3 کرمان به 
آدرس خیابان عطااله اسالمی کوچه ۲۲ و ۲۰ خریداری از مالک رسمی آقای جواد 
محمدی اکبرآبادی محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۱/۰۸/۲۸
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴۰۱/۰۹/۱3 

 حسین توحیدی نیا
 رئیس ثبت اسناد و امالک
شناسه آگهی : ۱۴۱۱۸5۳

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

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره ۱۴۰۱۶۰3۱۹۰۰۸۰۰۱۷۷۸ هیات دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمان های  و  اراضی  ثبتی  وضعیت 
بینش  احمد  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  زرند  ملک  ثبت  حوزه 
بینا فرزند اصغر به شماره شناسنامه 3۶۹ صادره از زرند در شش دانگ مغازه به 
مساحت ۵۷.۵۰ مترمربع از پالک ۶3۸۲ اصلی واقع در زرند بخش ۱3 کرمان به 
آدرس نبش خیابان استاد جعفری خریداری از مالک رسمی ورثه مرحوم اصغر 
به  نوبت  به منظور اطالع عموم مراتب در دو  لذا  بینا محرز گردیده است  بینش 
فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به 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 :۱۴۰۱/۰۸/۲۸
تاریخ انتشار نوبت دوم :۱۴۰۱/۰۹/۱3

حسین توحیدی نیا
 رئیس ثبت اسناد و امالک
 شناسه آگهی : ۱۴۱۱۸۶9

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

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 

تکلیف  تعیین  قانون  دوم موضوع  ۱۴۰۱۶۰3۱۹۰۰۸۰۰۱۷۹۰ هیات  رای شماره  برابر 
ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمان های  و  اراضی  ثبتی  وضعیت 
حوزه ثبت ملک زرند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم فاطمه نکوئی ده 
چناری فرزند علی به شماره شناسنامه 3 صادره از زرند در شش دانگ خانه به 
مساحت 3۴۰.۹۵ مترمربع از پالک ۷۵۶۱ اصلی واقع در زرند بخش ۱3 کرمان به 
آدرس میدان دادگستری کوچه ۸ متری خریداری از مالک رسمی خانم رخساره 
به  نوبت  دو  در  مراتب  عموم  اطالع  منظور  به  لذا  است.  گردیده  محرز  حجازی 
فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به 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 : ۱۴۰۱/۰۸/۲۸
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴۰۱/۰۹/۱3 

حسین توحیدی نیا
 رئیس ثبت اسناد و امالک
شناسه آگهی : ۱۴۱۱۸۸۶

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

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره ۱۴۰۱۶۰3۱۹۰۰۸۱۶۸3 هیات دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
زرند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای سید مجتبی میرصادقی فوزی فرزند 
سیدجالل به شماره شناسنامه ۹ صادره از راور در یک باب خانه به مساحت ۵۴۹.۶۰ 
مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک ۷۰۵ فرعی از ۲ اصلی واقع در کوهبنان بخش ۱۶ 
کرمان به آدرس خیابان شهید صدوقی خریداری از مالک رسمی آقای حسین طهماسبی 
محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود 
را به 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 : ۱۴۰۱/۰۸/۲۸
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴۰۱/۰۹/۱3 

حسین توحیدی نیا
 رئیس ثبت اسناد و امالک
شناسه آگهی : ۱۴۱۱۸7۶

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

برابر رای شماره ۱۴۰۱۶۰3۱۹۰۱۲۰۰33۰۲ هیات دوم موضوع قانون 
تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 

رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سیرجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای حسن حیدری فرزند ابراهیم به شماره شناسنامه ۲۹۵۸ صادره از سیرجان در یک 
قطعه خانه و باغچه به مساحت ۱3۴۱/۲۴ مترمربع پالک 3۹3 اصلی واقع در سیرجان 
اراضی باسفهرجان بخش 3۶ کرمان خریداری از مالک رسمی آقای محمد نوری محرز 
گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ 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 یک 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 :۱۴۰۱/۰۸/۲۸ / تاریخ انتشار نوبت دوم :۱۴۰۱/۰۹/۱3

محمد آرمان پور
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان
شناسه آگهی : ۱۴۱۱۸۶۳

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

برابر رای شماره ۱۴۰۱۶۰3۱۹۰۱۲۰۰3۱۶۶ هیات دوم موضوع قانون 
تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 

رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سیرجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
خانم فرزانه حیدری نسب فرزند اكبر به شماره شناسنامه ۱۶۸۷۹ صادره از سیرجان در یک 
باب خانه به مساحت ۲۲۸/۰۷ مترمربع پالک ۲۵۴۴ اصلی واقع در سیرجان مکی آباد 
بلوار حمزه سید الشهدا بخش 3۶ کرمان خریداری از مالک رسمی خانم فاطمه فصیحی 
مکی آبادی محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ 
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 یک 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 :۱۴۰۱/۰۸/۲۸ / تاریخ انتشار نوبت دوم :۱۴۰۱/۰۹/۱3

محمد آرمان پور
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان
شناسه آگهی : ۱۴۱۱۸۶5

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

آرا صادره هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف  برابر 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در 

واحد ثبتی شهرستان زرند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا 
مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا بشرح ذیل به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتیکه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 

اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
امالک واقع در بخش ۱3 کرمان شهرستان زرند

ملی  کد   3۰۸۰۸۰۸3۲۰ شماره  شناسنامه  به  علیا  رشک  سعیدی  علی  امیر  آقای 
3۰۸۰۸۰۸3۲۰ صادره از زرند فرزند قدرت هللا )که خانم سمیرا زمانی بابگهری فرزند علی 
با شماره ملی 3۰۸۰۱۲3۱۱۵ و به موجب دادنامه ۱۴۰۰/۰۵/۱۰-۱۴۰۰۲۱3۹۰۰۰۲3۸۶۵۴۸ 
شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی زرند به سمت امین منضم به ولی قهر متقاضی منصوب 
شده(در چهار دانگ و خانم سمیرا زمانی باب گهری فرزند علی به شماره شناسنامه 
3۰۸۰۱۲3۱۱۵ صادره از زرند در دو دانگ مشاع از شش دانگ خانه به مساحت شش 
دانگ ۲۰۹.۹۲ مترمربع از پالک ۷۶۲۹ اصلی واقع در زرند بخش ۱3 کرمان به آدرس 

خیابان شهید صدوقی کوچه ۱۶ خریداری از مالک رسمی آقای علی سعیدی رشک علیا
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۱/۰۸/۲۸
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴۰۱/۰۹/۱3

حسین توحیدی نیا
 رئیس ثبت اسناد و امالک
شناسه آگهی : ۱۴۱۱۸۸۲

حوزه ثبت ملک منطقه یک قزوین
آگهی تحدید حدود اختصاصی

از  یک  هر  دانگ  حدود شش  تحدید  چون 
سه قطعه باغ به پالک ۲۲ فرعی از ۷۶ اصلی 
واقع در بخش ۴ جنوب شرق قزوین به علت عدم حضور 
نیامده و عمل تبصره ذیل ماده ۱۵ قانون  به عمل  مالک 
ثبت نیز میسور نیست لذا بنا به تقاضای آقای نقی گلپور 
تحدید حدود پالک فوق در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۰ 
ساعت ۱۰ صبح به وسیله نماینده و نقشه بردار این اداره 
به  بدینوسیله  آمد.  خواهد  عمل  به  ملک  وقوع  محل  در 
مقرر  و ساعت  روز  در  اخطار می شود که  مجاور  مالکین 
در آگهی در محل حضور به هم رسانند. مجاورین معترض 
که در محل حضور نداشته باشند می توانند طبق ماده ۲۰ 
قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت جلسه تحدیدی لغایت 
سی روز اعتراض کتبی خود را به این اداره تسلیم و ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را 
به مراجع ذیصالح قضائی تنظیم نماید. در غیر این صورت 
دادگاه  به  می تواند  وی  قانونی  نماینده  یا  ثبت  متقاضی 
مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت 
و به این اداره تسلیم نماید. با ارائه گواهی مزبور این اداره 
بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات 

ادامه خواهد داد.
تاریخ انتشار ۱۴۰۱/۸/۲۸

شعبان عسگری – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان 
منطقه یک قزوین
شناسه آگهی: ۱۴۱۲9۰۰

