
 رئیس جمهوری پس از بازگشت از روسیه، به کرمان رفت 
و از مناطق سیل زده بازدید کرد

چاره جویی برای کرمان
»سیل کرمان«؛ کلیدواژه ای است که با جستجوی آن در شبکه های اجتماعی یا 
اخبار تلخی مواجه می شوید که همه و همه ظرف 5 روز  از  انبوهی  با  گوگل 
گذشته پدید آمد. روز چهارشنبه هفته گذشته استاندار کرمان اعالم کرده بود که 

25 هزار نفر نیازمند اسکان اضطراری اند. 

 گردوغبار و آلودگی، خوزستان
کرمانشاه و اراک را در برگرفت

 وضعیت بحرانی هوا 
در سه شهر

تکذیب رهاسازی آب از سد کمال خان

افغانستان به روی 
ایران آبی باز نکرد

چهارشنبه گذشته استاندار سیستان و بلوچستان از باز 
شدن 2 دریچه از بند کمال خان و جاری شدن آب این سد 
به سمت ایران خبر داد. خبری که ساعاتی بعد از سوی 
حکومت طالبان تکذیب شد. اما مسئوالن ایرانی همچنان 
با خوشحالی مضاعف از توافق با افغانستان گفتند و اعالم 
کردند: »قرار بر این است که جریان رهاسازی آب از این 

بند تا زمانی که حقابه ایران از هیرمند...

خطه شمالی کشور بازاری 
برای »اقتصاد رهایی«

محمد فاضلی از دانشگاه شهید بهشتی و 
آرش اباذری از دانشگاه شریف اخراج شدند

 حذف استادان
 علوم انسانی

مسئله محوری،  با  باید  دانشگاهیان  و  »دانشگاه ها 
از  برون رفت  برای  و  شناسایی  را  کشور  نیازهای 
مشکالت راهکار ارائه کنند. دانشگاه ها باید برای حل 
مسائل کشور به کمک  دولت بیایند و باالتر از آن، 
اتاق فکر دولت باشند. روشنفکران کسانی هستند 
جامعه  مسائل  رصد  به  دیده بانی  جایگاه  در  که 
می پردازند، به موقع درباره آسیب ها هشدار می دهند 

و برای رفع آنها راهکار ارائه می دهند« قدر ت محیط زیست کمتر می شود
هوشنگ ضیایی: رئیس سازمان محیط زیست زود تصمیم گیری کرده است 

بررسی تبعات پیشنهاد ادغام سازمان حفاظت از محیط زیست با سازمان جنگل ها در گفت و گو با دو کارشناس 

در نقاط کم آب سیستان و بلوچستان، اهالی به کمک سازه ای بومی منابع آب را مدیریت می کنند
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گفت:  اصفهان  شهردار  شهری  خدمات  معاون   
5۰۰ نقطه از شهر در معرض خطر حادثه قرار دارد.  
خدمات  معاون  بقایی،  مهدی  ایمنا،  گزارش  به 
بیان  با  همایش  این  در  اصفهان  شهردار  شهری 
بدهیم  شهروندان  به  را  ذهنیت  این  باید  اینکه 
که برقراری ایمنی شهر کار ساده ای نیست، اظهار 
کرد: شهروندان باید ایمنی خود و محیط زندگی 
پیرامون خود را جدی بگیرند، شغل آتش نشانی 
بسیار حساس و به نوعی از خودگذشتگی است، 
چه  شویم  متوجه  حادثه  وقوع  هنگام  واقع  در 
هستند  حاضر  داریم که  کشورمان  در  گوهرهایی 
برای تامین ایمنی دیگران از جان خود بگذرند. او  
با بیان اینکه در برخی از نقاط شهر از لحاظ ایمنی 
افزود: شهروندان  نداریم،  قرار  وضعیت خوبی  در 
در معرض  از شهر  نقطه   5۰۰ باشند که  آگاه  باید 
حادثه قرار دارد و پاساژها از جمله نقاطی است که 
بیشتر در معرض تهدید است به طوری که امکان 
دارد حادثه ای شبیه پالسکو در شهر رخ دهد، این 
در حالی است که سازمان آتش نشانی تنها ایمنی 
تعداد کمی از پاساژهای شهر را بررسی کرده است.
ابراهیم مطلبی، مدیرعامل سازمان آتش نشانی و 
خدمات ایمنی شهرداری اصفهان نیز در همایش 
اظهار کرد: مجموعه سازمان آتش نشانی روزانه به 
طور میانگین 5۰ حادثه مختلف را عملیات و رفع 
مدیریت شهری  اینکه  بیان  با  او  می کنند.  خطر 
با آتش نشانان همراه است، افزود: باید سازمانی 

سخت کوش  نیروهایی  با  همراه  پویا  نشاط،  با 
داشته باشیم، در این راستا روحیه ایثار و از خود 
گذشتگی در سازمان آتش نشانی باید نهادینه تر 
شود. مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات 
ایمنی شهرداری اصفهان با تاکید بر اینکه روحیه 
کرد:  تصریح  شود،  تقویت  باید  نشانان  آتش 
بخشی از ایجاد روحیه در بین نیروها به سازمان 
پرداخت  به  مربوط  که  بخشی  و  بازمی گردد 
اما  می شود،  مربوط  مسئوالن  به  است،  حقوق 
باید روحیه نشاط و شادابی را در  در هر صورت 
عنایت  مسعود  کنیم.  تزریق  آتش نشانان  بین 
نشانی  آتش  سازمان  پیشگیری  معاون  زاده، 
شهرداری اصفهان نیز در این همایش اظهار کرد: 
حال  در  اکنون  که  پالسکو  ساختمان  متاسفانه 
ساخت است، نیز ایمنی الزم را ندارد و علی رغم 
هم  باز  تهران  نشانی  آتش  سازمان  هشدارهای 
شرایط ساختمان مطلوب نیست؛ بحث عمده در 
خصوص امکان نفوذ از بیرون به داخل ساختمان 

ندارد. است که وجود 
و  باال  به  طبقه  شش  ساختمان های  افزود:  او 
شکلی  به  باید  بیمارستان ها  مثل  خاص  مراکز 
ساخته شود که حتمًا امکان نفوذ از بیرون به ویژه 
اکنون  باشد که  برای آتش نشانان وجود داشته 

ندارد. را  امکان  این  نیز  پالسکو جدید 
معاون پیشگیری سازمان آتش نشانی شهرداری 
اصفهان با بیان اینکه متاسفانه مغایرت هایی نیز 

طرح  در  ایمنی  مقررات  داریم، گفت:  قانون  در 
ملی ساختمان  مقررات  مبحث سوم  و  تفصیلی 
آن  به  ما  سوم که  مبحث  در  دارد؛  تفاوت هایی 
به  باید  ساختمان  نمای  شده  اعالم  داریم  الزام 
طول  در  حریق  مانع گسترش  که  باشد  شکلی 
ساختمان شود، اما در طرح تفصیلی آمده که باید 
و کامپوزیت  چوب  ساختمان  نمای  از  درصد   ۱۰
زیرا  است،  مخالف  آن  با  نشانی  آتش  باشد که 
کامپوزیت دارای مواد نفتی است و باعث توسعه 

می شود. حریق 
او ادامه داد: این تعارضات و مشکالت در قوانین 
و  نشانی  آتش  سازمان  بین  است که  مسائلی 

دارد. وجود  شهرداری ها 
عنایت زاده افزود: بهترین وسایل ایمنی خریداری 
خواهد  مهم تر  بسیار  آموزش  بحث  اما  می شود، 
بود؛ در کشورهای دیگر دوره آموزشی آتش نشانی 
بیش از ۱5 سال است که بیشتر از دوره آموزشی 
پیشگیری  معاون  بود.   خواهد  پزشک  یک 
بیان  با  اصفهان  شهرداری  نشانی  آتش  سازمان 
آتش  برای  آموزشی  مرکز  یک  احداث  اینکه 
نشانان بسیار اهمیت دارد و تاکید آتش نشانی بر 
روی آموزش درون سازمانی است، گفت: آموزش 
مردم  برای  است که  چیزی  آن  سازمانی  برون 
گفته می شود و بسیار سطحی است، اما آموزش 
درون سازمانی بسیار مهم بوده و الزم است آتش 

فراگیرند. را  تخصصی  آموزش های  نشانان 

از  قبلی  اعالم  براساس  برق  جدید  تعرفه های 
دیروز  اجرایی شد و بر اساس آئین نامه هیات 
وزیران، مشترکانی که بتوانند مصرف خود را در 
پاداش  مشمول  دهند،  کاهش  الگو  چارچوب 
می شوند. به گزارش ایرنا، آرش کردی مدیرعامل 
توانیر گفت: اجرای طرح تعرفه های جدید عالوه 
بر اصالح رفتارهای مصرفی مشترکان گام مهمی 
در حفاظت از محیط زیست است زیرا با کاهش 
مصرف در بخش خانگی از میزان مصرف سوخت 
ترتیب  این  به  و  شده  نیروگاه ها کاسته  توسط 
آالینده ها حفاظت خواهد شد. از  محیط زیست 

کردی درباره منابع مالی که قرار است در قالب 
شود،  داده  مصرف  کم  مشترکان  به  مشوق 
که  جویی  صرفه  محل  از  الزم  منابع  گفت: 
خواهد  همراه  به  برق  صنعت  برای  طرح  این 
منابع  این  همچنین  می شود؛  تامین  داشت، 
نیست  قرار  دیگر  که  سرمایه گذاری  محل  از 
برای ساخت نیروگاه انجام شود تامین خواهد 
مشترکان  نیاز  تامین  برای  باشد  قرار  اگر  شد. 
پرمصرف در ساعت های محدود که بین ۳۰۰ تا 
۴۰۰ ساعت در سال است نیروگاه احداث شود، 
حال  صورت گیرد  باید  سنگینی  سرمایه گذاری 

اصالح  آن  تعرفه ها که هدف  این  اعمال  با  اگر 
احداث  به  نیازی  است  غلط مصرفی  رفتارهای 
این سرمایه گذاری  نباشد یعنی  نیروگاه جدید 
سنگین صرفه جویی خواهد شد و از محل آن 
حال  در  شد.  خواهد  تامین  ها  مشوق  منابع 
و کمی  درصد   ۷5 مشترکان که  بیشتر  حاضر 
بیشتر هستند، الگوی مصرف را رعایت می کنند 
و بر این اساس تدوین الگوی مصرف طبق نیاز 
که  موضوع  این  و  شده  انجام  مردم  مصرفی 
بیشتر مردم درست مصرف می کنند، مبنای کار 

است. گرفته  قرار 

معاون شهردار اصفهان: 

5۰۰ نقطه حادثه خیز در اصفهان وجود دارد  آغاز اجرای تعرفه های جدید برق از اول بهمن
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آگهي مناقصه عمومي تجدیدشده 
)نوبت دوم(- شماره1400/68/ع 

شرکت معدنی و صنعتی گل گهر )سهامی عام( در نظر دارد" ارائه خدمات مهندسی، تامین کاال، ساخت، نصب و راه اندازی 
واقع در شهرستان  کابلی در محدوده دهکده گردشگری"  آسانسور  و  احداث زیپ الین  توام  )EPC(برای  تجهیزات بصورت 
دارای گواهینامه صالحیت  و  شرایط  واجد  پیمانکار  به  عمومی  مناقصه  برگزاری  طریق  از  را  شیراز  جاده   3۰ سیرجان کیلومتر 
پیمانکاری با رتبه حداقل 5 در رشته ابنیه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور واگذار نماید. لذا متقاضیان می توانند جهت 
اخذ اسناد مناقصه به آدرس الکترونیکی WWW.GEG.IR مراجعه و اسناد مذکور را به همراه فرم پرسشنامه ارزیابی تأمین 
کنندگان از بخش مناقصه و مزایده دانلود نمایند. مهلت تحویل پاکات ساعت 9 الی 14 روز شنبه مــورخ 14۰۰/11/16 در محــل 
دفترکمیسیون معـامالت مجتمع و یا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران می باشد. ضمنًا بازدید از محل اجرای موضوع مناقصه روز 
شنبه مورخ 14۰۰/11/9 مقرر شده است و الزامی می باشد. شرکت معدنی و صنعتی گل گهر در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات 

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

استاد گرامی 

جناب آقای  دکتر محمد خاکساری 
اموزشی  معاونت  انتصاب شایسته شما در سمت 
دانشگاه علوم پزشکی کرمان را تبریک می گویم.

 محمدعلی شهابی

 فراخوان تجدید مناقصه عمومی
شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی در نظر دارد تجدید مناقصه عمومی اجرای پروژه حفاری ضربه ای و آزمایش پمپاژ آب چاه ناحیه صنعتی ششتمد با 

مشخصات زیر را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی 
پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم  است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، 

مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.  تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ۱۴۰۰/۱۱/۰2 می باشد. 

شناسه آگهی: ۱26۴28۰ میم الف: 892۳

مورخ   ۱۴ ساعت  سایت:  از  مناقصه  اسناد  دریافت  زمانی  مهلت  آخرین 
 ۱۴۰۰/۱۱/۰6

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت ۱۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱6 
زمان بازگشایی پاکتها: ساعت ۱۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ 

دریافت  جهت  رضوی  خراسان  صنعتی  شهرکهای  شرکت  تماس  اطالعات 
اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتهای "الف": مشهد - بلوار 

خیام - بعد از خیام ۳5- تلفن: ۳۷6۴2۰۰5- نمابر ۳۷6۴2۰۰۳ 
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 

۱۴56
مشخصات کار: حفاری به روش ضربه ای به عمق حدود ۱5۰ متر به همراه خرید 

لوله فوالدی جدار ۱۴ اینچ و لوله گذاری و آزمایش پمپاژ چاه 
مبلغ برآورد: ۷.۱2۴.۴56.۷۱۳ ریال بر اساس فهارس بهای سال ۱۴۰۰ )اعتبار 

طرح غیر عمرانی(
مدت انجام کار: ۳ ماه

دویست  و  میلیون  و شش  پنجاه  و  سیصد  مناقصه:  در  تضمین شرکت 
در  مندرج  مربوط  قبول  قابل  تضامین  صورت  به  ریال  هزار  پنجاه  و 
آیین نامه تضمین معامالت دولتی به شماره ۱2۳۴۰2/ت5۰659ه مورخ 

 9۴/9/22
رشته و پایه تشخیص صالحیت پیمانکاران: تمامی پایه های رشته کاوشهای 

زمینی از سازمان برنامه و بودجه 

نوبت اول

روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی

جناب آقای مجیدبخت آزما
اطالع  مرکز  معاون  عنوان  به  جنابعالی  انتصاب  افتخار  و  مسرت  با کمال 
رسانی واموربین الملل شهرداری مشهد راکه سمبل بارزی از توانایی های 
ارزشمند آن فرهیخته وتالشهای خستگی ناپذیر جنابعالی می باشد تبریک 
عرض مینمائیم .امید است در سایه الطاف الهی در پیش بردن اهداف عالی 

نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران  موفق و سربلند باشید.

سمیه باقرزاده سرپرست روزنامه پیام ما در خراسان
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و  اراضی  ثبتی  وضعيت  تکليف  تعيين  قانون  موضوع  هيأت 
ساختمان های فاقد سند رسمی-)) آگهی موضوع ماده 3 قانون 
و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و 

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

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

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

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

مالکيت کاميار سروشيان  - ردیف  0636

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

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

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

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

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

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

0490

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

آگهی مرحله شانزدهم سال 14۰۰) منطقه یک کرمان (
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان

وماداره ثبت اسناد و امالک  ناحیه یک شهرستان کرمان
 د

ت
نوب

با  که  است  کلیدواژه ای  کرمان«؛  »سیل 
جستجوی آن در شبکه های اجتماعی یا گوگل 
با انبوهی از اخبار تلخی مواجه می شوید که 
همه و همه ظرف 5 روز گذشته پدید آمد. 
استاندار کرمان  روز چهارشنبه هفته گذشته 
اعالم کرده بود که 25 هزار نفر نیازمند اسکان 
جمعیت  مدیرعامل  دیروز  اضطراری اند. 
و  امدادرسانی  از  کرمان  استان  هالل  احمر 
توزیع  و  از سیل  متاثر  نفر  هزار  اسکان 26 
۳۰۰ ُتن اقالم امدادی، زیستی و معیشتی در 
2۰۰ روستای حادثه دیده در سیل های اخیر 
سراسر استان خبر داد. وزیر آموزش و پرورش 
همزمان  کرد.  سفر  کرمان  استان  به  هم 
کرمان  استان  پرورش  و  آموزش  مدیرکل 
مناطق  در  مدرسه  به 2۴2  جدی  آسیب  از 
جنوبی کرمان در جریان سیل اخیر خبر داد 
و خواستار اختصاص بودجه الزم برای بهبود 
نوبت  او  از  این مدارس شد. پس  وضعیت 
به معاون راه  های فرعی و روستایی سازمان 
راهداری و حمل ونقل جاده ای ایران رسید. او 
که از جاده های خسارت دیده از سیالب در  
مناطق سیل زده جنوب کرمان بازدید می کرد 

ترمیم  برای  نیاز  مورد  بودجه  از  بخشی  به 
خسارت ها اشاره کرد و گفت: که برای ترمیم 
 2۰۰ به  زهکلوت  به  رودبار  محور  از  قسمتی 
میلیارد تومان اعتبار نیاز است. او گفت که با 
دستور وزیر کشور قرار است این مبلغ به زودی 
سرپرست  او  از  پس  شود.  داده  اختصاص 
اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای جنوب 
بازسازی  برای  تاکید کرد که  استان کرمان 
تومان  میلیارد   ۴5۰ به  مناطق  این  راه های 
اعتبار نیاز دارند. به این آمار تخریب ۱5۰۰ خانه 
و تلف شدن ۱5۰۰ راس دام را هم اضافه کنید. 
همه این آمار و ارقام تنها بخشی از فاجعه 
رخ داده در کرمان است هرچند که هنوز آمار 
دقیقی از خسارت های سیل ارائه نشده است.

 از مسکو به نهضت آباد
این اتفاقات موجب شد ابراهیم رئیسی 
نه  سفر  از  ایران  به  بازگشت  محض  به 
چندان بی حاشیه اش به روسیه، عازم کرمان 
شود. او در روزهای حضورش در روسیه به 
صورت تلفنی دستورات الزم برای رسیدگی 
به وضعیت سیل زدگان را داده بود اما خود 
دیروز عازم این استان شد تا از نزدیک در 

جریان عمق فاجعه قرار بگیرد. برگزاری جلسه 
استان کرمان  با مسئوالن جنوب  اضطراری 
یکی از اولین اقدامات رئیسی در این استان 
بود. علی زینی وند استاندار، حسین معروفی، 
فرمانده سپاه ثارهللا استان و عبدالرضا ناظری، 
فرمانده نیروی انتظامی کرمان در این جلسه 
جزئیاتی از آخرین وضعیت را برای رئیسی 
تشریح کردند. به گزارش ایسنا زینی وند در 
این جلسه با بیان اینکه »در سیل اخیر راه 
۳۳9 روستای استان مسدود شده و مجبور 
به تخلیه کامل ۱9 روستا شدیم، گفت: »بیش 
از 5 هزار خانه گرفتار آبگرفتگی و گل و الی 
شدید شده و حدود 25 هزار کرمانی گرفتار 
سیالب شدند.« پس از این جلسه رئیس 
جمهوری با بالگرد به بازدید هوایی از مناطق 
مردم  میان  در  حضور  رفت.  دیده  خسارت 
سیل زده جنوب کرمان دیگر اقدام رئیسی 
بود. او در این دیدار گفت »این عنایت شامل 
حال ما شد که علی رغم عظیم بودن سیل 
تلفات جانی نداشتیم و این باعث شکرگزاری 
شدن  مفقود  ریگان  فرماندار  البته  است«. 
دست کم ۷ نفر را تایید کرده است. رئیس 

اظهاراتش  از  دیگری  بخش  در  جمهوری 
با بیان اینکه »به دنبال فعال شدن اقتصاد 
روستا هستیم«، گفت: »باران یکی از عوامل 
کمک کننده در این راستا است که اگر همراه 
با اقدامات مقدماتی مانند احداث سیل بندها 
و سدها باشد و به کشاورزی و منازل مردم 

آسیب نرساند، بسیار مفید خواهد بود.«

 وعده به سیل زدگان
ابراهیم  اظهارات  از  دیگری  بخش 
رئیسی در جریان حضورش در جمع مردم 
سیل زده نهضت آبادی کرمان، به وعده های 
او برای جبران خسارت ها اختصاص یافت. 
در  »سیل بندهایی  جمهوری گفت:  رئیس 
به موقع  ایجاد و الیه روبی که  نقاط  برخی 
انجام شده است، از خسارات زیاد جلوگیری 
کرده است، اما در برخی نقاط سیل بندها 
برای  مشکالتی  و  نشدند  احداث  درست 
کشاورزان و دامداران ایجاد شد.« او با بیان 
جوانان،  مردم،  استان،  »مسئوالن  اینکه 
دستگاه ها  سایر  و  امدادگر  سازمان های 
مردم  آالم  از  کردند  تالش  اول  سیل  در 
طبیعتًا  دوم  سیل  »در  گفت:  بکاهند«، 
مسئوالن  اما  می شود  بیشتر  مشکالت 
ارشد کشور یک سری اقدامات کلی انجام 
دنبال  به  می کنم.  تشکر  همه  از  دادند که 
به خانواده هایی که  جبران خسارت نسبت 
ایجاد شده  مشکل  منزلشان  وسایل  برای 
به دلیل سستی  هستیم؛ در برخی منازل 
دیوارها مشکالتی ایجاد شده و اگر بازسازی 
ندارد  وجود  درآن ها  سکونت  امکان  نشود 
آن ها  نوسازی  و  بازسازی  و  شناسایی  که 
به سرعت انجام می شود.« رئیس جمهوری 
معاون  و  وزرا  سفر  به  اشاره  با  همچنین 
دی ماه  در  زده  سیل  مناطق  به  خود  اول 
بودم سیل  سفر  در  »وقتی  امسال، گفت: 
دوم اتفاق افتاد، اما پیگیر مشکالت مناطق 
سیل زده بودم که با پیگیری و همت مردم 
و مسئوالن این مشکالت در حال حل شدن 
این  دنبال  »به  اینکه  بیان  با  او  هستند.« 
هستیم که زندگی مردم این مناطق بهتر از 
گذشته شود«، تأکید کرد: »این کارها برای 
کوتاه مدت است و برای بلند مدت احداث 
سیل بندها در اسرع وقت باید انجام شود 
که این مهم جزء برنامه های دولت است و 
با همت مردم و مسئوالن انجام می شود.«

رئیس جمهوری پس از بازگشت از روسیه، به کرمان رفت و از مناطق سیل زده بازدید کرد

چاره جویی برای کرمان
ابراهیم رئیسی: خسارت کشاورزان و دامداران و خانواده ها جبران می شود

 دیدار شرکای برجام
 با آمریکا بدون حضور ایران

نماینده روسیه در وین از دیدار شرکای برجام با 
آمریکا بدون حضور ایران برای بررسی روند مذاکرات 
وین خبر داد. میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در 
سازمان های بین المللی در وین در صفحه تویترش 
نوشت: »شرکای برجام )بدون ایران( و آمریکا برای 
ارزیابی وضعیت امور مذاکرات وین دیدار کردند. 
همکاران غربی همان طور که به طور علنی هم این 
کار را کرده اند، بر ضرورت نهایی سازی مذاکرات در 
اسرع وقت تاکید کردند. روسیه هم این ضرورت  
ضرب االجل های  مخالف  اما  می کند  احساس  را 
آن  پی  در  اولیانوف  اظهارات  است.«  ساختگی 
مطرح می شود که دور هشتم مذاکرات وین در 
تا کنون  از چند هفته گذشته  و  آغاز شد  دی  ماه 
برجام و  امور خارجه   بوده است. وزرای  ادامه دار 
سه کشور اروپایی برجام روز گذشته دیدار کرده و بر 
ضرورت بازگشت به اجرای کامل برجام تاکید کرده 
بودند. تاکید بر فوریت و ضرورت احیای برجام، 
همچنین در دیدار دیروز  وزیر امور خارجه آمریکا 
با اوالف شولتز، صدراعظم آلمان نیز مورد تاکید 
قرار گرفته بود. همزمان آنتونی بلینکن، وزیر امور 
خارجه ایاالت متحده آمریکا با همتای روسی خود 
درباره موضوع ایران گفت وگو کرد. و زیر امور خارجه 
آمریکا گفته است: »مساله هسته ای ایران نمونه ای 
از چالش های امنیتی است که مسکو و واشنگتن 
می توانند بر سر آن همکاری کنند.« او متذکر شد که 
»پنجره همچنان برای بازگشت به توافق هسته ای 

2۰۱5 با ایران باز است.«

 رژه یگان های شناوری ایران، روسیه
و چین برگزار شد، انگلیس انتقاد کرد

پیام یک رزمایش مرکب
رژه  با   2۰22 دریایی  امنیت  کمربند  مرکب  رزمایش 
مقابل  از  رزمایش  در  شرکت کننده  سطحی  یگان های 
ناوشکن جمهوری اسالمی ایران »دنا« صبح دیروز آغاز و 
ظهر همان روز پایان یافت. در این رزمایش ایران، روسیه 
سخنگوی  الدینی،  تاج  مصطفی  بودند.  حاضر  چین  و 
گفت:   2۰22 دریایی  امنیت  کمربند  مرکب  رزمایش 
رژه  برگزاری  با   2۰22 دریایی  امنیت  مرکب  »رزمایش 
یگان های شرکت کننده از مقابل ناوشکن بومی جمهوری 
اسالمی ایران »دنا« در منطقه شمال اقیانوس هند پایان 
یافت.« در این مراسم کلیه شناورهای شرکت کننده در 
این رزمایش از نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی 
و  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه  دریایی  نیروی  ایران، 
نیروی دریایی کشورهای چین و روسیه از مقابل ناوشکن 
دنا رژه رفتند. ناوشکن های دنا، جماران، نقدی، ناوهای 
و گناوه،  بهرگان  و شناورهای  تبرزین  و  زره  موشک انداز 
ناوشکن  سپاه،  دریایی  نیروی  از  ناظری  شهید  شناور 
ارومچی و شناور تدارکاتی تای خو از نیروی دریایی چین و 
رزم ناو واریاگ و ناوشکن ادمیرال تریبوتس و سوخترسان 
بوریس از نیروی دریایی روسیه در این رژه دریایی شرکت 
داشتند. این مقام مسئول در ارتش ایران در بخش دیگری 
از اظهاراتش با اشاره به برگزاری این رزمایش برای سومین 
سال متوالی افزود: »پیام برگزاری این رزمایش، رسیدن 
از روابط  هر سه کشور به سطح معنادار و قابل توجهی 
نظامی است و همچنین نشان می دهد که امروز جمهوری 
اسالمی ایران به سطحی از قدرت در عرصه دریا رسیده 
است که می تواند محوریت و فرماندهی رزمایش ها در 
کنار قدرت های بزرگ دریایی را عهده دار شود. شعار این 
رزمایش »با هم برای صلح و امنیت« است و مصداق 
بارزی است از اینکه جمهوری اسالمی ایران در منطقه و 
جهان با ایجاد اتحادهای راهبردی متکی بر منافع و احترام 
ماند.«وزارت  نخواهد  و  نبوده  منزوی  هیچگاه  متقابل، 
دفاع روسیه نیز در بیانیه ای رزمایش مرکب برگزار شده 
را موفق آمیز خواند و تاکید کرد: »ناوهای جنگی روسیه، 
ایران و چین در رزمایش مشترک دریایی خود در دریای 
عرب، عملیات های امداد و نجات دریایی و مبارزه با دزدی 
خارجه  امور  وزیر  تراس،  لیز  تمرین کردند.«  را  دریایی 
بریتانیا همزمان با برگزاری این رزمایش در نشست خبری 
مشترک با وزیر دفاع استرالیا بیان کرد: »واقعیت این 
است که تهدیدها در سراسر جهان رو به افزایش است.«

حمایت کمیسیون قضایی 
مجلس از  بخشنامه سازمان 

زندان ها درباره حقوق 
زندانیان

مجلس  قضایی  و  حقوقی  کمیسیون  رئیس 
بخشنامه سازمان زندان ها درباره حقوق زندانیان را 
عاملی برای آگاه سازی متهمان اعالم کرد. موسی 
»قاعدتا  ایسنا گفت:  خبرگزاری  به  غضنفرآبادی 
بخشنامه تبیین حقوق بازداشت شدگان حکایت از 
این دارد که مسئوالن زندان ها و مسئوالن دستگاه 
قضایی در اصل و در اساس به دنبال این هستند 
که هر حقی در چارچوب قانون رعایت شود و اگر 
در قسمتی تخلفی واقع می شود، افراد آن را به پای 
نظام، اسالم و انقالب نگذارند و به پای متخلفی 
داده  انجام  را  متخلفانه  اقدام  آن  که  بگذارند 
است،چنین متخلفی هم باید مورد برخورد قاطع 
و قانونی قرار بگیرد. اگر کوتاهی، قصور و تقصیری 
در رعایت بخشنامه مشاهده شد، افراد می توانند آن 
را  گزارش کنند تا پیگیری های الزم صورت پذیرد.« 
او همچنین تاکید کرد: »در تدوین و اهداف مورد 
نظر بخشنامه تبیین حقوق بازداشت شدگان دو امر 
مهم محقق شده است، اول اینکه هر شخصی اعم 
از متهمین، مجرمین و حتی اقشار مختلف مردم 
با مطالعه این بخشنامه از حق و حقوقی که قانون 
برای حضور آنها در زندان یا در مراجعه به دادگاه ها 
بخشنامه  این  واقع  در  آگاه شوند،  متصور است 
می تواند به آگاهی مردم در خصوص حقوقی که در 
مراجعات قضایی دارند کمک کند، نکته دیگر این 
است که سایر کشورها هم از این حق و حقوقی 
که قانون در این باره برای افراد متصور است و بهتر 
از همه کشورها رعایت می شود آگاه شوند و  این 
جوسازی هایی که گاهی  اوقات نسبت به زندان های 
ایران اتفاق می افتد به جهت اطالع رسانی خوبی که 

انجام می شود از بین برود.«

ابراهیم رئیسی خطاب به مردم 
سیل زده نهضت آباد کرمان: به 
دنبال جبران خسارت نسبت به 
خانواده هایی که برای وسایل 
منزلشان مشکل ایجاد شده 
هستیم؛ در برخی منازل به دلیل 
سستی دیوارها مشکالتی ایجاد 
شده و اگر بازسازی نشود امکان 
سکونت درآن ها وجود ندارد که 
شناسایی و بازسازی و نوسازی 
آن ها به سرعت انجام می شود

واکنش عبدالناصر همتی به 
اخراج محمد فاضلی از دانشگاه 
شهید بهشتی: تسویه اساتید 
از دانشگاه ها به دالیل سیاسی 
می تواند نشانه تصمیم برای 
درهم ریختن ساختار نیروی 
انسانی کشور باشد..

دانشگاه

|  
رنا

 ای
 |

محمد فاضلی از دانشگاه شهید بهشتی و آرش اباذری از دانشگاه شریف اخراج شدند
حذف استادان علوم انسانی 

»دانشگاه ها و دانشگاهیان باید با مسئله محوری، 
نیازهای کشور را شناسایی و برای برون رفت از 
مشکالت راهکار ارائه کنند. دانشگاه ها باید برای 
حل مسائل کشور به کمک  دولت بیایند و باالتر 
از آن، اتاق فکر دولت باشند. روشنفکران کسانی 
هستند که در جایگاه دیده بانی به رصد مسائل 
جامعه می پردازند، به موقع درباره آسیب ها هشدار 
می دهند و برای رفع آنها راهکار ارائه می دهند« 
این عین اظهاراتی است که ابراهیم رئیسی در 
قامت رئیس دولت سیزدهم روز نوزدهم مهرماه 
در جریان آیین بازگشایی رسمی سال تحصیلی 
۱۴۰۰-۱۴۰۱ دانشگاه ها و مراکز پژوهشی و فناوری 
ایران به زبان آورد. اظهاراتی که مشابه آن هم در 
دوران تبلیغات انتخابات سیزدهمین دوره ریاست 
جمهوری ایران و هم پس از آن و با رسمی شدن 
تکیه رئیسی بر کرسی ریاست قوه مجریه ایران از 
زبان رئیس جمهوری فعلی ایران مطرح شده بود. 
این اظهارات در کنار تالش های یاران رئیسی برای 
ارائه چهره ای همراه با دانشگاه از دولت سیزدهم 

سبب شد تا حداقل امیدهای اندکی برای پرهیز 
از تکرار تجربیات تلخ دولت محمود احمدی نژاد 
ایجاد شود اما رفته رفته این امیدها هم رنگ 
باخت. وزارت علوم دولت ابراهیم رئیسی از قرار 
معلوم سیاست حذف منتقدان دولت سیزدهم 
را در پیش گرفته است. محمد فاضلی، استاد 
جامعه شناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی 
دانشگاه شهید بهشتی هم از اولین قربانیان این 
سیاست محسوب می شود. خبر اخراج این استاد 
منتقد دانشگاه شهید بهشتی دیروز منتشر شد. از 
قرار معلوم و براساس پیگیری های صورت گرفته، 
دانشگاه شهید بهشتی در نامه ای به محمد فاضلی، 
مراتب عدم نیاز خود به این استاد دانشگاه را اعالم 
کرده است. اقدامی که می توان از آن به عنوان 
اخراج یاد کرد. این اتفاق در شرایطی رخ داده 
که فاضلی پس از نگارش دو کتاب »دغدغه های 
ایران« و »ایران لبه تیغ« با مشکالتی در دانشگاه 
و  او  منتقدان  بود.  شده  مواجه  بهشتی  شهید 
مشی سیاسی اش هم در شبکه های اجتماعی 

چندباری خواستار اخراجش شده بودند. نه وزارت 
علوم دولت سیزدهم و نه دانشگاه شهید بهشتی 
قبال  در  این گزارش موضعی  نوشتن  تا لحظه 
این اخراج اتخاذ نکردند. حتی دلیل آن را هم 
شرح ندادند. واکنش ها اما یکی پس از دیگری 
از راه رسید. عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک 
مرکزی دولت دوازدهم در صفحه شخصی خود 
در شبکه اجتماعی توئیتر نوشت: »تسویه اساتید 
به دالیل سیاسی می تواند نشانه  از دانشگاه ها 
تصمیم برای درهم ریختن ساختار نیروی انسانی 
کشور باشد... امیدوارم آقای رئیسی و همسرشان 
به عنوان عضو کمیته جذب این دانشگاه جلوی 
امیرناظمی، معاون  بایستند.«  اقدامات  اینگونه 
وزیر ارتباطات دولت دوازدهم در صفحه شخصی 
اخراج  به  اینستاگرام  اجتماعی  شبکه  در  خود 
فاضلی واکنش نشان داد و نوشت: » در روزگار 
و جالسان  فاکتوری  خرافه که  اساتید  و  جهل 
صدرنشینی«  »بر  و  انتقام جویی  به  گردگو 
مشغول اند؛ حضور محمد فاضلی ها را دانشگاه ها 

برنمی تابند. همین سکوت گسترده اعضاء هیات 
علمی در برابر رفتارهای سیاسی با همکارانشان، 
نشانه مرگ دانشگاه و سنت آکادمیک در ایران 
این زمینه  است!« محمدرضا جالیی پور هم در 
علومی که  »وزارت  نوشت:  خود  اینستاگرام  در 
واگذار  اساتید  بسیج  به  را  دانشگاه ها  ریاست 
می کند و با افزایش انواع سهمیه های ناعادالنه در 
پذیرش دانشجو و انواع گزینش های پرتبعیض در 
جذب و ارتقای اساتید آموزش دانشگاه های کشور 
را کم کیفیت تر می کند آیا می فهمد چه بالیی بر 
سر نهاد علم در ایران می آورد و در بلندمدت چه 
آسیبی به کشور می زند؟ انجمن جامعه شناسی 
ایران و اساتید جامعه شناسی دانشگاه های کشور 
چرا با صدای بلندتر و موثرتر به این روند مخرب و 
پرآسیب اعتراض نمی کنند؟« نکته قابل توجه در 
این میان آنکه چندی پیش به دستور وزیر نیرو 
مرکز امور اجتماعی آب و انرژی را که فاضلی در 
دولت حسن روحانی در این وزارتخانه تاسیس 
کرده بود؛ منحل کرد. این استاد دانشگاه اما تنها 
فردی نیست که دیروز خبر کنار گذاشتنش از 
عرصه تدریس منتشر شد. آرش اباذری، استاد 
فلسفه دانشگاه شریف همدیگر استادی است 
که خبر اخراجش منتشر شد. دانشگاه شریف 

نکرده  اعالم  او  اخراج  برای  دلیلی  هیچ  هم 
است. پیش از آن ها، بیژن عبدالکریمی استاد 
فلسفه هم در شهریور ماه از دانشگاه آزاد واحد 
اخراج  دلیل  او  بود.  اخراج شده  تهران شمال 
سال  اعتراضات  درباره  جمالتی  بیان  را  خود 
88، 96 و 98 و نوع برخوردهای صورت گرفته 
نظر  به  ترتیب  بدین  اعالم کرد.  معترضان  با 
می رسد در صورت عدم تغییر سیاست دولت 
و وزارت علوم، فاضلی و اباذری آغاز راه ایجاد 
تغییر و تحول در دانشگاه ها باشند. اخیرا سعید 
ممنوع الخروج شده  نیز  جامعه شناس،  مدنی، 
بود و کتاب هایش اجازه تجدید چاپ نیافتند. 
پیشتردر  ایران  جامعه شناسی  انجمن  اعضای 
نامه ای  از برخورد صورت گرفته با سعید مدنی 
انتقاد کرده بودند. حاال با اخراج دو استاد دیگر 
حوزه علوم انسانی به نظر می رسد انتقادهایی 
بیشتری از سوی جامعه علمی و دانشگاهی و 
فعاالن جامعه مدنی متوجه دولت رئیسی شود. 
باید منتظر ماند و دید رئیسی در روزهای آتی 
نشان می دهد  واکنش  این مساله  به  شخصا 
از کنار آن  با سکوت  اینکه ترجیح می دهد  یا 
بگذرد. سکوتی که می تواند به منزله مهر تایید 

بر اقدامات وزارت علوم باشد. 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان

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

ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر راي شماره 6۰۳۱9۰۷8۰۰8۰۴۳/۱۴۰۰ هيات دوم مورخه ۱۴۰۰/8/2۷موضوع قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک منطقه 
بشماره شناسنامه  هاشم  فرزند  درساز  مهدي  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  دو کرمان 
 ۱6۷۱5 ۷2/5۰ مترمربع تحت پالک  به مساحت  باب خانه  از شهداد در ششدانگ يک  ۴۰ صادره 
فرعي از ۳968 اصلي مفروز و مجزي شده از پالک 899 فرعي از ۳968 اصلي بخش2کرمان  واقع 
خريداري  چپ  درب۱۳سمت  بهاران  شرقی۱2کوچه  داروگر  خیابان  عسکری  حسن  امام  شهرک  در 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو  آقاي اسفندیار دانشگر محرز گرديده است.لذا  از مالک رسمي 
نوبت به فاصله ۱5 روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضي 
اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين 
اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را 
به مراجع قضايي تقديم نمايند.بديهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشارنوبت اول : شنبه14۰۰/1۰/18
تاريخ انتشارنوبت دوم : شنبه14۰۰/11/۰2
شناسه آگهی : 1254641