شماره ۱۲۴۸۲
تاریخ ۱۴۰۱/۸/۲۶

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان
آگهی فقدان سند مالکیت

آقای محمود علی خاقانی جو با تسلیم دو برگ استشهاد محلی 
مصدق به مهر دفترخانه ۷۸ همدان مدعی است که سند مالکیت 
ششدانگ به شماره چاپی ۱3۸۷۵۴ پالک ۱۸/۱۱۱/۸۱۸ اصلی 
واقع در حومه بخش ۲ همدان ذیل دفتر ۲۲۲ صفحه ۴۹۷ ثبت 
۵۴۱۶۲ که در بیع شرط نیست به علت سهل انگاری مفقود 
گردیده، لذا به استناد تبصره الحاقی به ماده ۱۲۰ آیین نامه 
قانون ثبت بدین وسیله آگهی می شود تا هر کسی مدعی انجام 
معامله و یا وجود سند مالکیت نزد خود باشد از تاریخ انتشار 
این آگهی طی مدت ۱۰ روز به اداره ثبت اسناد و امالک مراجعه 
و ضمن ارائه اصل سند مالکیت و یا سند معامله اعتراض کتبی 
خود را تسلیم نماید در صورت انقضاء مدت واخواهی و نرسیدن 
اعتراض و یا در صورت اعتراض چنانچه اصل سند مالکیت ارائه 

نشود سند المثنی به نام متقاضی صادر و تسلیم خواهد شد.
حمید سلگی
رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو همدان
شناسه آگهی ۱۴۱۲999- م الف: ۱۳5۶
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آگهی فقدان سند مالکیت   
نظر به اینکه آقا خدا رحم نوری زاده با استناد دو برگ استشهادیه گواهی 
امضا شده منضم به تقاضای کتبی دریافت سند مالکیت المثنی نوبت اول 
به این اداره مراجعه و مدعی است سند مالکیت دفترچه ای به شماره 
۸۰۱۷۱3تحت پالک  ۵3۹فرعی از ۴۴ اصلی واقع در بخش ۲ متعلق به وی  میباشد 
که بعلت جابجائی مفقود گردیده است  با بررسی دفتر معلوم شد سند مالکیت اولیه 
ذیل  ثبت ۲۹۴۴صفحه ۴۶جلد ۲۲ بنام  کبری حیدری ثبت و صادر و تسلیم شده 
است که  مع الواسطه برابر سند قطعی ۹۲۲۹۷ مورخ ۱3۹۸/۸/۱۲ دفتر خانه ۹ بنام 
خدارحم نوری زاده ثبت گردیده است  .دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد لذا باستناد 
تبصره یک ماده ۱۲۰ آیین نامه اصالحی قانون ثبت مراتب در یک نوبت آگهی و متذکر 
می گردد هر کسی نسبت به ملک  مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند 
مالکیت نزد خود می باشد بایستی ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ انتشار این آگهی اعتراض 
کتبی خود را به پیوست اصل سند مالکیت یا سند معامله ای به این اداره تسلیم نماید 
بدیهی است در صورت عدم اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند 
مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به 

متقاضی اقدام خواهد شد.

صید آقا نجفوند دریکوندی - رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد

آگهیمفقودی

آگهیمفقودی

سفید- رنگ  به  :پارس  تیپ  پژو  سواری  خودرو  سبز  برگ 
و   ۱۲۴9۰۲5۳5۴۲  : موتور  شماره  به   ۱۳9۰ مدل  روغنی 
شماره  به   NAAN۲۱CA۰CK۱۳5۳97 شاسی:  شماره 
میرخالوئی  صابر  سید  نام  به   ۶5 ایران   ۸۲ ل   75۱ پالک: 

می باشد. ساقط  اعتبار  درجه  از  و  گردیده  مفقود 

  Z۲۴NIB :کارت سبز خودرو سواری وانت سیستم:زامیاد تیپ
  Z۲۴7۱7۸۱۳Z : به رنگ آبی-روغنی مدل ۱۳95 به شماره موتور
و شماره شاسی : NAZPL۱۴۰BG۰۴۴7799 به شماره پالک : 
۲7۳ ل ۶۱ ایران ۶5 به نام رضا عبدلی مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.

شهربابک

شهربابک



۲۴3۶ پیاپی  شماره  شانزدهم       سال       ۱۴۰۱ آبان   ۲۸ 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

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

امور اداری: شیوا کرمیامور استان ها و سایت: فاطمه صمدیان   0919۲769839

/  تلفن:  3۲487477-034نشانی : کرمان، میدان آزادی، خیابان شهید بهشتی، شهید بهشتی 10، نبش شرقی ۲

روزنامه سیاسی – اجتماعی
صاحب امتیاز و مدیرمسئول: 

 روح هللا خدیشی 
 سردبیر: امین شول سیرجانی

 مدیر هنری: تیوا صمدیان  

 دبیر آنالین: سینا قنبرپور
 دبیر عکس: یاسر خدیشی 

 دبیر میراث فرهنگی و محیط زیست: مهتاب جودکی
 دبیر منابع طبیعی، آب و انرژی: فاطمه باباخانی

دبیر سیاسی: علیرضا کیان پور

خبرنگار میراث فرهنگی: فاطمه علی اصغر
 خبرنگار میراث فرهنگی و محیط زیست: فروغ فکری

 منابع طبیعی و جامعه محلی: ستاره حجتی
 صفحه آخر: صدف سرداری رفسنجانی

 شهر: سوگل دانائی 

 شبکه های اجتماعی: فاطمه آقامالیی
 صفحه آرایی: ندا صفاریان

رتبه روزنامه پیام ما :40.4     گروه: 4
نظرات نویسندگان دیدگاه شخصی آنان بوده

و لزوما دیدگاه روزنامه نیست. 