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

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

ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  نامه  ۱۳آئین  ماده  و  قانون  ماده۳  موضوع  آگهی 
شماره۱۴۰۰6۰۳۱9۰۷9۰۰۰59۱- برابررای  رسمی  فاقدسند  ساختمانهای  و  واراضی 

۱۴۰۰/۱۰/۱2هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
تصرفات  جنوب  رودبار  شهر  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  مستقردرواحد  رسمی  سند  فاقد 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حامد محمد علی زابلی فرزند نواب بشماره شناسنامه 
پالک  مربع  مساحت۳9۱.۱۰متر  به  مکانیکی  کارگاه  ازرودباردریک  222۳صادره 
۱65۳فرعی از۱88- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک ۱88اصلی قطعه سهواقع در 
دخت  ایران  مالکرسمی  از  خریداری  بخش۴6کرمان  پیکان  شهید  بلوار  جنوب  رودبار 
فاصله  به  نوبت  دردو  مراتب  عموم  اطالع  منظور  به  است.لذا  محرزگردیده  خدادادی 
متقاضی  مالکیت  سند  صدور  به  نسبت  اشخاص  صورتی که  در  شود  می  ۱5روزآگهی 
اعتراض  دوماه  به مدت  آگهی  انتشاراولین  تاریخ  از  توانند  باشند می  داشته  اعتراضی 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
صورت  در  است  بدیهی   . نمایند  تقدیم  قضایی  مراجع  به  را  خود  اعتراض،دادخواست 
انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا ت سند مالکیت صادر خواهدشد 

./م الف:2۱۱
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۰/۱۰/۱8– تاریخ انتشارنوبت دوم :۱۴۰۰/۱۱/۰2

علی رحمانی خالص - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

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

ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  نامه  ۱۳آئین  ماده  و  قانون  ماده۳  موضوع  آگهی 
شماره۱۴۰۰6۰۳۱9۰۷9۰۰۰5۷۳- برابررای  رسمی  فاقدسند  ساختمانهای  و  واراضی 

و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  ۱۴۰۰/۰9/28هیات 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهر رودبار جنوب 
علیمرادبشماره  فرزند  پوالدخای   غالمعلی  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات 
مساحت۱9۴8۰9متر  به  مزروعی   زمین  قطعه  دریک  ازجیرفت  ۴5۰صادره  شناسنامه 
قطعه  ۱96اصلی  پالک  از  شده  مجزی  و  مفروز  اصلی  از۱96-  5فرعی  پالک  مربع 
اقای  رسمی  مالک  از  خریداری  بخش۴6کرمان  آباد  عزیز  جنوب  رودبار  در  سهواقع 
به  نوبت  دردو  مراتب  عموم  اطالع  منظور  به  است.لذا  محرزگردیده  مهیمی  سیف هللا 
مالکیت  سند  صدور  به  نسبت  اشخاص  صورتی که  در  شود  می  ۱5روزآگهی  فاصله 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
بدیهی است در   . نمایند  به مراجع قضایی تقدیم  را  اعتراض،دادخواست خود  تسلیم 
صادر  مالکیت  سند  مقررا ت  طبق  اعتراض  وصول  مذکوروعدم  مدت  انقضای  صورت 

خواهدشد ./م الف:2۱۰
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۰/۱۰/۱8– تاریخ انتشارنوبت دوم :۱۴۰۰/۱۱/۰2

علی رحمانی خالص - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

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

آگهی موضوع ماده۳ قانون و ماده ۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
و ساختمانهای فاقدسند رسمی برابررای شماره۱۴۰۰6۰۳۱9۰۷9۰۰۰5۷5-۱۴۰۰/۰9/28هیات 
اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهر رودبار جنوب تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای غالمعلی پوالدخای فرزند علیمرادبشماره شناسنامه ۴5۰صادره ازجیرفت دریک قطعه 
زمین مزروعیبه مساحت۱2۱98۴۴متر مربع پالک ۳فرعی از۱96- اصلی مفروز و مجزی 
شده از پالک ۱96اصلی قطعه سهواقع در رودبار جنوب عزیز آباد بخش۴6کرمان با حفظ 
بانک کشاورزی  به موجب خالصه رهنی 29۴9۳-۱۳9۷/۰8/2۱به مبلغ دو  حقوق رهنی 
میلیارد وچهارصد وپنجاه میلیون ریال ومالکیت متقاضی بعنوان مالک رسمی محرزگردیده 
است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله ۱5روزآگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا ت سند 

مالکیت صادر خواهدشد ./م الف:2۰8
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۰/۱۰/۱8– تاریخ انتشارنوبت دوم :۱۴۰۰/۱۱/۰2

علی رحمانی خالص - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

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

ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  نامه  ۱۳آئین  ماده  و  قانون  ماده۳  موضوع  آگهی 
شماره۱۴۰۰6۰۳۱9۰۷9۰۰۰5۷2- برابررای  رسمی  فاقدسند  ساختمانهای  و  واراضی 

و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  ۱۴۰۰/۰9/28هیات 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهر رودبار جنوب 
پوالدخای  فرزند غالمعلی بشماره  آقای علیرضا  بالمعارض متقاضی  مالکانه  تصرفات 
مربع  مساحت۱۰۰۰۰متر  به  دامداری  ساختمان  باب  ازدریک  6۳۳۳صادره  شناسنامه 
سهواقع  قطعه  ۱96اصلی  پالک  از  مجزی شده  و  مفروز  اصلی  از۱96-  ۴فرعی  پالک 
اقای سیف هللا  مالک رسمی  از  آباد بخش۴6کرمان خریداری  عزیز  رودبار جنوب  در 
فاصله  به  نوبت  دردو  مراتب  عموم  اطالع  منظور  به  است.لذا  محرزگردیده  مهیمی 
متقاضی  مالکیت  سند  به صدور  نسبت  اشخاص  در صورتی که  می شود  ۱5روزآگهی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
بدیهی است در صورت   . نمایند  تقدیم  به مراجع قضایی  را  اعتراض،دادخواست خود 
انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا ت سند مالکیت صادر خواهدشد 

./م الف:2۰9
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۰/۱۰/۱8– تاریخ انتشارنوبت دوم :۱۴۰۰/۱۱/۰2

علی رحمانی خالص - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

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

ساختمانهاي فاقد سند رسمي
تکليف  تعيين  قانون  ۱۴۰۰/۱۰/۷موضوع  مورخه  دوم  هيات   ۱۴۰۰6۰۳۱9۰۷8۰۰95۳ راي شماره  برابر 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک منطقه 
بشماره  عباس  فرزند  نيا  اقبال  محمدرضا  آقاي  متقاضي  وبالمعارض  مالکانه  تصرفات  دو کرمان 
به  مسکونی(  عرصه  )باکاربری  مغازه  باب  يک  ششدانگ  در  کرمان  از  صادره   ۱۱۷9۰ شناسنامه 
از 2۷۷9 اصلي بخش۳کرمان  واقع در خیابان شهید  ۱۰۱ مترمربع تحت پالک2۴ فرعي  مساحت 
رجایی بیست متری اریا سمت راست انتهای خیابان خريداري از مالک رسمي آقاي جهانگیر زعیم 
به فاصله ۱5 روز آگهي مي شود  نوبت  به منظور اطالع عموم مراتب در دو  محرز گرديده است.لذا 
در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از 
تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، 
نمايند. به مراجع قضايي تقديم  را  اعتراض، دادخواست خود  تاريخ تسليم  از  ظرف مدت يک ماه 

بديهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر 
خواهد شد.

تاريخ انتشارنوبت اول : شنبه14۰۰/1۰/18
تاريخ انتشارنوبت دوم : شنبه14۰۰/11/۰2
شناسه آگهی : 1254644
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هيات موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
آگهي موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي 

فاقد سند رسمي
برابر راي شماره ۱۰۰69۷۰ هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند 
رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک بم تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي خانم هاجر اميني پور 
فرزند محمد بشماره شناسنامه 2 صادره ازبم درششدانگ يک باب خانه به مساحت 262.۷5 مترمربع از پالک 
۱۳۷۷فرعي از 28۱۰ اصلي واقع در فخراباد کوچه عارف بخش 29 کرمان خريداري از مالک رسمي خانم کبری 
فرومند محرز گرديده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهي مي شود در صورتي 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند.بديهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول : 14۰۰/11/۰2
تاريخ انتشار نوبت دوم : 14۰۰/11/17
شناسه آگهی : 1262۰8۰

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

فاقد سند رسمي
برابر راي شماره ۱۰۰6586هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند 
رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک بم تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي خانم فاطمه ترکپور فرزند علي 
بشماره شناسنامه ۱5568 صادره از بم در ششدانگ يک باب خانه به مساحت 25۷ مترمربع  از پالک ۱6 فرعي 
مجزی شده از 2 فرعی از 2۱2۰ اصلي واقع در خیابان شهید بهشتی بخش 29 کرمان خريداري از مالک رسمي 
مشاعی خود متقاضی محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهي مي 
شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار 
اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ 
تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول : 14۰۰/11/۰2- تاريخ انتشار نوبت دوم : 14۰۰/11/17
شناسه آگهی : 12624۰4

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

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

هم  سال های گذشته  در  و  این  از  پیش 
بارها صحبت از ادغام این سازمان ها به 
تشکیل  برای  تالش ها  و  بود  آمده  میان 
وزارتخانه هم در این مدت همچنان ادامه 
این  از  پیش  خود  که  سالجقه  داشت. 
محض  به  بود،  جنگل ها  سازمان  رئیس 
در  و  زیست  محیط  سازمان  به  ورود 
آبان ماه  در  اش  خبری  نشست  نخستین 
محیط  حفاظت  سازمان  ادغام  امسال، 
مبارک  اتفاقی  را  طبیعی  منابع  و   زیست 
خواند و گفت: »با ادغام سازمان حفاظت 
نیستم  موافق  آب  با حوزه  محیط  زیست 
و معتقدم مجموعه محیط  زیست و منابع 
طبیعی باهم یکی هستند؛ بر این اساس 
از  بسیاری  از  ادغام  این  با  می کنم  فکر 
موازی کاری ها، زمین خواری ها و اتفاقات 

می شود.« جلوگیری  نامیمون 
رئیسی  ابراهیم  به  اش  نامه  در  حاال  او 
و  مهم  موضوعات  از  »یکی  نوشته 
بدنه  و  نخبگان  جوامع  برای  بالمطالبه 
حتی  نظر  می تواند  که  کشور  کارشناسی 
دولت  به  نسبت  را  همسو  غیر  شهروندان 
مردمی و انقالبی را بسیار مناسب گرداند. 
سازمان  درصدی   ۱۰۰ ادغام  موضوع 
با  کشور  آبخیزداری  و  مراتع  جنگل ها، 
کشور  زیست  محیط  حفاظت  سازمان 
جمهور  رئیس  معاون  جایگاه  همین  در 
عنوان  می فرمائید  صالح  چنانچه  است. 
منابع  و  زیست  محیط  سازمان  نیز 

این  غالمحسین  از  باشد.« پس  طبیعی 
رئیس جمهور  دفتر  رئیس  اسماعیلی، 
اداری  سازمان  رئیس  به  نامه ای  در  هم 
ادغام  موضوع  بر  کشور  استخدامی  و 
و  مراتع  جنگل ها,  سازمان  درصدی   ۱۰۰
حفاظت  سازمان  با  کشور  آبخیزداری 

کرد. تاکید  زیست  محیط 
به  واکنشی  هنوز  چند  هر  مجلسی ها 
این  از  پیش  اما  نداشته اند  نامه  این 
برای  تالش هایی  مختلف  دوره های  در 
 92 سال  در  آنها  داشتند.  ادغام  این 
ادغام  خواستار  امضا   6۱ جمع آوری  با 
و  زیست  محیط  از  حفاظت  سازمان 
زیرمجموعه  آن  گرفتن  قرار  و  جنگل ها 
رحمت هللا  شدند.  کشاورزی  جهاد  وزارت 
نوروزی، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و 
منابع طبیعی که از جمع آوری امضا برای 
وظایف  تمام  با  ها  سازمان  این  ادغام 
خبر  جنگل ها  سازمان  به  اختیارات  و 
ملت گفت:  خانه  به  زمان  آن  بود،  داده 
»جلوگیری از موازی کاری در دستگاه ها 
و پاسخگو بودن سازمان حفاظت از محیط 
زیست از جمله مزایای تصویب این طرح 
است. در طرح ادغام سازمان حفاظت از 
مراتع  جنگل ها،  سازمان  و  زیست  محیط 
اختیارات  و  وظایف  تمام  آبخیزداری،  و 
وزارت  زیرمجموعه  جنگل ها،  سازمان  به 
جهاد کشاورزی واگذار می شود.« مجلس 

پس از آن و در سال 95 هم طرح ادغام 
با  طبیعی  منابع  و  اراضی  امور  سازمان 
محیط  وزارت  تشکیل  و  زیست  محیط 
کار  دستور  در  را  طبیعی  منابع  و  زیست 
قرار داده بود و آن زمان هم این طرح به 
امضای ۱8 نماینده رسیده بود. آنها دلیل 
ارائه این طرح را ساماندهی دستگاه های 
سرگردانی  از  جلوگیری  جهت  موازی 
مردم در استفاده از خدمات دستگاه های 
دیگر  »یکی  بودند.  دانسته  اشاره  مورد 
هزینه های  کاهش  طرح،  این  اهداف  از 

است«. فوق  دستگاه های 

پیشی  بر حفاظت  بهره برداری   
می گیرد

سازمان  و  زیست  محیط  ادغام  ماجرای 
ضیایی،  هوشنگ  برای  اما  جنگل ها 
دور  به سال های  زیست  کارشناس محیط 
مشاور  او  که   ۱۳59 سال  به  برمی گردد. 
زيست  محيط  حفاظت  سازمان  رئیس 
میان  به  ادغام  بحث  هم  زمان  آن  و  بود 
آمد و وظیفه این کار هم به او سپرده شد. 
ضیایی حاال از جلسات متعدد با کارشناسان 
سازمان  بدنه  در  افراد گوناگون  و  مختلف 
به  سال  آن  در  زیست  محیط  و  جنگل ها 
ادغام  بر  تصمیم  و  می گوید  ما«  »پیام 
این  بر  »قرار  سازمان.  دو  این  از  بخشی 
تجربه شود. سازمان  تا چنین چیزی  شد 
جنگل ها امکانات خوبی از نظر مالی داشت. 

این  ماشین آالت  و  نیروها  تعداد 
بر  قرار  نهایت  در  و  بود  زیاد  سازمان 
نخست  کام  در  و  تدريج   به  تا  شد  این 
باالتر  از آن رده هاى  جنگلبانی ها و پس 
محیط  سازمان  با  سرجنگلداری ها  و 
این  بخشنامه  و  شود  ادغام  زیست 
شد.«  صادر  مختلف  استان های  به  کار 
بعد  نبود.  طوالنی  اما  ادغام  این  عمر 
رخ  مشکالت  ماه   6 حدود  گذشت  از 
سازمان  بهره برداری  رویه  و  دادند  نشان 
زیست  محیط  حفاظتی  رویه  با  جنگل ها 
که  ماه   6 از  »بعد  رسیدند.  تعارض  به 
به  کنیم،  بررسی  را  کار  نتیجه  خواستیم 
این  در  تعارض  که  رسیدیم  نتیجه  این 
میان زیاد است. تالش برای جاده سازی، 
در   … و  مراتع  واگذاری   ، درختان  قطع 
مناطق چهارگانه سازمان از سوی سازمان 
سازمان  و  بود  گرفته  صورت  جنگل ها 
وظایفش  به  نمی توانست  زیست  محیط 
داشته  اوضاع  بر  كنترلی  و  كند  عمل 
استان های  از  رسیده  گزارش های  باشد. 
محیط  سازمان  که  می گفت  مختلف 
حال  در  يا  شده  حذف  عمال  زیست 
وطويل  عريض  دستگاه  در  شدن  هضم 
است.  كشور  مراتع  و  جنگلها  سازمان 
همان زمان تالش برای حذف موافقتنامه 
شروع شد.« عمر ادغام به یک سال هم 
آنقدر  اتفاق  این  منفی  تبعات  نرسید. 

زیاد بود که ضیایی و دیگران برای حذف 
در  و  شوند  به کار  دست  موافقتنامه  این 
خودش  وظایف  به  سازمان  هر  نهایت 
به فعالیت سازمان جنگلها و  برسد. »اگر 
بیندازیم،  نگاهی  زیست  محیط  سازمان 
جنگل ها  سازمان  که  هستیم  این  شاهد 
مناطق  از  نتوانسته  موارد  از  بسیاری  در 
تحت حفاظتش به درستی نگهداری کند. 
واگذارى و تخريب بسيارى از جنگل ها و 
فراوان،  چوب بری های   ، مراتع كشورمان 
يا  و  مجوز  با  همه   … و  ويالسازى ها 
صورت  مراتع  و  جنگل ها  سازمان  ضعف 
زیست  محیط  سازمان  اما  است  گرفته 
کم  امکانات  اندک،  نیروهای  وجود  با 
نبود  و  فشارها  وجود  با  ناچیز  بودجه  و 
بخش  توانسته  موجود  هاى  حمايت 
حفاظتش  تحت  که  مناطقی  از  بزرگی 

کند.«  نگهداری  خوبی  به  را  است 
صورت  ادغام  این  اگر  ضیایی،  گفته  به 
کم  زیست  محیط  سازمان  قدرت  گیرد، 
شود  هم  وزارتخانه  اگر  و  شد  خواهد 
به  بسیاری  طمع  چشم  است  ممکن 
دنبالش باشد و از طرفی اگر  هم سطح 
امکان  ديگر   شود  وزارتخانه ها  سایر  با 
كار  بر  نظارت  و  دستورالعمل ها  ارائه 
قرار  داليل  از  يكى  وزارتخانه ها كه  ساير 
معاونت  سطح  در  سازمان   اين  گرفتن 
سلب  او  از  هم  است   جمهورى  رياست 
آقای سالجقه  میکنم  فکر  »من  می شود. 
در این زمینه زود تصمیم گیری کرده اند. 
اتفاقی  برای  که  است  حالی  در  این 
تمام  است  ممكن  كه  اهمیت  این  با 
محيط  حفاظت  سازمان  دستاورد هاى 
زيست را به باد دهد. این در حالی است 
که از فعاالن این حوزه و پیشکسوتان هم 

است.« نشده  نظرخواهی 

 وضعیت ادغام مبهم است
تقی شامخی، کارشناس حوزه جنگل، 
را  زیست  محیط  سازمان  رئیس  نامه 
جزئیات  آن  در  نامه ای که  میداند؛  مبهم 
نیست  مشخص  و  نیامده  ادغام  این 
حاال  او  باشد.  چطور  وظایف  است  قرار 
دالیلی که  از  یکی  می گوید  »پیام ما«  به 
زمانی برای ادغام این دو سازمان تالش 
می شد این بود که سازمان منابع طبیعی، 
و  عریض  ای  وزارتخانه  مجموعه  زیر 
از  نگهداری  اصول  آن  در  که  بود  طویل 
نمی شود  رعایت  درستی  به  طبیعی  منابع 
برای  ابتدا  تا  شد  دلیلی  هم  همین  و 
شود  تالش  طبیعی  منابع  وزارت  تشکیل 
بی  زمینه  این  در  آنکه تالش ها  از  »پس 
دو  این  ادغام  از  صحبت  ماند،  نتیجه 
زیر  و  مقام  قائم  دو  حضور  با  سازمان 
این  شود.  مطرح  جمهوری  ریاست  نظر 
منابع  وضع  به  کمی  می توانست  اتفاق 
هم  ادغام  همین  اما  کند  کمک  طبیعی 
این  وظایف  داشت.چرا  که  زیادی  نکات 
با یکدیگر تضاد هایی  دارد.«  دو سازمان 
در  نظارتی  قدرت  با  او می گوید سازمانی 
کنار سازمانی اجرایی نمی تواند قرار گیرد 
در  زیادی  بسیار  ابهام  حال  عین  در  و 
زمینه این ادغام وجود دارد. »جدا شدن 
از  آن  خروج  و  طبیعی  منابع  سازمان 
وزارت کشاورزی همواره خواست بسیاری 
از فعاالن بود. چرا که منابع طبیعی کشور 
وزارتخانه هایی  جوالن  محل  قدرت  بدون 
گفت  باید  شاید  و  قدرتمندند  که  است 
نام  با  وزارتخانه ای  است که  این  راه  تنها 
و محیط  منابع طبیعی شکل گیرد  وزارت 