0 9 03  333  8494 /  تلفن:  86011893-0۲1تهران - خیابان شریعتی - ابتدای شهید بهشتی - پالک ۲6 )ساختمان 3۵3(- واحد ۵ توزیع تهران: نشرگستر  )0۲161933000(
توزیع استان ها: اطالعات )0۲1۲999344۵(

  |چاپ: صمیم )0۲144۵8۲803(
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بافت تاریخی و بازارچه سنتی آالشت 

عکس:  مهر

از  زیارت  و  حج  سازمان  عمره  و  حج  امور  معاون 
خبر   ۱۴۰۲ حج  زائران  اسکان  برای  برنامه ریزی  آغاز 
این که  بیان  با  رضایی  اکبر  ایسنا،  گزارش  به  داد. 
و   ۱۴۰۲ تمتع  حج  برای  اجرایی  برنامه ریزی های 
با  افزود:  است،  اقدام  دست  در  ایرانی  حجاج  اسکان 
اجرایی  فرایندهای  در  صورت گرفته  بازنگری  به  توجه 
بانک  رسانی  به روز  هدف  با  و  اسکان  حوزه  در  حج 
اطالعات مسکن و توسعه در تعداد افرادی که آمادگی 
این  باشند،  داشته  همکاری  اسکان  حوزه  در  دارند 

است. انجام  حال  در  برنامه ریزی ها 
او با اشاره به برگزاری جلسات مختلف و کار کارشناسی 
انجام شده و لحاظ شدن نظریه کارشناسان و مسئوالن 
مرتبط در این حوزه در سازمان حج و بعثه مقام معظم 
کرد: موضوع  اظهار  نظرات کارشناسی،  اعمال  و  رهبری 
مدینه  و  مکه  در   ۱۴۰۲ سال  حج  هتل های  فراخوان 
به  مسکن  جامع  سامانه  طریق  از  نخستین بار  برای 

است. درآمده  اجراء  مرحله 
معاون سازمان حج و زیارت افزود: در مرحله نخست، 
روزنامه های  از  یکی  طریق  از  هتل ها  فراخوان  آگهی 
طریق  از  مراتب  و  شده  درج  عربستان  در  داخلی 
به هتلداران  نیز  سامانه و سایت های رسمی و مجازی 
اطالع رسانی  هتل ها  )سرمایه گذاران(  مستثمرین  و 
مدت  به  فراخوان  این  است.  انجام  حال  در  و  شده 
فراخوان،  این  در  متقاضی شرکت  افراد  برای  دو هفته 
اقدامات  این  کرد:  بیان  اکبری  است.  دسترس  قابل 
اجرایی برای خدمت رسانی هرچه بهتر به حجاج ایرانی 
دریغ  تالشی  هیچ  از  ارتباط  این  در  و  می شود  انجام 

کرد. نخواهیم 

معاون سازمان حج و زیارت پیش تر گفته بود: سهمیه 
از  پس  و  نشده  تعیین  هنوز  ایران   ۱۴۰۲ سال  حج 
حج  به  ایران  از  زائرانی که  تعداد  عربستان  با  مذاکره 
با این وجود سازمان حج و زیارت  اعزام خواهند شد. 
گذشته  سال های  در  تمتع  حج  ودیعه گذاران  تمام 
کنند.  رسانی  به روز  را  خود  اطالعات  تا  فراخوانده  را 
آینده  حج  برای  را  وضعیتی  هنوز  عربستان  هرچند 
اولویت  که  رضایی گفته  اکبر  اما  است،  نکرده  معلوم 
با ودیعه گذارانی است که در سال ۱3۹۹  در حج آینده 