نشود.«  ادغام  آن  در  زیست 

بررسی تبعات پیشنهاد ادغام سازمان حفاظت از محیط زیست با سازمان جنگل ها در گفت و گو با کارشناسان

قدر ت محیط زیست کمتر می شود
هوشنگ ضیایی: رئیس سازمان محیط زیست زود تصمیم گیری کرده، آن هم برای اتفاقی كه ممكن است تمام دستاوردهای 

سازمان را به باد دهد
تقی شامخی: سازمانی با قدرت نظارتی در کنار سازمانی اجرایی نمی تواند قرار گیرد

گردوغبار و آلودگی، خوزستان 
کرمانشاه و اراک را در برگرفت

 وضعیت بحرانی هوا
 در سه شهر

|پیام ما|خرمشهر ۴62، سرپل ذهاب ۴2۳، 
این سه  در  ۳۳۰؛ کیفیت هوا  قصرشیرین 
با  که  همانطور  شد.  خطرناک  دیروز  شهر 
شده  پیش بینی  گردوخاک  قرمز  هشدار 
بود، از عصر پنج شنبه گردوخاک به آسمان 
خوزستان هجوم آورد و دو شهر کرمانشاه را 
در برگرفت. اینطور که سامانه پایش کیفی 
که  آالینده ای  می دهد،  نشان  هوای کشور 
سبب وضعیت »قهوه ای« در این سه شهر 
میکرون   ۱۰ از  معلق کوچکتر  ذرات  شده، 
بین  شاخص کیفیت  گرفتن  قرار  و  است 
وضعیت  که  می دهد  نشان   5۰۰ تا   ۳۰۱
ضروری  موارد  جز  به  و  است  خطرناک 

خارج شد. خانه  از  نباید 
هواشناسی  سازمان  هشدار  اساس  بر 
غباری که به خوزستان رسیده و قرار است 
از  متاثر  باشد،  برقرار  شنبه  وقت  اوایل  تا 
آسمان  در  است  خاکی  و  غلیظ گرد  توده 
غلیظ  غبار  توده  این  شده.  تشکیل  عراق 
دیروز در بسیاری از مناطق خوزستان سبب 
کاهش دید شدید افقی و کیفیت هوا شد 
و وضعیت قهوه در خرمشهر را رقم زد. در 
با  شادگان  ایستگاه  همچنین  استان  این 
شاخص  با  اهواز  ایستگاه  و   ۱89 شاخص 
برای  ناسالم  یعنی  قرمز  را  وضعیت   ۱59
همه گروه ها نشان دادند و تحت تاثیر غبار 
عربی، در ایستگاه های سوسنگرد، حفاری، 
پادادشهر،   ،۳ شماره  برق  پست  نادری، 
کیفیت  وضعیت  امام  بندر  و  ماهشهر 
برای گروه های  ناسالم  یعنی  نارنجی  هوا، 
وضعیت  شد.  داده  تشخیص  حساس 
نارنجی از سوی دیگر در بعضی ایستگاه ها 
 2.5 از  کوچکتر  معلق  ذرات  دلیل  به 
سلیمان. مسجد  در  جمله  از  بود،  میکرون 
بر  عالوه  عراق  بیابان های  در  باد  وزش 
و  قصرشیرین  هوای  کیفیت  خوزستان، 
بحرانی  هم  را  کرمانشاه  در  سرپل ذهاب 
سنجش  ایستگاه های  داده های  کرد. 
دیروز  صبح  که  دادند  نشان  هوا  کیفی 
به  شهر  دو  این  در  هوا  کیفیت  شاخص 
وضعیت  معنی  به  این  و  رسیده   5۰۰ رقم 
تا  و  بود  گروه ها  همه  برای  خطرناک 
ساعات عصر این غبار فقط کمی کمتر شد. 
در  اعالم کردند که  هواشناسی  کارشناسان 
اسالم آباد غرب  و  شهرستان های کرمانشاه 
در  حساس  گروه های  حتی االمکان  هم 
خانه بمانند و در صورت خروج از منزل از 

کنند. استفاده  ماسک 
دیروز در شازند اراک هم وضعیت »بنفش« 
پایش  سامانه  اطالعات  اساس  بر  بود. 
سنجش  ایستگاه  کشور،  هوای  کیفی 
کیفیت هوا در شازند آالینده را ازن نشان 
می داد و شاخص را 2۳9. وضعیت بنفش 
به معنی »بسیار ناسالم« است و بر اساس 
یا  طوالنی  فعالیت های  از  باید  افراد  آن 

خودداری کنند. منزل  از  خارج  سنگین 
هم  کرمان  راور  ایستگاه  در  دیگر  سوی  از 
کیفیت هوا با شاخص ۱82 به دلیل آالینده 
برای  )ناسالم  قرمز  وضعیت  در   2.5  pm
ایستگاه  در  و  گرفت  قرار  گروه ها(  همه 
رسالت بندرعباس وضعیت قرمز تکرار شد 
مونوکسید کربن. متفاوت؛  آالینده ای  با  اما 

تقی شامخی: جدا شدن 
سازمان منابع طبیعی و خروج 
آن از وزارت کشاورزی همواره 

خواست بسیاری از فعاالن 
بود. چرا که منابع طبیعی 
کشور بدون قدرت محل 

جوالن وزارتخانه هایی است 
که قدرتمندند و شاید باید 
گفت تنها راه این است که 

وزارتخانه ای با نام وزارت منابع 
طبیعی شکل گیرد و محیط 

زیست در آن ادغام نشود

در روزهای اخیر باز هم صحبت ادغام سازمان حفاظت از محیط زیست با سازمان جنگل ها به میان آمده و اینبار علی سالجقه، رئیس 
سازمان محیط زیست در نامه ای به رئیس جمهور این موضوع را مطرح کرده است. عالوه بر او رئیس دفتر رئیس جمهور هم خطاب به 
رئیس سازمان استخدامی کشور خواستار ادغام سازمان محیط زیست و سازمان جنگل ها شده؛ ادغامی که به گفته بسیاری از فعاالن 
حوزه محیط زیست می تواند باعث ناتوانی و کاهش قدرت محیط زیست کشور شود و قرار گرفتن این سازمان در کنار سازمانی که بیش 

از نظارت و حفاظت، بر بهره برداری متمرکز است، صدمه جبران ناپذیری بر پیکره محیط زیست وارد کند.

هوشنگ ضیایی: سال ۱۳59 قرار 
بر این شد تا ادغام این سازمان ها 

تجربه شود. سازمان جنگل ها 
امکانات خوبی از نظر مالی داشت. 

تعداد نیروها و ماشین آالت این 
سازمان زیاد بود. قرار بر این شد 

تا به تدريج  و در گام نخست 
جنگلبانی ها و پس از آن رده هاى 
باالتر و سرجنگل داری ها با سازمان 

محیط زیست ادغام شود. 
بخشنامه این کار به استان های 
مختلف صادر شد. اما عمر این 

ادغام طوالنی نبود. بعد از گذشت 
حدود 6 ماه مشکالت رخ نشان 
دادند و رویه بهره برداری سازمان 
جنگلها با رویه حفاظتی محیط 

زیست به تعارض رسیدند

|  
رنا

 ای
 |

| روزنامه نگار |

| فروغ فکری |
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مطالعات  انجام  و  تالش  سال ها  از  پس 
بلوچ  بومی  اندرکاران  دست  کنار  در  محیطی 
نارویی، در نهایت سال 99 پرونده سازه  طایفه 
خرد محور »بندسار« به عنوان الگوی مدیریت 
و  آب  منابع  از  پایدار  بهره برداری  و  حفاظت 
خاک را به سازمان میراث و گردشگری استان 
روزهای  در  و  کردم  ارائه  سیستان وبلوچستان 
از ارزش های ملی بندسار در  با دفاعم  گذشته 
ناملموس  فرهنگی  میراث  ثبت  ملی  شورای 
کشور، با موافقت و تایید شورا، سازه بندسار در 
ناملموس کشور  فهرست ملی میراث فرهنگی 
ثبت شد تا پیش زمینه ورود به فهرست میراث 

شود. فراهم  ناملموس  فرهنگی  آثار  جهانی 
هموطنانی  تمامی  تا  شد  موجب  مهم  این 
آبادانی کشور دارند و همچنین  که دل در گرو 
و  سیستان وبلوچستان  استان  محترم  اهالی 
بومیان شریف بلوچ طایفه نارویی مناطق »چاه 
حسین علی« و »نوک آباد« به ویژه عزیزان مان 
حاج مصریان قباد نارویی و فرزندان مهربانش 
و به عالوه مرادعلی قباد نارویی و فرزندانش که 
سال هاست با اجرای عملی، علمی سازه بندسار، 
داشته اند،  نگه  زنده  را  اجدادشان  بومی  دانش 

شوند. مسرور 
رتبه  برترین  در  لوت  و خشک  فرا گرم  بیابان 
و  دارد  قرار  دنیا  مناطق  درصد خشک ترین  دو 
تحت  محور  دانش  شیوه های  جمله  از  بندسار 
تاثیر شرایط آن اقلیم است و الگویی راهبردی 
برای مدیریت منابع آب و آبخیزداری و همچنین 
شیوه  می آید.  شمار  به  پایدار  انجام کشاورزی 
خردمندانه بندسار کارشناسان بخش های آب و 
خاک و همه کنشگران محیط زیست را به یکی 

و  حفاظت  مدیریت  روش های  ارزنده ترین  از 
بهره برداری از منابع آب و خاک مبتنی بر دانش 
بومی مردمانی که در سخت ترین شرایط طبیعی 

زندگی می کنند آشنا می سازد.
 دانش ژرف بومیان کهن زی منطقه خشک و گرم 
همجوار با بیابان لوت حدود چهارصد سال است 
که با ایجاد بندسار در کنترل سیالب ها و تامین 
و همچنین  زیرزمینی  آب های  تعدیل سفره  و 
ماسه  )تپه های  بیابان  پیشروی  از  جلوگیری 
فرآیند  با  طبیعی  رویشگاه های  بهبود  و  بادی( 
کشاورزی پایدار تالش کرده اند. و هنوز بومیان 
از  تاسی پذیری  با  نارویی  طایفه  بلوچ  شریف 
دانش و شیوه اجداد خود تالش کرده اند که چراغ 
منابع  از  حفاظت  برای  نیاکان شان  دانش محور 
پایه و ارزش های میراث فرهنگی ملی کشور با 

گذشت سال ها و قرن ها فراموش نشود.
نیاکان  مان با شناخت شاخص های زیستی در 
حتی  و  ایران  نیمه خشک  و  خشک  سرزمین 
در حواشی خشک ترین و گرم ترین بوم سازگان 
بیابانی جهان که همانا بیابان لوت است، کهن ترین 
سکونتگاه ها و تمدن دیرینه بشری را پایه ریزی 
کرده اند و با اعمال مدیریت حفاظت منابع پایه، 
باعث رونق و دوام کشاورزی دانش محور و تمرکز 

بومیان در اقلیم خود شده اند.

اجتماعی  نواحی  دانش پژوه  بومیان 
مناطق بیابانی کشور

از گذشته های دور با شناخت کامل عناصر سازنده 
حیات و شاخص های زیستی در سرزمین های 
خشک و نیمه خشک ایران و حتی در حواشی 
بیابان لوت در که در صدر خشک ترین و گرم ترین 
بوم سازگان های بیابانی جهان قرار دارد، کهن ترین 

پایه ریزی  را  دنیا  بشری  تمدن  و  زیست بوم ها 
منابع،  حفاظت  مدیریت  اعمال  با  و  کرده اند 
تمرکز  و  پایدار  دوام کشاورزی  و  رونق  باعث 
کشور  در  مربوطه  اقالیم  در  جوامع  انسجام  و 
شده اند. آنان با سخت کوشی و درایت خویش 
به  کار  با  لوت  بیابان  در سرزمین های حواشی 
بستن تجارب گذشتگان و عنایت به دانش ژرف 
بومی آنان، با ایجاد بندسارها و به کارگیری شیوه 
مهار روان آب ها ضمن اعمال مدیریت کنترل آب 
و خاک به آبخوان داری و آبخیزداری پرداخته  اند 
بیابان  پیشرفت  از  جلوگیری  برای  و همچنین 
حریم  از  شده اند  موفق  شگفت انگیری  طور  به 
آبگیر  عرصه  در  نهایت  در  و  بکاهند  بیابان ها 
بندسارها به کشت و زرع پرداخته  و پر آب برترین 
محصوالت مانند هندوانه را به صورت دیم بکارند 
و بدون استفاده از سایر روش های کشت آبی، 
را  ارگانیک  محصول  ترین  مرغوب  و  بهترین 

برداشت کنند.

بندسار؛ شیوه موفق مدیریت حفاظت و 
پایداری منابع سرزمینی

صورت  به  رودخانه ها  و  مسیل ها  آبراهه ها، 
ایجاد  مختلف  اکوسیستم های  در  طبیعی 
اقلیمی گوناگون  شرایط  با  متناسب  و  شده اند 
اثرگذاری گوناگونی  توپوگرافی،  موقعیت های  و 
به نقش  با توجه  اراضی سر راه خود دارند.  بر 
خورشید،  انرژی  و  خاک  آب،  عامل  سه  موثر 
نبود هر یک از این منابع و کمبود آن از جمله 
عوامل محدودکننده شرایط ماندگاری مردم در 
بوم ناحیه های بیابانی و کاهش یا نبود تولیدات 

می شود. محسوب  کشاورزی 
هزاره های  از  خشک  مناطق  ساکنان  بنابراین 

در  موجود  محدودیت های  درک  با  پیش 
اقلیم های خشک ، بر اساس دانش و شناخت 
خویش با شیوه مبتنی بر حفظ منابع طبیعی، به 
ایجاد روش های گوناگون استحصال آب و حفظ 
خاک مبادرت کرده اند و با انجام کشاورزی دیم از 
سوی دیگر در مقابله با بیابان زایی، موفق به ایجاد 
تعادالت طبیعی و اجتماعی شده اند. بنابراین آنها 
بوم ناحیه های  با شرایط سخت  را  تنها خود  نه 
خشک سازگار کرده اند بلکه در بسیاری از موارد 
موفقی  نواحی کارنامه  آن  به  تعادل بخشی  در 

داشته اند.
بر همین اساس ابداع و احداث بیش از چهل 
پرشیب،  اراضی  تسطیح  قنات،  رشته  هزار 
احداث آب بندها، بندسارها، خوشاب ها، دگارها، 
آبیاری سیالبی، آبیاری کوزه ای و ... نمونه هایی 
از فعالیت های بی وقفه متکی بر دانش بومیان 

است. بوده  ایران  مناطق خشک 
سیالب هنگامی اتفاق می افتد که سرعت آب های 
جاری از سرعت نفوذ تجاوز کنـد. اما روش های 
مختلـف عملیـات مکانیکی و بیولوژیکی بندسار 
شدت  و کنترل  آب  سرعت  کاهش  در  سعی 
کارکرد  با  روی  این  از  دارد.  سیالب  جریان 
رسوب گیری و نهشته گذاری خاک های سیل آورد 
در عرصه بندسار، بهترین روش حفاظت از آب و 

خاک ایجاد می شود.
استحصال سیالب برای انجام کشاورزی سنتی 
در زمان های قدیم در بسیاری از مناطق خشک 
و نیمه خشک ایران رواج داشته که درک عمیق 
زیستمندان آن بوم ناحیه های کم آب و بی آب را از 
اهمیت آب در استمرار زندگی شان نشان می دهد.

وسیله  به  ایران  آب  منابع  هنوز  گذشته که  در 
تکنولوژی جدید غارت نشده بود، بهره جستن 
برای  بهاری  و  زمستانی  سیالب های  و کنترل 
آبیاری، ذخیره رطوبت و آبشویی اراضی در کنار 
بهره گیری از سایر منابع آب در اکثر نقاط ایران 

است. بوده  متداول 
در این راستا به دلیل نبود سامانه بارشی متناوب 
در استان های شرقی و جنوب شرقی کشور به 
ویژه استان های سیستان وبلوچستان و خراسان 
مواجه اند،  مقطعی  رگبارهای  با  جنوبی که گاه 
سازه هایی مانند بندسارهای حواشی بیابان لوت 
به ویژه بندسارهای نوک آباد و چاه حسین علی 
و خوشاب های بلوچستان، چاه بهار و دشتیاری 
تولید محصوالت کشاورزی  موجب شده اند که 

صرفا متکی به آبیاری سیالبی رواج پیدا کند.
بومیان بلوچ از دیرباز با ایجاد و احداث سدهای 
خاکی )بندسار( توانسته اند در راستای حفاظت 
از منابع پایدار اقلیم شان برای کنترل سیالب ها، 
تراز  خط  تعدیل  و  افزایش  و  آبخیزداری 
بستر  ایجاد  )آبخوان داری(،  زیرزمینی  آب های 
تثبیت  سیل آور،  غنی  خاک های  نهشته گذاری 
خاک، انسداد پیشروی بیابان به ویژه رسوبات 
محصوالت  استحصال  راستای  در  بادی  ماسه 
جویند.  بهره  دیم  صورت  به  پایدار  کشاورزی 
بنابراین معرفی و حفاظت دربرگیرنده از دو قطعه 
باقی مانده از بندسارهای دیرپا که هم اکنون در 
در  نوک آباد که  و  حسین علی  چاه  روستاهای 
کناره شرقی بیابان لوت واقع شده اند و ترویج 
آنها توسط نهادهای ذی ربط با ایجاد بندسارهای 
الزامات  مهم ترین  از  مناطق مستعد،  در  جدید 
مدیریت حفاظت از منابع آب و خاک محسوب 
می شود و الزم است در کنار فعالیت های ترویجی 
و اجتماعی، برای کاهش بحران های آب و خاک 
بندسار  شیوه های  رواج  به  بیشتر  کشور،  در 

شود.  پرداخته 

روش ایجاد بندسار
از هزاره های گذشته مردم بومی مجاور بیابان 
لوت شرقی با تکیه بر خرد و دانشی که نسل به 
با برآیند بهره برداری  آنها منتقل شده،  نسل به 
و همچنین  تجدیدپذیر  آب های  منابع  از  بهینه 

کنترل کمیت و کیفیت خاک، به طراحی و اجرای 
بندسارها برای استحصال آب شرب پرکیفیت و 
همچنین ایجاد معیشت پایدار کشاورزی از آن 

سازه اقدام کرده اند.
بومیان مناطق موصوف و سایر جوامع مسکون 
ارتفاعات  از  عبور مسیل ها  از  لوت پس  محلی 
در  مالیم تر،  توپوگرافی  شیب  به  رسیدن  و 
مسیر  در  که  گسترده ای  و  پهن  زمین های 
مسیل های اصلی قرار داشتند با ایجاد سدهایی 
خاکی  که تا چهار متر ارتفاع داشت، مسیل ها را 
مسدود می کردند و سیالب ها در حوضچه بندسار 
از حرکت بازمی ماند و تبدیل به تاالبی گسترده 
مازاد  آب های  تخلیه  سرریز  برای  آنها  می شد. 
از حوضه تاالب، در کناره جانبی خاکریز بندسار 
محل مطمئنی را که به آنها »سرریز« می گویند، 
ایجاد می کردند تا آب های اضافی در حوضچه 
از آن مجرا خارج شود و با کنترل فشار آب های 
خاکی  سد  دیواره  از  تاالب  حوضه  در  موجود 
بندسار حفاظت شود. بعد از فرونشست آب های 
اندک  زیرزمینی،  سفره های  به  تاالب  موجود 
آبی که در عرصه مسطح پشت بندسارها هنوز 
مانده اند در اواخر فروردین ماه بر اثر شدت دما 
به سرعت تبخیر می شوند و در نتیجه بر سطوح 
غلبه  بندسار، خشکی شدید  اراضی  خاک های 
می کند و »ِسِله« می بندد؛ سله های خشک مانند 
عایق عمل می کنند و از خاک مرطوب الیه های 
تبخیر  فرایند  و  دما  برابر شدت  در  زیر سطحی 

می کنند. محافظت 
کشاورزان نیز در زمان کشت که معموال در ابتدای 
مزرعه  سطح  در  می شود  آغاز  اردیبهشت  ماه 
بندسار و در نقاط خاص با فاصله های تعیین شده 
گودال کوچکی تا عمق ۳۰-۴۰ سانتی متری حفر 
می کنند و بذر هندوانه، خربزه و سایر صیفی جات 
با غالبیت هندوانه که عمدتا واریته ای بومی  را 
است و از گذشتگان شان دست به دست به آنها 
رسیده است در آن می کارند. این بذر مذکور با 
استفاده از رطوبت موجود در الیه زیرین خاک 
شروع به رشد و نمو می کند و در رسیدن به نور 
زمین  به سطح  رسیدن  برای  آن  رشد  و گرما، 
مضاعف تر می شود و در ادامه با استفاده از رطوبت 
موجود در الیه های خاک زیرین بارور می شود. 
محصول هندوانه بندسار کامال ارگانیک و بدون 
استفاده از هرگونه کود و سموم آلی و شیمیایی 
بومیان  از وعده های غذای اصلی  است و یکی 
محسوب می شود که دارای خواص دارویی است 
که بومیان برای مقابله با امراض کلیوی و کبد از 
آن بهره می برند. جامعه محلی نوک آباد و چاه 
حسین علی بدون پمپاژ و برداشت قطره ای آب از 
سفره های زیرزمینی، هندوانه بندسار را به طور دیم 
می کارند. میزان برداشت هندوانه در هر هکتار 
حدود چهل تن است که تقریبا با میزان برداشت 

کشت فاریاب در سایر مناطق برابری می کند.

قدمت دیرینه بندسار
بندسارها و کشاورزی  احداث  تاریخ دقیق 
مبتنی بر این سازه به درستی مشخص نیست 
و  طایفه  میدانی،  مطالعات  به  توجه  با  اما 
تیره های بلوچ نارویی در شرق بیابان لوت و در 
محدوده مناطق بین واحه های نخیله، جوزک ، 
چاه حسین علی ، نوک آباد و .... از قرون گذشته 
احیای  و  حفظ  و  کارکرد  استمرار  راستای  در 
نقش  حسین علی  چاه  و  نوک آباد  بندسارهای 
موثری داشته اند و باعث شده اند حداقل تاریخ 
معلوم چهارصد ساله بندسار که از پیشینیانشان 
نسل به نسل منتقل شده را زنده نگه دارند و به 

نسل بعد منتقل کنند.
همین موضوع نشان از قدمت دیرینه بندسار دارد 
و به نظر می رسد مکانیزم این سازه که بر اساس 
و  خراسان  مناطق خشک  بومیان  ژرف  دانش 
طوایف بلوچ، از گذشته های دور ابداع شده و به 
باز می گردد. محققان قدمت  ده ها قرن پیش 

کشت های سیالبی و تغذیه آب های زیرزمینی 
قنوات  و  سفته ها  اختراع  از  پیش  را  ایران  در 
جنوب  ساکنان  می شوند که  متذکر  و  می دانند 
شرق و شرق ایران آب های زیرزمینی خود را با 
آبیاری سیالبی مخروط افکنه ها که به بندسارها 
منتهی می شده تغذیه می کرده اند. این نظریه با 
توجه به مکانیزم عملی بندسار در مقایسه با قنات 

منطقی به نظر می رسد.
و  حسین علی  چاه  بندسارهای  حاضر  حال  در 
نوک آباد توسط اهالی آن روستاها با حمایت و 
مدیریت مجدانه آقای مصریان، قباد نارویی و 
سوابق  و  می شود  او کشت  فرزندان  و  برادران 
ایجاد بندسارها و انجام کشاورزی در آنها تا شش 
نسل قبل از  آنان مشخص است. زنده یاد ملک 
محمد قباد نارویی پدر حاج مصریان که در سال 
۱۳5 خورشیدی فوت کرده است، تنها فردی است 
که در سال ۱9۳۷ میالدی به عنوان راهنمای دکتر 
آلفونس گابریل، محقق بیابان لوت را حمایت کرد 
تا او از میان ناشناخته ترین بخش لوت مرکزی 
بگذرد، از جمله افراد فعال در ایجاد و گسترش 
او  بندسار در حدود 9۰ سال پیش بوده است. 
فردی سخت کوش و پر اراده بوده و در چندین 
نقطه هم جوار با لوت، از جمله نخلیه، نوک آباد و 
چاه حسین علی بندسارهای متعددی برای ایجاد 
دیم  دانش محور  کشاورزی  بر  مبتنی  معیشت 
ایجاد کرده بود و هنوز بندسارهای احداثی  او به 

همت فرزندانش فعال است

بی توجهی سیاست گذاران 
به دانش بومی

خشکسالی  و  اقلیمی   تغییرات  کنار  در  آنچه 
بحران  با  را  کشور  حیاتی  منابع  وضعیت 
بی اعتنایی  موضوع  هر  از  بیش  کرده،  مواجه 
سیاست گذاران منابع آب و خاک کشور به دانش 
بومیان در مدیریت حفاظت و بهره برداری پایدار از 
منابع پایه مانند الگوی کاشت سیالبی در بندسار 
حفاظت  اصولی  مدیریت  نبود  بنابراین  است. 
از جمله عوامل به  از منابع آب و خاک کشور، 
هم خوردن تعادالت محیط زیستی، اجتماعی و 
اقتصادی است که اصرار بر اجرا نشدن مدیریت 
تغییر الگوی کشت و گسترش عرصه تولیدات 
به  توجه  با  بنابراین  دارد.  نابخردانه  کشاورزی 
بحران های موجود ، باز هم برنامه ریزان کشور به 
جای بکارگیری تمهیدات علمی و راهبردی برای 
مقابله با خشکسالی سعی می کند که گناه ایجاد 
بحران های محیط زیست به ویژه در بخش آب و 
خاک را صرفا به گردن خشکسالی بیندازند و باز 
هم فارغ بال از مصیبت هایی که گریبان بخش 
با کشاورزان  مقابله  به  فرا گرفته،  را  کشاورزی 
بحران زده بپردازند؛ نظیر آنچه که مکررا در شرق 

اصفهان روی داده است.
ترویجی  فعالیت های  سایر  کنار  در  بنابراین 
مورد نیاز  آتی  فعالیت های  اهم  از  اجتماعی  و 
منطقه مطالعه همه جانبه شیوه ایجاد بندسار و 
همچنین تسهیل روند گسترش مکانیزم بندسار 
در مناطق خشک و مناطق مستعد دیگر توسط 
برای  است.  کشور  حیاتی  منابع  برنامه ریزان 
پایه کشور،  منابع  هستی برانداز  بحران  کاهش 
ارائه دستاورد حاصل از مکانیزم بندسار با حمایت 
مستمر برنامه ریزان کشور برای تعمیم آن به سایر 
اقلیم های مشابه و مستعد در ایران است . بدیهی 
با هدف  است که دستاوردهای عملکرد بندسار 
استفاده در برنامه های مدیریتی مقابله با بحران 
همچنین  و  پایه  منابع  مدیریت  خشکسالی 
کم آبی، شیوه اجرایی موفقی است که می تواند 
سیاست گذاران کالن کشور را نسبت به شناسایی 
برون داد  تحقق  برای  کشور  مستعد  مناطق 
مدیریت حفاظت از اقلیم در فرآیند تاثیر بندسار 
پیشروی  از  جلوگیری  و  سیالب ها  کنترل  در 
آب های  تعدیل  و  تامین  همچنین  و  بیابان ها 
زیرزمینی با برآیند کشاورزی پایدار بهره مند کند.

در نقاط کم آب سیستان و بلوچستان، اهالی به کمک سازه ای بومی منابع آب را مدیریت می کنند

بندسار؛ حافظ آب
پرونده این سازه که الگوی مدیریت حفاظت و بهره برداری پایدار از منابع آب و خاک است، در روزهای گذشته ثبت ملی شد
جامعه محلی نوک آباد و چاه حسین علی بدون پمپاژ و برداشت قطره ای آب از سفره های زیرزمینی، هندوانه بندسار 
را به طور دیم می کارند

مرور داستان 8۰ معمار زن 
در نمایشگاه »خبرهای خوب، 

زنان در معماری«
موزه ماکسی در شهر رم پایتخت ایتالیا با میزبانی 
معماری«  در  زنان  خوب،  »خبرهای  نمایشگاه  از 
نقش زنان را در تکامل این حرفه در قرن گذشته 
»خبرهای  هنرآنالین،  گزارش  به  می کند.  مستند 
خوب، زنان در معماری« در چهار بخش موضوعی با 
نمایشگاه گردانی پیپو چورا، النا موتیسی، النا تیناچی 
و طراحی ماتیلد کاسانی داستان بیش از 8۰ معمار 
زن را روایت می کند. این نمایشگاه با هدف مستند 
سازی تغییر انسان شناختی حرفه معماری از کلیشه 
قرن بیستم تا حضور فزاینده زنان و گروه ها برگزار 
شده است. از سیگن هورنبورگ، اولین زنی که سال 
۱89۰ در رشته معماری فارغ التحصیل شد تا نورما 
مریک اسکالرک، اولین معمار آمریکایی آفریقایی تبار 
و زاها حدید، اولین زنی که سال 2۰۰۴ جایزه پریتزکر 
را دریافت کرد، بخش داستان های نمایشگاه بر روی 
 Practice شخصیت های محوری تمرکز دارد. بخش
از طریق نقشه ها، مدل ها و اینستالیش ها آثار ۱۱ معمار 
برجسته معاصر را ارائه می کند از جمله الیزابت دیلر، 
ایوون  آنوپاما کوندو،  مریم کامارا،  ماندروپ،  دورته 
فارل و شلی مک نامارا و ... تا بر حضور فزاینده زنان 
مصاحبه ها  از  مجموعه ای  تاکید کند.  معماری  در 
با محققان، مدیران موزه ها و طراحان جوان بخش 
دیگری از این نمایشگاه است. آخرین بخش این 
نمایشگاه پنج فیلم مستند که توسط جوانان در بستر 
معماری آینده ساخته شده به نمایش می گذارد. این 
نمایشگاه تا ۱6 سپتامبر 2۰22 در موزه ماکسی شهر رم 

میزبان مخاطبان و دوستداران معماری است.

نیاکان  مان با شناخت 
شاخص های زیستی در 
سرزمین خشک و نیمه خشک 
ایران و حتی در حواشی 
خشک ترین و گرم ترین 
بوم سازگان بیابانی جهان 
که همانا بیابان لوت است، 
کهن ترین سکونتگاه ها و تمدن 
دیرینه بشری را پایه ریزی 
کرده اند و با اعمال مدیریت 
حفاظت منابع پایه، باعث رونق 
و دوام کشاورزی دانش محور 
و تمرکز بومیان در اقلیم خود 
شده اند

دانش ژرف بومیان منطقه خشک همجوار با بیابان لوت با ایجاد »بندسار« در کنترل سیالب ها و تامین و تعدیل آب های زیرزمینی با 
فرآیند کشاورزی پایدار در صدر ارزش های میراث جهانی در ایران قرار دارد. روز سه شنبه 28 دی ماه 14۰۰ سازه بندسار، مکانیزم مبتنی بر 
دانش و خرد بومیان بلوچ استان سیستان وبلوچستان در فهرست ملی میراث فرهنگی ناملموس کشور به ثبت رسید و در مرحله ورود به 

فهرست میراث جهانی قرار گرفت.

|  
ما

ام 
 پی

 |

| بهمن ایزدی |

آگهی مزایده عمومی شهرداری قلعه گنج )دو مرحله ای(
شهرداری قلعـه گنـج در نظر دارد به اسـتناد مجوز شـماره 6/52مورخ 14۰۰/۰9/27  و شماره6/59 مورخ 14۰۰/۰9/27 

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

1-قانون راجع به منع مداخله وزرا ، نمایندگان مجلس و کارمندان دولت و شهرداریها در معامالت دولتی و کشوری را رعایت نمایند.
2-شرکت کنندگان بایستی 5 درصد مبلغ پیشنهادی خود را به صورت ضمانت نامه بانکی )اسناد خزانه( یا واریز وجه نقد به حساب جاری ۰1۰56۰6769۰۰9 بنام سپرده اشخاص شهرداری 

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

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

6-متقاضیان می توانند پس ازچاپ آگهی نوبت اول از تاریخ 14۰۰/1۰/25 لغایت 14۰۰/11/۰1 جهت دریافت اسناد مزایده به واحد امور قراردادهای شهرداری مراجعه نمایند.
7-پشنهادات بایستی تا ساعت 14 پایان مهلت 7 روز  در سه پاکت جداگانه)الف، ب، ج(در لفافه یک پاکت پلمب شده به دبیرخانه شهرداری تحویل گردد.

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

پاکت ج : محتوی پیشنهاد متقاضی که بایستی طبق فرم نمونه دریافتی از شهرداری با خط خوانا و بدون قلم خوردگی باشد.
8-پیشنهادات رسیده در ساعت 1۰ صبح  اولین روز اداری پس از پایان مهلت تحویل پاکات پیشنهادی در محل دفتر شهردار و با حضور اعضاء کمیسیون معامالت شهرداری قلعه گنج باز و 

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

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

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

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

سایر شرایط :

قاسم احمدی- شهردار قلعه گنج 

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

مدلشماره پالک نوعردیف

1 PF9۰D دستگاه فنیشر آسفالت
6۰)بالنکس(

45688 ق 33 ایران 65وانت نیسان زامیاد 2

42984ق 14 ایران 65کمپرسی نیسان آبی رنگ 3

42884ق 14 ایران 65کمپرسی نیسان زرد رنگ 4

47688ق 33 ایران 65وانت مزدا نقره ای رنگ 5

12283ب 21 ایران 45وانت مزدا سبز یشمی رنگ 6

4639۰ق 49 ایران 45پژو 4۰5 نقره ای رنگ 7

2798۰ ب  43 یزدوانت پیکان  با وضعیت موجود8

47292ق  69 ایران 65مگان سفید رنگ 9

بنز خاور 6۰8 به پالک انتظامی نارنجی 1۰
28888ع  64 ایران 65رنگ 

تراکتور دارونا با وضعیت موجود11

12
سیستم آتش نشانی به همراه مخزن آب، 

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

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

وم
ت د

نوب



پیامک شما را دربـاره 

این صفحه می خوانیم 0 9 0 3 3 3 3 8 4 9 5|   سال شانزدهم   |   شماره پیاپی 22۱۰   | شنبه  2 بهمن ۱۴۰۰  |4 چارسوق

رهاسازی آب از سد کمال خان تکذیب شد 

افغانستان به روی ایران آبی باز نکرد

| استاندار سیستان وبلوچستان |

  | حسین مدرس خیابانی |

| وزیر آب و برق حکومت طالبان |

  | عبدالطیف منصور  |
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و 
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  |

رئیس اتاق بازرگانی تهران:

بخش خصوصی 
در دیپلماسی اقتصادی 

مشارکت داده شود
پیاده سازی  برای  اجرایی  مدل  یک  طراحی 
بخش  مشارکت  با  اقتصادی کشور  دیپلماسی 
خصوصی به منظور کسب حداکثری منافع اقتصادی 
بازرگانی  اتاق  نایب رئیس  است  ضروری  ملی 
نقش  اهمیت  بر  موضوع  این  به  اشاره  با  ایران 
بخش خصوصی در طراحی مدلی برای استفاده 
حداکثری از بازارهای سیاستی و انعقاد قراردادهای 
تجاری دو یا چند جانبه برای کسب منافع ملی 
تأکید کرد. مسعود خوانساری گفت: در دیپلماسی 
اقتصادی طیف گسترده ای از ابزارهای سیاستی 
گرفته  به کار  ملی  اقتصادی  منافع  برای کسب 
می شود و طراحی مدلی اجرایی با مشارکت بخش 
خصوصی برای پیاده سازی دیپلماسی اقتصادی 
کشور را ضروری است. بر اساس این مدل، باید 
انعقاد موافقت نامه های اقتصادی دو یا چند جانبه 
با مشارکت بخش خصوصی، تقویت دیپلماسی 
توسعه  همچنین،  و  انرژی  و  حمل ونقل  مالی، 
تعامالت بین المللی از طریق کاهش آثار بازدارنده 
همسوسازی  گیرد.  قرار  کار  دستور  در  تحریم، 
در  اقتصادی  دیپلماسی  با  مرتبط  سیاست های 
تمامی سطوح دولتی و غیردولتی در این مسیر 
تربیت  باید  مهم،  این  تحقق  برای  است.  الزم 
کسب وکار  توسعه دهنده  حرفه ای  دیپلمات های 
جدی گرفته شود. رئیس اتاق تهران، با بیان اینکه 
دیپلماسی  در  اقتصادی  اهداف  به  اولویت دهی 
را  سازوکارها در روند دیپلماسی اقتصادی کشور 
هدف دار می کند، افزود: متاسفانه از ظرفیت های 
در  به ویژه  منطقه  در  ایران  جغرافیایی  موقعیت 
حوزه های دریایی و هوایی، تاکنون استفاده نشده 
و دیگر کشورهای منطقه در این زمینه، گوی سبقت 
را از ایران ربوده اند، این در حالی است که در مدل 
قابل تبیین برای دیپلماسی اقتصادی ایران، باید از 
فرصت های این بخش ها به درستی استفاده کرد. 
خوانساری در بخش دیگری از سخنانش در این 
از  برون گرایی  توسعه  و  اعتمادسازی  کنفرانس، 
طریق برقراری تعامل سازنده با سایر اقتصادهای 
جهان به ویژه کشورهای همسایه را از جمله انتظارات 
بخش خصوصی در دیپلماسی اقتصادی عنوان و 
پیش  و  محرک  نقش  شناختن  رسمیت  به  بر 
پشتیبانی  و  اقتصاد  در  خصوصی  بخش  برنده 
بین المللی،  عرصه های  در  بخش  این  از  عملی 
مشارکت  تقویت  تهران  اتاق  رئیس  تأکید کرد. 
در زنجیره ارزش جهانی در کنار توسعه صادرات 
غیرنفتی را از دیگر مطالبات بخش خصوصی در 
عرصه سیاست گذاری برای دیپلماسی اقتصادی 
عنوان کرد و با اشاره به ضرورت پایبندی کشور به 
همسایه،  با کشورهای  اقتصادی  توافق نامه های 
افزود: متاسفانه شاهد آن هستیم که دولت ها، 
پایبندی چندانی به قراردادهای اقتصادی منعقد 
شده با کشورهای همسایه ندارند و به محض آنکه 
در داخل کشور با کمبود عرضه برق و گاز مواجه 
کشورهای  به  انرژی  صادرات  خط  می شویم، 
به  رویه  این  درحالی که  می شود؛  قطع  همسایه 
دامن  ایران  به  صادراتی  بازارهای  بی اعتمادی 
می زند. ازاین رو، انتظار بخش خصوصی از دولت، 
با دیگر  اقتصادی  رعایت کامل موافقت نامه های 
تالش  ایران،  اتاق  نایب رئیس  است.  کشورهای 
برای انعقاد موافقت نامه های تجارت آزاد منطقه ای 
و جهانی را از ضرورت های فعال سازی دیپلماسی 
اقتصادی کشور عنوان کرد و یادآور شد که در حال 
حاضر، کشورهای موفق در این عرصه از جمله چین 
و ترکیه، به خوبی توانسته اند از این مکانیسم برای 

توسعه اقتصاد ملی خود استفاده کنند.