کرده اند. ثبت نام 

| گردشگری مذهبی  |

| سینما |

رئیس ستاد گردشگری شهرداری گفت: قرار است با 
کمک ناوگان تاکسیرانی پایتخت، تعدادی تاکسی با 
رانندگان آموزش دیده و مسلط به زبان خارجی و آشنا 
با اماکن دیدنی، گردشگران را جابه جا کنند. امیر قاسمی 
رئیس ستاد گردشگری شهرداری تهران در گفتگو با 
خبرنگار مهر بیان کرد: در حال رایزنی هستیم که حداقل 
برای برخی از اماکن مانند فرودگاه یا مبادی ورودی 
باشند که  داشته  دیده حضور  آموزش  رانندگان  شهر، 
هم جوان بوده، هم به یکی از زبان های خارجی مسلط 

باشند و تحت آموزش آشنایی با اماکن گردشگری شهر 
قرار گیرند که وقتی گردشگر، داخل تاکسی نشست در 
گام اول بتواند سرویس الزم را به او بدهد و شهر را 
معرفی کرده و در کمترین زمان او را با تاکسی به نقاط 
گردشگری شهر ببرد. او درباره طرح مخصوص استفاده 
کودکان از تاکسی های گردشگری هم گفت: با توجه به 
اهمیت موضوع کودک و شهر دوستدار کودک در قالب 
تاکسی های گردشگری تورهای نیم روزه را برای کودکان 

اجرا خواهیم کرد.

در حالی که در پنج روز گذشته کمتر از ۱۰۰ هزار 
نیز  و  سالن ها  صاحبان  رفته اند،  سینما  به  نفر 
ببینند  تا  منتظرند  نمایش  نوبت  در  فیلم های 
)جمعه(  دیروز  از  اکرانش  »بخارست« که  فیلم 
پیدا  سرنوشتی  چه  شده،  آغاز  رسمی  طور  به 

می کند.
به  »بخارست«  کمدی  فیلم  ایسنا،  گزارش  به 
از چند هفته که  اطیابی پس  کارگردانی مسعود 
نمی کرد،  قبول  را  اکران  ریسک  جدیدی  فیلم 
چرخه  به  آبان ماه   ۲۴ سه شنبه،  روز  از  سرانجام 
ابتدایی  روز  سه  در  دقیقًا  اما  شد  اضافه  اکران 
اکران این فیلم شرایط جامعه به گونه ای پیش 
را  جمعه  روز  باید  اعالم کارگردان  طبق  رفت که 

دانست. فیلم  این  رسمی  اکران  آغاز 
با توجه به  اطیابی چند روز قبل به ایسنا گفت: 
اینکه برخی سینماها در روزهای گذشته تعطیل 
شدند و نیز به دلیل آماده نبودن مواد تبلیغاتی 
است که  این  بر  قرار  سالن ها  نبودن  تکمیل  و 
آبان ماه »بخارست« اکران جدی خود را  از ۲۷ 

شروع کند.
سینماهایی  در  و  روز  سه  این  در  فیلم  فروش 
که »بخارست« را نمایش دادند تاکنون به ۴۶۰ 
هزار   ۱۵ حدود  و  است  رسیده  تومان  میلیون 

خریده اند.  بلیت  فیلم  این  تماشای  برای  نفر 
نمایش دهنده  سالن های  تعداد  حاضر  حال  در 
این فیلم نیز به ۲۰۰ سالن رسیده و سانس های 

است. شده  اضافه  هم  آن  نمایش دهنده 
که  رفته  پرده  روی  حالی  در  »بخارست« 
ناآرامی های اخیر جامعه سبب کاهش مخاطبان 
سینما شده و نگرانی هایی برای وضعیت سینما 
مطرح  آن  فعاالن  و  کارکنان  معیشت  ویژه  به 
تابستان  در  برنامه ریزی هایی که  می شود.  طبق 
با  امسال  پاییز  بود سینما در  انجام می شد قرار 
و  باشد  همراه  مخاطب پسند  فیلم های  نمایش 
همزمان با جام جهانی اکران فیلم ها ادامه داشته 
بود روی پرده  اما تمام فیلم هایی که قرار  باشد 
متوقف  را  اکران  برای  برنامه ریزی  فعال  بروند 
آن ها  صاحبان  از  بسیاری  با  و گفت وگو  کرده اند 
نشان می دهد که همگی در انتظارند تا سرنوشت 
فیلم »بخارست« و میزان استقبال مردم از اکران 
معتقدند  سینماگران  برخی  حتی  ببینند؛  را  آن 
وضعیت  بر  می تواند  فیلم  این  فروش  میزان 

باشد. تاثیرگذار  هم  جدید  فیلم های  تولید 
نسبت  حالی  در  نیز  سینمادارها  این،  بر  عالوه 
دارند که  نگرانی  سینماها  فروش گیشه  افت  به 
امیدوار بودند پخش مسابقات فوتبال در سینماها 