پیگیری ها  و  رایزنی ها  با  »خوشبختانه 
که  خوبی  بارندگی های  با  توامان  و 
 2 گرفت  صورت  افغانستان  منطقه  در 
این  شد«  باز  کمال خان  بند  دریچه  
استاندار  مدرس خیابانی  حسین  را 
دوربین های  به  رو  سیستان وبلوچستان 
»با  کرد:  اضافه  و  گفت  سیما  و  صدا 
بند  کیلومتری   9۰ تا   8۰ فاصله  به  توجه 
ما  چاه نیمه های  مجموعه  با  کمال خان 
که  آبی  حجم  این  با  می شود  پیش بینی 
بین  است  ایران  به سمت  حال حرکت  در 
خاک  وارد  آب  دیگر  ساعت   ۷2 تا   ۴8
راهی  چشم به  شد«  خواهد  کشورمان 
آب  رسیدن  با  نبود  قرار  اما  سیستان 
انعکاس  از  بعد  که  چرا  برسد  پایان  به 
رسانه های  در  اظهارات  این  گسترده 
برق  و  آب  وزیر  منصور،  عبدالطیف  ایران 
به  ویدیویی  انتشار  با  طالبان  حکومت 
آب  رها سازی  درباره  شده  منتشر  اخبار 
واکنش  ایران  سمت  به  کمال خان  بند  از 
سد  »آب  اعالم کرد:  صراحتا  و  داد  نشان 
سمت  به  شدن  سرازیر  برای  کمال خان 
درخواست  به  بلکه  نشده  رهاسازی  ایران 
انجام  افغانستان  نیمروز  والیت  کشاورزان 
آنها  نیاز  تامین  حد  در  آب  است.  شده 
هم  آن  پی  در  و  است«  شده  رهاسازی 

سخنگوی  نصرت،  محمد  اختر  مولوی 
این  تایید  با  طالبان  آب  و  انرژی  وزارت 
خواست های  از  اعالم کرد: »پس  اظهارات 
مکرر دهقانان در نیمروز، مقام های محلی 
این والیت دریچه های این بند را به سوی 
گشودند.«  دهقانان  و  نیمروز  زمین های 
استاندار سیستان وبلوچستان اما امید دارد 
بند  از  آب  رهاسازی  حرکت  این   »با  که: 
پر شود  نیمه های سیستان  کمال خان چاه 
  ۱۴۰۱ آب سال  تامین  لحاظ  به  و مشکلی 
واکنش  در  خیابانی  باشد«  نداشته  وجود 
خصوص  در  طالبان  مقامات  تکذیب  به 
بندکمال خان  از  شده  رهاسازی  آب  مقصد 
اخیر  بارندگی های  »با  ایلنا گفته است:  به 
مختلف  دستگاه های  پیگیری های  و 
امور  در  رئیس جمهور  نماینده  جمله  از 
خارجه  امور  وزارت  نیرو،  وزیر  افغانستان، 
بند  دریچه  دو  محلی  مسئوالن  حتی  و 
سمت  به  آب  رهاسازی  برای  کمال خان 
شده  باز  ایران  اسالمی  جمهوری  خاک 
منبع  یک  است که  حالی  در  این  است«. 
و  رد کرد  را  موضوع  این  زابل  در  مستقل 
گفت سرازیر شدن مقدار اندکی آب ناشی 
هامون  حقابه  جای  نمیتواند  سیالب ها  از 

بگیرد.  را 
اخیر  سال های  در  ایران  آبی  دیپلماسی 

چرا  است.  بوده  کارشناسان  انتقاد  مورد 
سوی  از  شده  اتخاذ  آبی  سیاست های  که 
با  اخیر  چالش  و  افغانستان  و  ترکیه 
رقم  ایران  برای  را  حساسی  شرایط  عراق 
خبرهای  این  انتشار  از  پیش  است.   زده 
ضد و نقیض، سعید خطیب زاده سخنگوی 
وزارت امور خارجه با بیان اینکه: »رودخانه 
تعریف  حقوقی  رژیم  دارای  هیرمند 
شده ای است و بر اساس قراردادی که در 
رسیده  امضا  به  دو کشور  بین   ۱۳5۱ سال 
و در مجالس قانون گذاری هر دو کشور به 
تصویب رسیده حق آبه ایران کامال مشخص 
بوده و دولت افغانستان هم به این حق آبه 
از  صیانت  و  طبیعت  حق آبه  است.  متعهد 
است  جداگانه ای  موضوع  هامون ها  حیات 
در  افغانستان  دولت  با  قبل  از مدت ها  که 
اهمیت   خوشبختانه  و  است  مذاکره  حال 
تامین حق آبه  حیات هامون ها و ضرورت 
آنها مورد توجه دولت افغانستان نیز است. 
جدی  آسیب های  هامون ها  شدن  خشک  
از جمله توفان های شن برای مردم در هر 
از  داشت.«  خواهد  پی  در  مرز  دو  سوی 
مثمر ثمر بودن مذاکرات در دیدار با هیئت 
آب  موضوع  و  ایران  حقابه  درباره  طالبان 

بود. داده  خبر 
به  تنها  کمال خان  بند  ماجرای  اما 

سیراب  هدف  با  بند  این  از  آب  رهاسازی 
نمی شود.  ختم  سیستان  و  هامون  شدن 
ابعاد  افغانستان  آبی  موضوع سیاست های 
طبق  شاید  افغانستان  دارد.  گسترده تری 
 ۱9۷۳ معاهده  به  ایران  مقامات  اظهارات 
سد  درباره  که  اتفاقی  اما  باشد،  پایبند 
حقابه  تخصیص  است،  افتاده  خان  کمال 
غیرقانونی  انحراف  بلکه  نیست،  ایران 
افغانستان  مرز  نزدیکی  در  هیرمند  مسیر 
است. موضوعی که محمد سرگزی نماینده 
خبر  انتشار  از  پس  مجلس  در  زابل 
رهاسازی آب از بند کمال خان به آن اشاره 
انحراف  از  منطقه  »مردم  گفت:  و  کرد 
هستند  نگران  افغانستان  کشور  در  آب 
به  توجه  با  شود.  رفع  باید  نگرانی  این  و 
آب  اهمیت  و  متمادی  خشکسالی های 
قطعا  سیستان  مردم  برای  رودخانه  این 
نباید حتی مقدار کمی از آب هدر رود و یا 
موجبات  رودخانه  اصلی  مسیر  انحراف  با 
نگرانی مردم شریف سیستان فراهم شود. 
حق آبه باید بدون لحاظ سیالب های فصلی 
که کشور همسایه امکان کنترل آن را ندارد 
این  و  شود  اخذ  مناسب  زمان  در  البته  و 
موضوع به راحتی از مفاد معاهده رودخانه 
بتوانیم  ما  تا  است،  احصا  قابل  هیرمند 
بهره برداری  برای  دقیق  برنامه ریزی 

این  بر  عالوه  باشیم«  داشته  را  آن  از 
نیز  دیگری  مهم  نکته  به  اظهارات سرگزی 
دیگر  اقدامات  به  مربوط  که  دارد  اشاره 
محدودیت های  ایجاد  برای  افغانستان 
آب های  به  ایران  دسترسی  برای  بیشتر 
افغانستان  است.  کشور  این  با  مشترک 
»بخش  نام  به  سدی  ساخت  حال  در 
این  است.  فراه رود  رودخانه   روی  آباد« 
موثرترین  و  مهم ترین  از  یکی  رودخانه 
آبریز  حوضه  سرشاخه های  و  رودخانه ها 
حیات  در  مهمی  نقش  که  است  هیرمند 
تاالب های  ویژه  به  حوضه  پایین دست 
اشاره  با  سرگزی  دارد.  هامون  بین المللی 
فراه رود  رودخانه  روی  این سد  به ساخت 
دستگاه  »موضوعی که  می گوید:  ایسنا  به 
دهد  قرار  کار  دستور  در  باید  دیپلماسی 
روی  بخش آباد  بند  ساخت  از  جلوگیری 
نقض  این  چرا که  است؛  فراه رود  رودخانه 
و طبق  است  آشکار حقوق مردم سیستان 
از  حفاظت  جهانی  کنوانسیون  طبقه بندی 
تاالب  عنوان  به  هامون  دریاچه  تاالب ها، 
این  حفظ  و  است  شده  ثبت  بین المللی 
همسایه  بین المللی کشور  وظایف  از  تاالب 
موضوع  از  فارغ  باید  موضوع  این   است. 
گیرد«  قرار  پیگیری  مورد  هیرمند  حق آبه 
»تبعات  عنوان  با  پژوهشی که  اساس  بر 
افغانستان  مسئولیت  بررسی  و  اقدامات 
با  مشترک  فرامرزی  آبریز  حوضه  در 
و  میان آبادی  حجت  توسط  ایران« 
است:  شده  تدوین  قریشی  سیده زهرا 
سد  تکمیل  حال  در  افغانستان  »دولت 
بخش آباد بر روی سرشاخه فراه رود است. 
از آنجا که این سد روی یکی از مهم ترین 
تکمیل  حال  در  هیرمند  سرشاخه های 
آن  آب  منابع  و  رودخانه  این  و  است 
قرار  هیرمند   ۱۳5۱ معاهده  پوشش  تحت 
می تواند  آن  تکمیل  و  احداث  نمی گیرد؛ 
برای  نگران کننده ای  و  تبعات جدی  و  آثار 
مخزن  ظرفیت  زیرا  باشد.  داشته  منطقه 
98 درصد متوسط جریان  این سد معادل 
ساالنه رودخانه -اندازه گیری شده در دهه 
این  آبگیری  با  است.  شده  اعالم   -۱9۷۰
از  بیش  دارد  قصد  افغانستان  دولت  سد 
اراضی تحت  به  زمین جدید  ۴۱۱5۰ هکتار 
آبیاری  و  کند  اضافه  منطقه  این  کشت 
موجود  اراضی  هکتار   2۷۴۴۰ حدود 
مطالعات  برخی  طبق  بخشد.  بهبود  را 
توسعه  و  سد  این  احداث  گرفته،  صورت 
می توانند  حوضه  این  زمین های کشاورزی 
رودخانه  استحصال  قابل  آب  میزان 
 5۱ تا   25 حداقل  را  پایین دست  در  فراه 
و  اعداد  این  معنای  دهند«  درصد کاهش 
ساخت  از  آسیبی که  است که  این  ارقام 
اکوسیستم  و  سیستان  به  بخش آباد  بند 
مراتب  به  می شود  وارد  هامون  تاالبی 
کمال خان  بند  که  است  آسیبی  از  بیشتر 
حوزه  وارد کرد. کارشناسان  منطقه  این  به 
خصوص  در  مدت هاست  آب  دیپلماسی 
و  می دهند  هشدار  بخش آباد  بند  ساخت 
تا  می خواهند  دیپلماسی  امر  متولیان  از 
این  به  نسبت  اثرگذار  و  سریع  واکنشی 
با  مواردی  در  که   – افغانستان  اقدام 
حمایت ترکیه در حال انجام است- نشان 
ساخت  به  نسبت  هنوز  ایران  اما  دهد. 
برای  نگران کننده ای که  تبعات  و  سد  این 
خواهد داشت،  دنبال  به  سیستان  منطقه 
و  است  نداده   نشان  رسمی  واکنش 
و  سکوت  این  که  فرصتی  از  افغانستان 
و  استفاده کرده  ایجاد کرده،  ایران  انفعال 
پروژه های آبی خود را یکی پس از دیگری 

می رساند. اتمام  به 

چهارشنبه گذشته استاندار سیستان و بلوچستان از باز شدن 2 دریچه از بند کمال خان و جاری شدن آب این سد به سمت ایران خبر داد. 
خبری که ساعاتی بعد از سوی حکومت طالبان تکذیب شد. اما مسئوالن ایرانی همچنان با خوشحالی مضاعف از توافق با افغانستان 
گفتند و اعالم کردند: »قرار بر این است که جریان رهاسازی آب از این بند تا زمانی که حقابه ایران از هیرمند به صورت کامل تامین شود 
ادامه داشته باشد« هفته گذشته هم سعید خطیب زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه نسبت به نتیجه گیری از مذاکرات حقابه هیرمند ابراز 
امیدواری کرده بود و گفت و گوهای اخیر وزارت امور خارجه با طالبان را مثمرثمر عنوان کرده بود. اما وزیر آب و برق حکومت طالبان 
ساعتی بعد با انتشار ویدیویی اعالم کرد این آب به درخواست کشاورزان والیت نیمروز و برای سیراب سازی زمین های آنان رها سازی 

شده و مقصدش خاک تشنه سیستان نیست.

با رایزنی ها و پیگیری ها و 
توامان با بارندگی های خوبی 

که در منطقه افغانستان صورت 
گرفت 2 دریچه  بند کمال خان 

باز شد. با این  حرکت 
رهاسازی آب از بند کمال خان 

چاه نیمه های سیستان پر شود 
و مشکلی به لحاظ تامین آب 
سال ۱۴۰۱  وجود نداشته باشد

آب سد کمال خان برای سرازیر 
شدن به سمت ایران رهاسازی 

نشده بلکه به درخواست 
کشاورزان والیت نیمروز 

افغانستان انجام شده است. 
آب در حد تامین نیاز آنها 

رهاسازی شده است

آگهی مزایده عمومی شهرداری قلعه گنج )دو مرحله ای(

شهرداری قلعـه گنـج در نظر دارد به اسـتناد مجوز شـماره 6/57مورخ 14۰۰/۰8/19 
شـورای محترم شـهر قلعه گنج نسـبت به فـروش 63 قطعه زمیـن مسـکونی از قطعات تفکیکی )حق السـهم شـهرداری( 

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

1-قانون راجع به منع مداخله وزرا ، نمایندگان مجلس و کارمندان دولت و شهرداریها در معامالت دولتی و کشوری را رعایت نمایند.
2-شرکت کنندگان بایستی 5 درصد مبلغ پیشنهادی خود را به صورت ضمانت نامه بانکی )اسناد خزانه( یا واریز وجه نقد به حساب جاری ۰1۰56۰6769۰۰9 بنام سپرده 

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

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

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

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

پاکت ج : محتوی پیشنهاد متقاضی که بایستی طبق فرم نمونه دریافتی از شهرداری با خط خوانا و بدون قلم خوردگی باشد.
8-پیشنهادات رسیده در ساعت 1۰ صبح اولین روز اداری پس از پایان مهلت تحویل پاکات پیشنهادی در محل دفتر شهردار و با حضور اعضاء کمیسیون معامالت شهرداری 

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

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

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

سایر شرایط :

قاسم احمدی- شهردار قلعه گنج 

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

موقعیت ملک  متراژ 
)مترمربع(

قطعه 
شماره  ردیف

ی 
مد

 اح
مد

مح
ی 

آقا
ی 

کیک
 تف

ات
طع

از ق
ره(

م)
اما

ن 
یابا

خ

3۰۰ 12۰ 1

3۰۰ 121 2

3۰۰ 122 3

3۰۰ 127 4

3۰۰ 128 5

3۰۰ 129 6

3۰۰ 13۰ 7

از قطعات تفکیکی 
آقای حمزه 

احمدی خیابان 
امام)ره(

31۰ 1 8

از قطعات تفکیکی 
خانم فاطمه 

احمدی خیابان 
امام)ره(

3۰۰ 141 9

3۰۰ 165 1۰

3۰۰ 166 11

3۰۰ 167 12

از قطعات تفکیکی 
آقای محمود فالح 

خیابان چیل آباد

25۰ 44 13

257/5 45 14

3۰۰ 48 15

3۰۰ 49 16

3۰۰ 5۰ 17

3۰۰ 51 18

3۰۰ 52 19

3۰۰ 53 2۰

موقعیت ملک  متراژ)مترمربع(
قطعه 
شماره 

ردیف

از قطعات تفکیکی آقای محمود 
فالح خیابان چیل آباد

3۰۰ 54 21

3۰۰ 55 22

3۰۰ 56 23

3۰۰ 57 24

از قطعات تفکیکی آقای مجتبی 
احمدی خیابان شهید جالل 

انیس

2۰۰ 32 25

236 37 26

2۰۰ 38 27

از قطعات تفکیکی آقای محمد 
حسن احمدی خیابان امام )ره(  3۰۰ 157 28

علی آباد از قطعات تفکیکی 
حاتم مومنی

44۰ 19 29

42۰ 18 3۰

فاز 3 شهرک فرهنگیان از قطعات 
تفکیکی مهدی احمدی)حسین( 3۰۰ 35 31

ضلع جنوبی میدان امام حسین 
قطعات تفکیکی علی احمدی

286 216 32

3۰۰ 2۰1 33

علی آباد قطعات تفکیکی ادیب 
حیدری

3۰۰ 43 34

3۰۰ 37 35

ضلع جنوبی میدان امام 
حسین قطعات تفکیکی 

صمد احمدی

3۰۰ 27 36

3۰۰ 44 37

3۰۰ 43 38

3۰۰ 42 39

3۰۰ 65 4۰

3۰۰ 64 41

موقعیت ملک  متراژ 
)مترمربع(

قطعه 
شماره  ردیف

ضلع جنوبی 
میدان امام 

حسین قطعات 
تفکیکی صمد 

احمدی

3۰۰ 63 42

3۰۰ 62 43

3۰۰ 61 44

3۰۰ 86 45

3۰۰ 85 46

3۰۰ 84 47

3۰۰ 83 48

3۰۰ 82 49

3۰۰ 66 5۰

میانده قطعات 
تفکیکی عباس 

احمدی

3۰۰ 5۰ 51

3۰۰ 51 52

3۰۰ 52 53

3۰۰ 53 54

3۰۰ 54 55

3۰۰ 55 56

3۰۰ 59 57

3۰۰ 6۰ 58

3۰۰ 61 59

3۰۰ 64 6۰

3۰۰ 65 61

3۰۰ 66 62

3۰۰ 67 63

وم
ت د

نوب
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این صفحه می خوانیم 0 9 0 3 3 3 3 8 4 9 4 بوم  وبر6

رعایت  نیازمند  آپارتمان ها،  در  سکونت 
فرهنگی  است،  آپارتمان نشینی  فرهنگ 
از  گوشه ای  در  آرام ماندن  برای  را  ما  که 
راهروها  در  می کند؛  تربیت  قفس هایمان 
داخل  کنیم،  سروصدا  نباید  راه پله ها  و 
واحدهای  به  مواظب صدایی که  باید  خانه 
باشیم،  خود  باالی  و  زیر  و  اطراف  مجاور، 
که  کنیم  دقت  خیابان  و  کوچه  توی 
سرعت  نزنیم،  هم  بر  را  دیگران  آسایش 
حرکت سواره مان نمی تواند از چهل کیلومتر 
طوالنی  راه بندان های  در  دائمًا  برود،  فراتر 
مترو  واگن های  در  یا  می شویم   گرفتار 
نفس های  تحمل  از  ناچار  اتوبوس ها،  و 
بیشینه  هستیم،  صورتمان  روی  دیگری 
چشم انداز نگاه هایمان چند ده متر بیش تر 
دیوار  به  فاصله  این  در  حتمًا  و  نیست 
زمختی برخورد می کند، سهم ما از آسمان، 
قطعه ای کوچک از این بیکران است که در 
روز به رنگ خاکستری است و در شب هم، 
میلیون ها چراغ،  از  ناشی  نوری  آلودگی  در 
بی کرانگی تاریکی و بی شماری ستارگان را 

نمی کنیم. تجربه 
این  از  بیرون  به  پا  وقتی  است که  چنین 
فریاد  می گذاریم،  خودساخته  زندان 
بلند  تونل  نخستین  همان  از  رهایی مان 
بیکران  چشم اندازهای  به  وقتی  و  می شود 
تصوری  می رسیم،  دریا  و  جنگل ها  کوه ها، 
که  جایی  می کشیم،  انتظار  را  بهشت  از 
کسی  با  کسی  نباشد،  آزاری  است  قرار 
بریده  غریبه ای  باشد.  نداشته  ارتباطی 

مناسبات  و  اجتماعی  قیدوبندهای  از 
به  ناگهان  به  شهری،  محدودیت ساز 
از سرخوشی، بی وزنی و برداشته  احساسی 
فنری  چونان  و  می یابد  دست  فشار  شدن 
تخته  چو  یا  می جهد  بر  شده  فشرده 
این  اما  من!  رها  رها،  رها،  موج،  بر  پاره 
به  ناکامانه  که  نمی پاید  دیری  انتظارها 
صخره های سخت واقعیت برخورد می کنند؛ 
خدمات  جاده ها،  طوالنی  راه بندان های 
مقصد،  و  بین راهی  کشیده شده  ابتذال  به 
آلودگی های بصری و کوشش پر سروصدای 
بیش ترین  تصرف  برای  میزبان  جامعه 
افسارگسیخته،  خیل  این  از  درآمد  میزان 
و  خدمات  انواع گوناگون  تنوع  بدون  تکرار 
سرانجام، محدودیت های مجدد در استفاده 
از فضاهای عمومی، منطقه های تعیین شده 
برای شنا و برقراری دوباره قواعد و ضوابط 

. ز محدودیت سا
و  قیدوبندها  آگاهانه  پذیرش  آزادی، 
رهایْی  مقابل،  در  و  است  کران مندی ها 
قیدوبند ها.  نپذیرفتن  و  است  بی کرانگی 
است،  همراه  قیدوبندها  پذیرش  با  زندگی 
قیدوبند  اتمسفر،  فشار  و  جاذبه  قیدوبند 
میل ها  به  پاسخ گویی  و  زندگی،  الزامات 
که  محدودیت هایی  رفع  برای  درگیری  و 
را  کدام  هر  نمی رسند.  پایان  به  هیچ گاه 
می رسد.  راه  از  دیگری  می کنی،  رفع  که 
اما رهایی اگرچه ممکن نیست، اما چونان 
می ماند.  باقی  انسان ها  آرزوی  در  آرمانی 
خود  آزادی  از  که  حاضرند  انسان ها  گاه، 

دروغین،  ولو  اندکی،  تا  کنند  نظر  صرف 
طعم رهایی را بچشند. برای همگان مقدور 
تجربه کنند  را  جاذبه  از  رهایی  نیست که 
و  بگسالنند  را  اجتماعی  قیدوبندهای  یا  و 
از صبح تا شام در اضطراب  نباشند  مجبور 
هر  به  خود،  خانواده  و  خود  روزی  کسب 
تنگاتنگ میلیاردها  بزنند و در رقابت  دری 
انسان جسم و جان و خود را فرسوده کنند. 
اما اقتصاد سرمایه داری در جهان و اقتصاد 
به  را  چیزها  بسیاری  ایران  در  رانت داری 
درآمد کار  یعنی  رانت،  به  ایران  در  و  کاال 
رویکرد  نوع  این  در  می کند.  تبدیل  نکرده 
و  در چارچوب کاال  نیز  رهایی  به  دستیابی 
رانت تعریف می شود تا از ِقَبل آن، سرمایه 
ترتیب،  این  به  گرداند.  فربه تر  را  رانت  و 
با عنوان »اقتصاد رهایی« شکل  اقتصادی 
فروشندگان  از  بازاری  آن،  در  می گیرد که 
تا  آماده است  کاالها و خدماِت رهایی ساز 
به  را  پرشمارش  تقاضاکنندگان  تقاضای 
و  مخدر  مواد  از  برساند. کاالهایی  رضایت 
انواع  تا  گرفته  ضداضطراب   و  روان گردان 
تجربه  برای  تفریحی  خدمات  گوناگون 
جامعه  میان،  این  در  رهایی.  از  لحظه ای 
شمالی  خطه  باشندگان  همچون  میزبانی 
نیاز  برای  پاسخی  می کوشد  نیز  کشور، 
در  گردشگری  خدمات  و  بیابد  رهایی  به 
سوق  نیاز  همین  به سمت  را  ساحل  طول 
صدای  با  و  می کند  تبلیغ  جا  همه  دهد. 
قیدوبند  از  رهایی  برای  که  می گوید  بلند 
سکوت، شهربازی هایی داریم که هر چقدر 

برای جبران  بزنید،  دلتان می خواهد فریاد 
و حتی  روزانه شهری  ترافیک  در  راه بندان 
بهشت دسترسی تان  این  به  جاده هایی که 
که  دیده ایم  تدارک  پیست هایی  داده، 
نامحدود است، روی آب،  سرعت در آن ها 
بر قایق هایی می شوید که سرعت در  سوار 
آن فقط به خودتان بستگی دارد. ما حتی 
با سقوط آزاد و پرواز با بالن و چتر و کایت، 
برای لحظه هایی جاذبه را هم برایتان صفر 
در  دولتی!  قیدوبندهای  می ماند  می کنیم. 
برای  راه حلی  عمومی  عرصه  در  باره  این 
این  از  نباشید!  نگران  اما  نداریم،  آن 
راه حل  نرسیده ایم.  بن بست  به  هم  بابت 
خصوصی  نیمه  و  خصوصی  فضاهای  در 
درازمدت  تعاملی  در  و سیاست گذار  است. 
به این نتیجه رسیده  است که از اصول خود 
اجرای  روی  بر  چشم  اما  برندارد،  دست 
دخالت  به ویژه  ببندد،  آن ها  بی کم وکاست 
محدود  را  خصوصی  فضاهای  در  خود 
و  کاالها  قطعه های  آخرین  پس  کند. 
خدمات رهایی را در فضای خصوصی خود 
جست وجو کنید، ما این فضا را می سازیم 
و رهایی در آن را برایتان تضمین می کنیم.
»این  که  پرسش  این  پاسخ  بنابراین، 
فضاهای  تصرف  برای  سیری ناپذیر  ولع 
در  باید  را  چیست؟«  در  خصوصی 
فرصت طلبی کسانی، به تعبیری، بورژوازی 
رهایِی  به  نیاِز  از  جست که  مستغالتی]۱[ 
موانع،  سرسختی  و  تنگ آمده  به  جماعِت 
عمومی،  فضاهای  نگاه داشتن  بسته  برای 
تداوم  را  خود  حیات  و  کرده  استفاده 
این  در  می کنند.  تضمین  و  می بخشند 
شکل گرفته  تشدیدیابنده  فرآیندی  چرخه، 
تا هرکسی، بسته به توانایی مالی اش، برای 
بکر«، »بی سروصدا«، »دور  تصرف »نقاط 
»غیربومی«،  دنج«،  »بسیار  دیگران«،  از 
لوکیشن«،  »تاپ  تهرانی نشین«،  »فول 
ابدی«]2[  و  بی مزاحم  چشم اندازهای  »با 
الیه های  بپردازد:  مسابقه  و  رقابت  به 
و  مانند  قصر  ویالهای  به سوی  پردرآمد 
منطقه های  در  لوکس  بسیار  آپارتمان های 
به سوی  میان درآمد  الیه های  کم تراکم، 
ویالها و آپارتمان های ارزان تر در منطقه های 
به نسبت پرتراکم، و تهیدستان نیز به سوی 
پالژهای کوچک در محدوده هایی فشرده. از 
این رو، دهه ها است که سیمای ظاهری این 
بهشت انتظاری، آرامش اش را از دست داده، 
هیچ چشم اندازی بی مزاحم و ابدی نیست، 
هیچ خط آسمانی را نمی توان بدون خدشه 
یافت، در هر ُبرش کوتاهی از چشم اندازها، 
حتمًا ساختمانی در حال ساخت، جرثقیلی 
در حال چرخش، اسکلتی در حال باالرفتن 
را می توان دید.  و سبزینگی در حال مردن 
و  دیده ایم  شهرهایمان  در  را که  آن چه  هر 
در  سامان  این  در  اکنون  کرده ایم،  تجربه 
را  دیگر  زندانی  و  تکرار کردن هستیم  حال 
می آییم،  به در  زندانی  از  می کنیم.  بنا  نو  از 
رنج  می شویم،  زندانی بر  خودروی  بر  سوار 
سفر را متحمل می شویم و به زندانی دیگر 
در  بی کرانگی  جست وجوی  می رویم؛  فرو 
بدل  آیینی  به  چرخه،  این  و  کران مندی. 
شده که گویی بدون برگزاری آن، چیزی در 

نیست.  زندگی مان 
ظاهر  به  چه  اگر  میزبان  جامعه  باشندگان 
انتخاب  واقع  در  اما  می کند،  انتخاب 
اراده  به  که  می کنند  فکر  اگرچه  می شوند. 
به  ناخواسته،  اما  می کنند،  چنین  خود 
در  اراده ای  که  افتاده اند  سازوکاری  درون 
به  است که  این  بر  آن ها  تصور  ندارند.  آن 
و مطمئنی  بزرگ  و  درآمدی کارنکرده  منبع 

دست یافته اند، اما در واقع، درآمدی است 
شمال،  خطه  باشندگان  ناپایدار.  و  ناچیز 
هست و نیست خود، زمینی که بر روی آن 
راه می رفتند  بلند،  و سری  برافراشته  قد  با 
و زندگی می کردند را به این خیل جمعیت 
به  میل  که  می سپارند  کف داده  از  مهار 
چونان  خود  و  دهند  تشفی  را  رهایی شان 
میزباناِن عرصه از دست داده، به خدمه آنان 
آنان  تعظیم  و  تکریم  به  و  می شوند  بدل 
معابد  خدمت گذاران  به  آنان  می پردازند؛ 

شده اند. بدل  مدرن 
حدی  به  میزبان  و  میهمان  جامعه  تداخل 
میهمان  جامعه  نقاط  از  برخی  در  است که 
جامعه ای  کرده اند؛  غلبه  و  یافته  اکثریت 
و  است  ندارد، گذرا  تعلق  خطه  این  به  که 
و  ویران گری ها  و  خود  سر  پشت  به  کمتر 
آلودگی های به جا گذاشته می نگرد و جامعه 
میزبان، که مالکیت بر زمیِن خود را واگذار 
و  هویت  از  دفاعی  امکانات  اکنون  کرده، 
فرهنگ اش را رو به کاهش می بیند، اقتصاد 
خاک  و  آب  با  پیوند  در  خود  دیرآموخته 
رها  خو گرفته بودند،  آن  پایداری  به  را، که 
می کنند و در عوض اقتصاد فصلی، ناپایدار، 
آن  جانشین  را  متزلزل گردشگری  و  ترسو 

می کنند.

جامعه  برای  شرایطی  چنین  چشم انداز 
هیچ گاه  است.  آشوبناک  میزبان، 
آرامش  و  انتها  به  ساختمانی  فرآیندهای 
جنگل  و  مزرعه  و  شالیزار  هیچ  نمی رسند، 
نیست.  مصون  فرآیند  این  از  دریاکناری  و 
در و دروازه های جامعه میزبان به تمامی به 
هیچ  و  است  میهمان گشوده  جامعه  روی 
فرهنگ  بی مهابای  ورود  از  بارویی  و  حصار 
مرحله  این  در  شاید  نمی کند.  دفاع  بیگانه 
بتوان فرهنگ های کهن گیالنی، مازندرانی و 
حال  در  فرهنگ های  زمره  در  را  طبرستانی 
نقطه  با  هنوز  اگرچه  کرد،  قلمداد  انقراض 

باشند. داشته  فاصله  بی بازگشت 
تصور نکنیم که در این میان جامعه میهمان 
چرا  می رسد؛  خود  انتظاری  رهایی  به  نیز 
اقتصاد  و  نیست  بیش  سرابی  رهایی،  که 
استوار  متوهمانه  کاالهایی  بر  نیز  رهایی 

است.
----------

]1[ . اطهاری، کمال، بورژوازی مستغالت: مدار 
ایران 1386 شماره  انداز  نامولد سرمایه، چشم 
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بنگاه های  تبلیغات  در  رایج  اصطالح هایی   .]2[

امالک. سایت های  و  معامالتی 

خطه شمالی کشور بازاری برای »اقتصاد رهایی«
در و دروازه های جامعه میزبان به تمامی روی جامعه میهمان گشوده است و هیچ حصار و بارویی از ورود بی مهابای فرهنگ 
بیگانه دفاع نمی کند

عضو شورای شهر ساری:  

ساری نیازمند 
بلندمرتبه سازی است

بر  تاکید  با  ساری  شهر  اسالمی  شورای  عضو 
پیاده راه هایی که می توان در ساری احیا کرد، گفت: 
سازی  بلندمرتبه  نیازمند  مازندران  استان  مرکز 
است.  به گزارش ایمنا، علی عاشقان در جلسه 
با حضور  بررسی طرح تفصیلی شهر ساری که 
معاون وزیر راه و شهرسازی برگزار شد، اظهار کرد: 
دغدغه اعضای شورای اسالمی شهر ساری و شهردار 
ساری، تصویب طرح تفصیلی است چرا که طرح 
تفصیلی را نقشه راه می دانیم که هدف شهر در آن 
مشخص می شود.  او با بیان اینکه نقاط الحاقی 
و بلندمرتبه سازی برای مجموعه مدیریت شهری، 
آورده مالی به همراه دارد، افزود: شهرداری ساری 
در وضعیتی قرار دارد که آورده مالی به ویژه در زمینه 
بلندمرتبه سازی مهم است. عضو شورای اسالمی 
شهر ساری با تاکید بر پیاده راه هایی که می توان در 
ساری احیا کرد، گفت: تقاضا داریم با توجه ویژه در 
زمینه مناطق الحاقی و بلند مرتبه سازی، حال دل 
مردم شهر را خوب کنیم.   فرزانه صادق مالواجرد، 
و  معماری  عالی  شورای  رئیس  و  وزیر  معاون 
شهرسازی نیز در این جلسه اظهار کرد: ساری جزو 
نخستین شهرهایی است که محورهای بلندمرتبه 
سازی را در طرح جامع، مشخص کرده بود. او با 
بیان اینکه با بلندمرتبه سازی موافق هستیم، افزود: 
شهری  نقاط  همه  در  نمی تواند  بلندمرتبه سازی 
صورت گیرد و برای اجرای آن باید پهنه و محور 
بلندمرتبه سازی مشخص شود.  معاون وزیر راه 
و شهرسازی گفت: طرح تفصیلی ساری در مراحل 
پایانی تدوین قرار دارد و پیشنهاد می کنیم این 
طرح را با همان معدود مغایرت هایی که با طرح 
جامع دارد به شورای عالی معماری و شهرسازی 
ارسال کنید تا بررسی و ابالغ انجام شود، پس از آن 
می توانید مغایرت ها را رفع کنید. او با بیان اینکه در 
ساری باید به دنبال مکان یابی برای احداث شهرک 
باشیم، تصریح کرد: تاب آوری ساری را نمی توان 
بیش از این تحت الشعاع قرار داد؛ نوع ضوابطی 
نمی توان  را  می شود  اجرا  فرسوده  بافت  در  که 
با ضوابطی که در خارج از بافت اجرا می شود را 
یکسان در نظر گرفت. صادق مالواجرد با بیان اینکه 
تغییر در رویکردها از مصوباتی است که پیگیری 
طرح های  ویژگی  بهترین  تاکید کرد:  می کنیم، 
تفصیلی در حال حاضر، مساله محور بودن است.

فرماندار ریگان: 
سیل، راه دسترسی  
به 7۰ روستای ریگان 
را مسدود کرده است

فرماندار ریگان با اشاره به توفان شدید شن در 
ریگان گفت: راه دسترسی به ۷۰ روستا به دلیل 
نیز متوقف  امداد هوایی  سیل مسدود است و 
شده است. امین باقری به مهر گفت: همزمان با 
سیل توفان شن نیز از دیروز در ریگان آغاز شده 
است رو روند امدادرسانی را مختل کرده است.

او تاکید کرد: امکان امداد هوایی وجود ندارد و دید 
افقی نیز در جاده های شهرستان به کمتر از ۷ متر 
رسیده است. باقری با اشاره به مسدود بوده جاده 
ترانزیتی ریگان - ایرانشهر گفت: امکان تردد از 
۴ روز قبل در این محور میسر نیست و از مردم 
محلی هم می خواهیم با توجه به سیالب و توفان 
از تردد غیر ضروری خودداری کنند. به گفته باقری، 
راه ۷۰ روستا در مناطق کوهستانی به دلیل سیالب 

همچنان مسدود است.