به طور موقت ُمسکنی برای رفع رکود این روزهای 
سینما باشد اما در حالی که تنها دو روز به شروع 
جام جهانی باقی مانده، هنوز تکلیف نهایی پخش 

مسابقات در سینماها مشخص نشده است.
»ابلق«،  همچون  فیلم هایی  حاضر  حال  در 
و  یک  »طبقه  »شین«،  »بیرو«،  »انفرادی«، 
»لوپتو«،  انیمیشن های  و  »دوزیست«  نیم«، 
اکران  سینماها  در  دلفینی«  »پسر  و  باال«  »بام 

. ند می شو
سال  ابتدای  از  سینما  فروش کل  آمار  آخرین 
تاکنون طبق اطالعات سامانه سمفا، ۲۹۲ میلیارد 
 ۹ به  هم  مخاطبان  کل  تعداد  و  است  تومان 
این  مقایسه  رسیده که  نفر  هزار   ۴۰۷ و  میلیون 
آمار تا پایان ۲۲ آبان نشان می دهد در پنج روز 
گذشته فقط حدود ۹۶ هزار نفر به سینما رفته اند.

برنامه ریزی برای تردد تاکسی های گردشگری در تهران 

برنامه ریزی برای اسکان حج ۱۴۰۲ 

گرد بی رونقی بر گیشه سینماها  

ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی است:
۱(  برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد 
و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده) در صورت 
ارسال  )ودیعه(،  مزایده  در  تضمین شرکت  پرداخت  مربوطه(،  هزینه  وجود 
پیشنهاد قیمت و اطالع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از این طریق 

امکان پذیر می باشد.
۲( کلیه اطالعات امالک و مستغالت شامل مشخصات، شرایط و نحوه 

فروش در برد اعالن عمومی سامانه مزایده، قابل مشاهده، بررسی و 
انتخاب می باشد.

دریافت  و  نام  ثبت  جهت  می بایست  مزایده  در  شرکت  به  عالقمندان   )۳
گواهی الکترونیکی )توکن ( با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند :

مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه: ۰۲۱-۴۱9۳۴
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها، در سایت سامانه 

) www.setadiran.ir ( بخش “ ثبت نام/پروفایل مزایده گر ” موجود است.

ادارهکلراهوشهرسازیجنوباستانکرمان
روابطعمومیمنطقه8عملیاتانتقالگاز شناسه آگهی : ۱۴۰9۸۳7

شناسه آگهی: ۱۴۱۲۸۰۸ / م الف:۱

تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۱/۰۸/۲۸                  تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۴۰۱/۰۸/۲9

آگهیمزایدهعمومیفروشامالکومستغالت
شماره1401-5

آگهیمزایدهفروش12قلمکاالیاسقاطمنطقه8عملیاتانتقالگاز
مزایدهشماره:01-003

کدفراخواندرسامانهاطالعرسانی:53131693

اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان در نظر دارد امالک و مستغالت تحت اختیار خود را از طریق مزایده عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده را با بهره گیری از سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت  )Setadiran.ir(  و با شماره مزایده  ۲۰۰۱۰۰۳77۱۰۰۰۰۰۳ به صورت الکترونیکی به فروش برساند.

شركت انتقال گاز ایران )منطقه ۸ عملیات انتقال گاز( در نظر دارد اقالم اسقاط را براساس آگهی های مندرج در روزنامه های سراسری مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۸ و ۱۴۰۱/۰۸/۲9 از طریق مزایده عمومی به شرح مندرج در 
اسناد مزایده به فروش برساند از كلیه متقاضیان كه تمایل به خرید دارند دعوت به عمل می آید بر اساس شرایط ذیل، حداكثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰9/۱9 از طریق سامانه تداركات الكترونیكی دولت 
به نشانی www.setadiran.ir   به شماره مزایده: ۱۰۰۱۰9۱59۲۰۰۰۰۰۳ نسبت به بارگذاری اسناد و همچنین تحویل فیزیكی ضمانت نامه شركت در مزایده را به دبیرخانه کمیسیون مناقصات منطقه ۸ عملیات انتقال گاز 

واقع در تبریز-كیلومتر ۱5 جاده آذرشهر- بعد از سه راهی پتروشیمی- نرسیده به شهرک صنعتی شهید رجائی تسلیم و رسید دریافت نمایند.

تاریخ انتشار:۱۴۰۱/۰۸/۲۶                              
 مهلت دریافت اسناد مزایده:تاریخ ۱۴۰۱/۰9/۰5 تا ساعت ۱9

 مهلت بازدید: ۱۴۰۱/۰9/۲۱                     

 مهلت ارسال پیشنهاد: تاریخ ۱۴۰۱/۰9/۲۱ تا ساعت ۱۴  
تاریخ بازگشایی: ۱۴۰۱/۰9/۲۲               

 تاریخ اعالم به برنده: ۱۴۰۱/۰9/۲۲

۱(مشخصات مزایده:
۱-۱-نام دستگاه مزایده گزار: شركت انتقال گاز ایران )منطقه ۸ عملیات انتقال گاز(

پتروشیمی- راهی  از سه  آذرشهر-بعد  تبریز-كیلومتر۱5 جاده  مزایده گزار:  ۱-۲-نشانی دستگاه 
نرسیده به شهرک صنعتی شهید رجائی

۱-۳-مزایده گر: شخص حقیقی یا حقوقی كه اسناد مزایده را دریافت و در مزایده شركت می كند.
۱-۴-موضوع مزایده: فروش ۱۲قلم كاالی اسقاط )مطابق جدول پیوست(

۱-5- زمان بارگذاری اسناد: ۱۴۰۱/۰۸/۲۸ لغایت ۱۴۰۱/۰9/۱9
۱-۶- مهلت خرید اسناد از سامانه: ۱۴۰۱/۰۸/۲۸ لغایت ۱۴۰۱/۰9/۰9

۱-7-زمان و مهلت درج قیمت پیشنهادی در سامانه و تحویل فیزیكی فیش بانكی به دبیرخانه 
كمیسیون: تا ساعت ۱۴/۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰9/۱9

۱-۸-زمان بازگشائی پاكت ها: ساعت ۱۰ روز یكشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰9/۲7
۱-9-محل بازگشایی پاكت ها: تبریز-كیلومتر ۱5 جاده آذرشهر-بعد از سه راهی پتروشیمی- نرسیده 

به شهرک صنعتی شهید رجائی
 ۱-۱۰-زمان بازدید: از مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ لغایت ۱۴۰۱/۰9/۰9 روزهایی شنبه تا چهارشنبه از ساعت 

۱۰ لغایت ۱۴/۰۰
حساب  به  كه  می باشد  ریال   5۰۰/۰۰۰ مزایده  اسناد  خرید  هزینه  اسناد:  خرید  ۱-۱۱-هزینه 
انتقال گاز  بنام شركت  بانک مركزی شعبه دایره معامالت     IR ۰۴۰۱۰۰۰۰۴۱۰۱۰9۰57۱۲۱۴۴۸۶

بارگزاری گردد. ستاد  سامانه  در  آن  رسید  و  واریز  گاز(  انتقال  عملیات   ۸ )منطقه  ایران 
۱-۱۲-نوع تضمین و چگونگی ارائه آن: مزایده گران می توانند مبالغ تضمین را به صورت واریز وجه 
نقد به شماره حساب IR  ۰۴۰۱۰۰۰۰۴۱۰۱۰9۰57۱۲۱۴۴۸۶بانک مرکزی شعبه دایره معامالت ارائه و 
رسید واریز وجه، و یا به صورت ضمانت نامه بانكی و بدون قید و شرط با مدت اعتبار اولیه سه ماه 
از تاریخ صدور ضمانت نامه منطبق با متن مندرج در اسناد مزایده، و قابل تمدید به مدت یک دوره 
سه ماهه دیگر كه توسط یكی از بانک های داخلی به نام شركت انتقال گاز ایران )منطقه ۸ عملیات 

انتقال گاز( صادر شده باشد ارائه نمایند.

نوبت دوم

نوبت اول

لیست امالک مورد مزایده

مساحتشماره پالککاربریشهرستانردیف
بهای کارشناسی 

هر متر مربع )ریال(
بهای کارشناسی کل 
قیمت پایه - )ریال(

مبلغ تضمین شرکت 
در مزایده )ریال(

9۰۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰۱۸،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰9۰۰،۰۰۰۰،۰۰۰پالک ۶۸59 فرعی مفروز و ججزی شده از ۲ از 7۰۶ اصلی بخش ۴5 کرمانتجاریجیرفت۱

۸۱۱۸۰،۰۰۰،۰۰۰۱۴،5۸۰،۰۰۰،۰۰۰7۳۰،۰۰۰،۰۰۰پالک ۶۸۶۰ فرعی مفروز و ججزی شده از ۲ از 7۰۶ اصلی بخش ۴5 کرمانتجاریجیرفت۲

۸۱۱۸۰،۰۰۰،۰۰۰۱۴،5۸۰،۰۰۰،۰۰۰7۳۰،۰۰۰،۰۰۰پالک ۶۸۶۱ فرعی مفروز و ججزی شده از ۲ از 7۰۶ اصلی بخش ۴5 کرمانتجاریجیرفت۳

۸۱۱۸۰،۰۰۰،۰۰۰۱۴،5۸۰،۰۰۰،۰۰۰7۳۰،۰۰۰،۰۰۰پالک ۶۸۶۲ فرعی مفروز و ججزی شده از ۲ از 7۰۶ اصلی بخش ۴5 کرمانتجاریجیرفت۴

۸۱۱۸۰،۰۰۰،۰۰۰۱۴،5۸۰،۰۰۰،۰۰۰7۳۰،۰۰۰،۰۰۰پالک ۶۸۶۳ فرعی مفروز و ججزی شده از ۲ از 7۰۶ اصلی بخش ۴5 کرمانتجاریجیرفت5

۸۱۱9۰،۰۰۰،۰۰۰۱5،۳9۰،۰۰۰،۰۰۰77۰،۰۰۰،۰۰۰پالک ۶۸۶۴ فرعی مفروز و ججزی شده از ۲ از 7۰۶ اصلی بخش ۴5 کرمانتجاریجیرفت۶

۲-موضوع مزایده:

 دپوانبارسلویج تبریز

مبلغ تضمین 5 درصد بر قیمت پایه ریالقیمت پایه به ریالمقدار تقریبیواحدشرح جنسردیف

۶۰۰۰۰۸۰/۰۰۰۲۴۰/۰۰۰/۰۰۰كیلوضایعات آهن آالت ۱

5۰۰۰۸۰/۰۰۰۲۰/۰۰۰/۰۰۰كیلوملزومات اداری مستعمل۲

۰۰۰۱۲/۸۰۰/۰۰۰/ ۳۲۰۰۸۰ كیلوكپسول آتش نشانی مستعمل ۳

۸۰۰/۰۰۰۱۸/۰۰۰/۰۰۰ /۲۰۰۱عدد بشكه خالی ۴

۱5۰/۰۰۰۲۲/5۰۰/۰۰۰ ۳۰۰۰  كیلو داغی ماشین آالت 5

 ۴/۰۰۰۲۲5/۰۰۰ ۱5۰۰ كیلو ضایعات چوب اداری۶

تبریز-كیلومتر ۱5 جاده آذرشهر-بعد از سه راهی پتروشیمی-نرسیده به شهرك صنعتی شهید رجائی منطقه ۸ عملیات انتقال گاز هماهنگی با آقای محمد نادری ۰۴۱-۳۱۴۴۴۴۲۱

محل دپوانبارسلویج اردبیل

  مبلغ تضمین 5 درصد بر قیمت پایه ریال  قیمت پایه به ریالمقدار تقریبیواحدشرح جنسردیف

۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ۸۰/۰۰۰ ۱۰۰۰۰كیلو ضایعات آهن آالت۱

۳/۶۰۰/۰۰۰  ۱/۸۰۰/۰۰۰ ۴۰بشكهبشكه خالی۴

۱55/۲5۰ ۲7/۰۰۰ ۱۱5كیلوفیلم فوجی خام5

۲۳۲/7۰۰   ۱۳/۰۰۰ ۳5۸پاكتمواد ظهور۶

7D۶)7۳۱(۲۶/۲5۰/۰۰۰  ۱5۰/۰۰۰ ۳5۰۰كیلوداغی زنجیربولدزر

آدرس: اردبیل كمربندی دوم راه انزاب )نرسیده به روستای انزاب( مركز بهره برداری یارد اردبیل. هماهنگی با آقای علیرضا سلیمانی تلفن   ۰۴5-۳۱۸۴۲۲۱۱

محل یارد چایپاره

  مبلغ تضمین 5 درصد بر قیمت پایه ریال  قیمت پایه به ریالمقدار تقریبیواحدشرح جنسردیف

 ۱7/۰۰۰/۰۰۰۴۰/۸۰۰/۰۰۰ ۴۸بشكه روغن سوخته با بشكه۱

آدرس: نرسیده به قره ضیاالدین جنب CNG شهرداری مركز بهره برداری یارد چایپاره. هماهنگی با آقای فرشید جعفرزاده  تلفن ۰۴۴-۳۶7۲7۳5۴