اقتصاد سرمایه داری در جهان 
و اقتصاد رانت داری در ایران 
بسیاری چیزها را به کاال و در 
ایران به رانت، یعنی درآمد کار 
نکرده تبدیل می کند

استان های شمالی کشور، دارای باالترین جاذبه های گردشگری هستند. این جاذبه ها  چیزی نیستند به جز دریا، جنگل و طبیعت سبز. 
سایر جاذبه ها، همچون آثار طبیعی و تاریخی اهمیت درجه دوم نسبت به آن ها دارند. این که چرا این منابع گردشگری، تا این حد دارای 
جذبه و کشش گردشگرانه هستند، پرسشی است که پاسخ آن را باید در فضایی از تحلیل های فرهنگی، شامل مجاورت جغرافیایی منطقه 
فالت مرکزی با نوار ساحلی، آسانی شبکه های ارتباطی در یک سده اخیر جست وجو کرد. اما یکی از مهم ترین و بنیادی ترین تحلیل ها، نیاز 

به گریز از قیدوبندهای زندگی در شهرهای بزرگ و به ویژه تهران و دست یابی به رهایی از آن  ها است.

|  
رنا

 ای
 |

چشم انداز چنین شرایطی برای 
جامعه میزبان، آشوبناک است. 
هیچ گاه فرآیندهای ساختمانی 

به انتها و آرامش نمی رسند، 
هیچ شالیزار و مزرعه و جنگل 

و دریاکناری از این فرآیند 
مصون نیست. در و دروازه های 

جامعه میزبان به تمامی به روی 
جامعه میهمان گشوده است 

و هیچ حصار و بارویی از ورود 
بی مهابای فرهنگ بیگانه دفاع 

نمی کند

|  عضو گروه جامعه شناسی شهر و 
مطالعات منطقه ای انجمن جامعه 
شناسی ایران |

| محمد ساالری راد |

آگهی نوبتی سه ماهه سوم سال 14۰۰ هجری شمسی 
حوزه ثبتی

 ناحیه یک شهرستان بجنورد
۱-به دستور ماده ۱2 قانون ثبت و ماده 59 آیین نامه قانون 
مذکور اسامی اشخاصی که نسبت به امالک مجهول المالک 
واقع در حوزه ثبتی شهرستان بجنورد تا آخر آذر ماه ۱۴۰۰ 
هجری شمسی تقاضای ثبت نموده اند و همچنین مواردی 
که آگهی نوبتی آن برابر تبصره یک ماده 25 اصالحی قانون 
ثبت باید تحدید گردد با نوع ملک مورد تقاضا برای اطالع 
عموم در دو نوبت و به فاصله یک ماه به شرح ذیل آگهی 

می گردد . 
بخش یک بجنورد 

پالک ۳۳۷۱ اصلی واقع در بخش یک بجنورد
ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت ۱۰/82 متر مربع 
ملکی آقای ابوالفضل حسین زاده فرزند مرتضی به شماره 

شناسنامه 8۰۰ و شماره ملی ۰68۱9688۰۱ 
لذا به دستور مواد ۱6 و ۱۷ قانون ثبت هر شخصی نسبت 

و  باشد  می  معترض  باال  در  آگهی شده  امالک  به 
دعوی  اقامه  دیگر  و  ثبت  متقاضیان  بین  اینکه  یا 
شده و در جریان است می بایستی اعتراض مبنی 
بر جریان دعوی خود را از تاریخ انتشار اولین آگهی 

نسبت به آگهی ظرف مدت نود روز و در مورد آگهی اصالحی 
ظرف مدت سی روز به اداره ثبت و اسناد و امالک بجنورد 
تسلیم و رسید دریافت نمایند و در اجرای تبصره دو ماده 
واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضین ثبتی 
اسناد  ثبت  اداره  به  اعتراض  تسلیم  تاریخ  از  معترضین 
ظرف یک ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح 
قضایی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این 
اداره تسلیم نمایند ضمنًا حقوق ارتفاقی در موقع تحدید 
حدود در صورتجلسه تعیین حدود منظور می گردد از تاریخ 
تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا سی روز قابل اعتراض 

خواهد بود .تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۰/۱۱/۰2 
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴۰۰/۱2/۰2

علیخان نادری-رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه 
یک بجنورد

متن آگهی مزایده
)) آگهی مزایده اموال غیرمنقول ((

خانم عذرا اصغری نام پدر : غالمرضا تاریخ تولد : ۱۳۴۷/۰۳/۰۷ شماره ملی : 65۰9۳5۳56۳ 
شماره شناسنامه ۳82 تمامت ششدانگ پالک شماره دو هزار و سیصد و هشتاد و هشت 
فرعی از دویست و سی و هفت اصلی مفروز و مجزی شده از شماره سیصد و چهل و هفت 
فرعی واقع در بخش یک اربعه تربت حیدریه به مساحت ) 8۴ ( هشتاد و چهار مترمربع به 
آدرس : شهرستان تربت حیدریه ، خیابان امام حسین ، انتهای بلوار ، سمت راست را با حدود 
اربعه شمااًل دیوار بدیوار بطول ) ۱2/۳۰ ( دوازده متر و سی سانتیمتر به شماره ۳۴۷/۱9۱۴ 
فرعی شرقًا : درب و دیوار بطول ) 8/۷۰ ( هشت متر و هفتاد سانتیمتر به کوچه عمومی 
جنوبًا: دیواربدیوار بطول ) ۱۱/۰۰ ( یازده متر به شماره ۳۴۷/۱9۴۳ فرعی غربًا: دیواریست بطول 
) 5/9۰ ( پنج متر و نود سانتیمتر به حریم رودخانه که ملک مذکور در یک طبقه دارای یک 
اتاق خواب ۱5 متر و یک هال به مساحت ۳۰ مترمربع و آشپزخانه 9 مترمربع و امتیازات 
برق و گاز و آب می باشد و در تصرف مدیون می باشد را به موجب سند رهنی شماره 6۰۷2۱ 
تاریخ ۱۳98/۰۴/۱۱ دفترخانه اسناد رسمی شماره ۴۰ شهر بردسکن در رهن حسین بمانی نام 
پدر : علیرضا تاریخ تولد : ۱۳52/۰۷/۰۴ شماره ملی : 5۷296۱66۴۳ شماره شناسنامه : ۱2 
قرار داده است که به علت عدم پرداخت بدهی در مهلت مقرر ، مرتهن فوق مبادرت به صدور 
اجرائیه ای به مبلغ 2/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ) دو میلیارد ریال ( علیه نامبرده فوق نموده گه پرونده 

ای به کالسه ۱۴۰۰۰۳58 شعبه اجراء تشکیل سپس ششدانگ پالک فوق طبق نظریه مورخ 
۱۴۰۰/۰8/۱۱ ارزیاب به مبلغ 8/۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ) هشت میلیارد ریال ( ارزیابی و در قبال 
کل طلب و هزینه های اجرائی در محل بازداشت شده است ، لذا با توجه به قطعیت ارزیابی 
مزایده ششدانگ پالک فوق از ساعت 9 الی ۱2 روز چهارشنبه مورخ سیزدهم بهمن ماه هزار 
و چهارصد در اداره ثبت اسناد و امالک تربت حیدریه واقع در خیابان شهید سلیمانی ۳۰ از 
طریق مزایده به فروش می رسد . مزایده از مبلغ ) دو میلیارد ریال ( شروع و به باالترین 
قیمت پیشنهادی نقدًا فروخته می شود . برابر ماده ۱۳6 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی 
الزم االجراء شرکت در جلسه مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به 
حساب سپرده ثبت میباشد .ُ الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب ، برق ، 
گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد 
و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی 
آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد ، وجوه 
پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و 

حق مزایده نقدًا وصول می گردد . ضمنًا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد ، مزایده 
روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد .

تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۰2
سید امین موسوی- رئیس ثبت اسناد و امالک تربت حیدریه
شماره 1175

شرکت برق منطقه ای یزد در نظر دارد مناقصه فوق را بر اساس اطالعات ذیل و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به شماره فراخوان 2۰۰۰۰۰1۰71۰۰۰۰37  برگزار نماید.

عمومی دو مرحله اینوع مناقصه۱

مناقصه گزار فقط پیشنهاد مناقصه گرانی که حداقل امتیاز ارزیابی کیفی را کسب نموده اند، مورد بررسی قرار می دهد.شرايط اوليه2

از تاريخ ۱۴۰۰/۱۱/۰2 لغايت ۱۴۰۰/۱۱/۰5زمان دريافت اسناد۳

واجدین شرایط می توانند اسناد را به صورت رایگان از سامانه ستاد به نشانی www.setadiran.ir دریافت نمایند. نحوه دريافت اسناد ۴

58۰.۱9۴.۰۰۰.۰۰۰ ریالبرآورد مناقصه5

 ۱5.5۰۳.88۰.۰۰۰ریالمبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار6

ساعت ۱۳ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/2۰آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها۷

ساعت 9 روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/2۳زمان گشایش پیشنهادها8

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارایه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکات از طریق سامانه ستاد انجام خواهد شد.تسلیم پیشنهادها9

يزد، ميدان امام حسين، بلوار دانشجو، بعد از پارک شادي، شرکت برق منطقه اي يزد، امور تدارکات و قراردادها, ۳82۴5۴5۴-۰۳5نشانی و شماره تماس دستگاه مناقصه گزار۱۰

توضيحات۱۱
سایر مشخصات در اسناد مناقصه درج شده است. در ضمن به پیشنهادهای مبهم، مشروط، مخدوش، فاقد تضمین و پیشنهادهایی که غیر از 

سامانه ستاد ارسال گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

نوبت دوم آگهی مناقصه
 خرید ترانسفورماتور  پست های شهرکهای صنعتی به شماره  1400/2121
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آگهی تحدید حدود امالک حوزه ثبتی شهرستان جویبار

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان جویبار - قاسم پور
شناسه آگهی: 1263733 میم الف: ۰

پیرو آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و به استناد تبصره ذیل ماده 13 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون اخير 
الذکر تحدید حدود امالک مشروحه ذیل در عمل خواهد آمد. ساعت و تاریخ های مقرر در محل وقوع ملک به شرح ذیل به 

امالک متقاضی واقع در جویبار ، به شماره پالک 16 اصلی بخش 7
سید محمود الریمیان نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت4618/45  متر مربع، خریداری شده از آقای جبار کاکوئی

تاریخ و روز تحدید حدود : ساعت 8 صبح روز دوشنبه مورخ 14۰۰/11/25
 لذا از متقاضیان و مالکین امالک مجاور و صاحبان حقوق ارتفاقی دعوت می شود در وقت مقرر در محل وقوع ملک حضور به هم رسانند بدیهی است در 
صورت عدم حضور متقاضی و یا نماینده قانونی آنان طبق ماده 15 قانون ثبت ملک مورد تقاضا با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد 
معترضین می توانند به استناد ماده 2۰ قانون ثبت ومواد 74 و 86 آئین نامه قانون ثبت ظرف مدت 3۰ روز از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود 
اعتراض خود را کتبا به این اداره تسلیم و ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسليم اعتراض به واحد ثبتی مبادرت به تقدیم دادخواست به مرجع قضایی نمایند در 
غیر اینصورت با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست توسط متقاضی و یا نماینده قانونی وی و بدون توجه به اعتراض واصله عملیات ثبتی با رعایت مقررات 

ادامه می یابد.
تاریخ انتشار :14۰۰/11/۰2 

آگهی مفقودی 

آگهی مفقودی 

سواري  خودروي  سبز  برگ   
مدل   4۰5GLXI تيپ  پژو 
موتور  شماره  به   1388
12488338۰۰۰ و شماره شاسي  
به   NAAM11CA2AK993532
شماره پالک 79 ايران 779 د 51 
به نام آقاي مهرداد حاجي مفقود 
ساقط  اعتبار  درجه  از  و  گرديده 

مي باشد .

سواری  فروش  وفاکتور  سند 
ای  1391نقره  مدل  پژو4۰5 
موتور   شماره   به  رنگ  متالیک  
شاسی   1249۰268895وشماره 
 NAAM۰1CA4CE374337
شماره پالک   65ایران 155ق 59 
متعلق به صنم خواجه پور مفقود 
گردیده  ساقط  اعتبار  درجه  واز 

است. منوجان
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افقی
 - آلبانی  کشور  در  ایالتی   -  ۱ 
واضح  تصویر   - گوسفندان  گله 
 - مشابه  شبیه،   - عکاسی2  در 
باروک ۳ - جای پا، رفوزه - خالق 
قد  هم  یار  دو  یازده،   - راهزنان۴ 
مادر  سحاب،   - زرد  سوسن   -
مخلص5  دوست   - میغ  باران، 
 - گلستان  استان  ازشهرهای   -
رایانه  - کاغذ کاهی، شبکه  تاریک 

نزدیک،  بانگ   - پهلوان   - ای6 
 - عربی  ضمیر  چوپان،  بانگ 
پاکان،   - لجن۷  و  گل   - پیمان 
جمعه  صبح  دعای   - زکی  جمع 
- حکمت  قایقرانی8  فدراسیون   -
ارسطویی - رشته کوه کشورمان - 
به خاکسپاری9 - تکرار حرف دوم 
مفقود  ناپیدا،   - خفته  روانداز   -
احمق،   - محبت۱۰  سرای  قلب،   -
نادان و احمق - دبستان را گویند، 
 - سیالب   - است۱۱  مکتب  همان 

 - کریسمس۱2  درخت   - طبیعی 
زیاد شده، افزون شده و زیاد شده 
تندرو - چیز۱۳ - صدمه  - اسب 
نشده - جنب  باز  آسیب، کارتن  و 
و پهلو - مشهد قدیم ۱۴ - روشن 
- اثری از علی دشتی - مورچه۱5 
- بیماری پوستی - لقب اشخاص 

سرپرست  -

عمودی
۱ - درخشان، درخشنده، درخشان 
مثل  ها -  اشعه  از   - و درخشنده 
تعلیم،   - که2  بدرستی  مانند،  و 
کار  پذیری،  خطر   - دادن  یاد 
پذیری  خطر  خطر،  احتمال  با 
گردنبند  بیمار،  سگ   - فرنگی۳ 
 - اشپزخانه  قفسه   - مروارید 
حیوانات۴  پرفسور  احشام،  از 
در  کشوری  آسیایی،  کشور   -
سرما   - ترکی  پنج   - کهن  قاره 
آفت  نمایش،  صحنه   - خوردگی5 
غالت،  از   - اروپایی  رود  غالت، 
زیاده  طمع،  و  حرص   - اتمسفر 
واحد   - اضافه  حروف  از  خواهی، 
روز  سرد،  ماه   - آنگوال6  پول 
روستایی  عدد  روستا،   - گذشته 
بسیار   - اتریش  گزاری  خبر   -
گرم، پر حرارت۷ - پایتخت ایالت 
به  ارزشمندی که  چیز   - متحده8 
و  بخشش  شود،  بخشیده  دیگری 
پروردگار  سوی  از  بخشش  انعام، 
خداوند،   - محصول  برداشت   -

 - خسته9  نفس   - غذا  چاشنی 
هوو۱۰   - واو  بی  عبوس   - اسهال 
- خودم، ضمیر وزنی، سه کیلو - 
فیلمی   - ذوب کننده۱۱   - روز  ده 
فلزی  اسبابی   - تبریزی  کمال  از 

برای ورزش  - ضمیر غائب، وی، 
 - مفرد۱2  شخص  سوم  ضمیر 
تکرار   - آذری  سال  ترکی،  سال 
حرف - چیز۱۳ - از وسایل خنک 
سبزی   - بازیگر۱۴  نام   - کننده 

 - روسیه  در  رودی   - خورشتی 
کار  عدد   - برنج۱5  پخت  نوعی 
خراب کن، عددی یک رقمی، عدد 
تقسیم  مامور  میراب،   - خیطی 
آب - بدگویی شعری - بی حس
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همدان

مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان همدان گفت: 
با توجه به بارش برف و کوالک شدید در جاده های استان، 
رانندگان از سفر های برون شهری غیرضروری در همدان پرهیز 
کنند. به گزارش روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل ونقل 
جاده ای همدان، صفر صادقی راد با اشاره به مسدود شدن 
سه محور ارتباطی استان همدان بر اثر بارش برف و کوالک، 
گفت: هم اکنون سه محور ارتباطی همدان – سنندج، همدان 
– مالیر و گردنه اسدآباد به علت بارش برف و کوالک شدید 

مسدود شده است.
او افزود: محور گنجنامه) همدان- تویسرکان( نیز به دلیل 
عدم ایمنی و پیچ های متعدد، هر ساله با نخستین برف 

بسته شده و تا پایان بارش برف مسدود است.
مدیرکل راهداری همدان با تاکید بر اینکه رانندگان باید تا 
عادی شدن شرایط آب و هوایی از ورود به این مسیر ها 
خودداری کنند، یادآور شد: در صورت لزوم نیز رانندگان باید 
تمامی تجهیزات زمستانی و از جمله زنجیر چرخ و وسایل 
گرمایشی را به همراه خود داشته باشند. او اظهار داشت: 

ثابت و  راهدارخانه مرکزی، مراکز بخش،  راهداران در ۳۴ 
فصلی مستقر و در آماده باش کامل هستند، این گروه ها 
بالفاصله برای رفع انسداد های احتمالی وارد عمل می شوند. 
صادقی راد ادامه داد: 5۳۳ نیروی راهداری با ۳۱2 دستگاه 
انواع ماشین آالت طی بارش های اخیر و از جمله شب 
گذشته در حال خدمت رسانی به مردم و بازگشایی راه ها 
بوده اند و در حال حاضر نیز این خدمات رسانی ادامه دارد. 
مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان همدان تصریح 
عملیات  راهداری  نیروهای  تالش  با  حاضر  حال  در  کرد: 
برف روبی و نمک پاشی در سطح جاده های استان همدان در 
حال انجام است. این مسئول تاکید کرد: رانندگانی که قصد 
تردد دارند برای اطالع از وضعیت جاده های این استان و 
کشور با سامانه ۱۴۱، سایت ir.۱۴۱.www و نرم افزار موبایلی 
۱۴۱ ارتباط برقرار کنند. استان همدان دارای بیش از پنج هزار 
و ۴۰۰ کیلومتر انواع راه شامل سه هزار و ۳59 کیلومتر راه 
روستای، یک هزار و 5۴ کیلومتر راه فرعی، 9۴۰ کیلومتر راه 

اصلی و بزرگراه و 85 کیلومتر آزاد راه است.

هشدار راهداری همدان به رانندگان در جاده ها:
رانندگان از سفرهای برون شهری غیرضروری پرهیز کنند

نبی زاده گفت: همزمان  نسرین سیروسی/ 
هشتمین  فجر،  فیلم  جشنواره  چهلمین  با 
برگزار  استان  این  در  فجر  فیلم  جشنواره 

می شود.
مسئوالن  دیدار  در  نبی زاده«   »ناصر 
فجر  دهه  گرامیداشت  ستاد  کمیته های 
در  فقیه  ولی  نماینده  با  اسالمی  انقالب 
هشتمین  کرد:  اظهار  جنوبی  خراسان 
همزمان  استان  فجر  فیلم  جشنواره 
در  کشور  فجر  جشنواره  چهلمین  با 

می شود. برگزار  خراسان جنوبی 
ارشاد اسالمی خراسان  مدیرکل فرهنگ و 
های  سیاست  راستای  در  گفت:  جنوبی 
طرح  سیزدهم،  دولت  محورانه  عدالت 
مناطق  در  هنر  رایگان  آموزش  های  دوره 
این طرح  اجرا می شود که  محروم کشور 

جنوبی  خراسان  در  فجر  دهه  با  همزمان 
می شود. آغاز 

از  متعدد  نمایشگاه های  برپایی  از  او   
را  اساتید کشوری  خوشنویسی  آثار  جمله 
افزود: همچنین  ایام دهه فجر خبر داد و 
تجسمی  هنرهای  جشنواره  چهاردهمین 

می شود. برگزار  استان  در  فجر 
حوزه های  در  اینکه  بیان  با  نبی زاده 
سطح  در  متعددی  برنامه های  نیز  قرآنی 
تاکید  است،  شده  پیش بینی  استان 
فجر،  شعر  جشنواره  نهمین  برگزاری  کرد: 
دومین جشنواره کاالهای فرهنگی و بومی، 
بصیرتی،  نشست های  شعر،  شب های 
شن ها  رستاخیز  شعر  جشنواره  اختتامیه 
فجر  دهه  در  استان  برنامه های  دیگر  از 

ست.  ا

ارشاد اسالمی خراسان  مدیرکل فرهنگ و 
انقالب  برگزاری جشن  به  اشاره  با  جنوبی 
کانون های  همت  با  مرزی  مناطق  در 
فجر،  دهه  در  مساجد  هنری  و  فرهنگی 
تبیین  برای  کتابخوانی  مسابقات  گفت: 
شده  پیش بینی  انقالب  دستاوردهای 

است. 
صدا و سیمای  مدیرکل  آیینه دار«  »علیرضا 
خراسان جنوبی در این نشست به فعالیت 
کمیته تبلیغات و رسانه اشاره کرد و گفت: 
در این راستا 2۴۷ برنامه رادیویی از جمله 
پیرامون  رادیویی  مجموعه  قسمت   ۴۰
حوزه  در  برنامه   ۱۳8 اسالمی،  انقالب 
خبری  حوزه  تولیدات  و  برنامه ها  و  سیما 
و  تولید  مجازی  فضای  در  برنامه   8۷ و 

می شود. پخش 

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان جنوبی:

هشتمین جشنواره فیلم فجر در خراسان جنوبی اکران می شود

این  والیت  بلوار  بازگشایی  از  نظرآباد  شهر  شورای  رئیس  اکبرزاده  ناصر 
شهرستان پس از  گذشت 2۰ سال در راستای تسهیل و بهبود در عبور و مرور 
شهروندان، ارتقای شاخص های شهری، کمک به بازآفرینی کالبدی محله ها و 
تامین رفاه آسایش شهروندان خبر داد.  رئیس شورای اسالمی شهر نظرآباد در 
تشریح این خبر اظهار داشت: در ادامه تالش های شهردار ی و شورای اسالمی 
شهر نظرآباد برای بازگشایی معابر شهر، طبق وعده های قبلی ، اکنون شاهد 
بازگشایی  و  تعریض  از  هدف  او  هستیم.   شهر  این  والیت  بلوار  بازگشایی 
خیابان های پرتردد شهر را روان سازی و توسعه زیرساخت های شهری عنوان 
کرد و  افزود: اگر چه تملک امالک مورد مسیر بار مالی سنگینی بر دوش 
شهرداری می گذارد، ولی با این وجود شهرداری و شورای اسالمی شهر عزم 
آن  اجرای  معابر شهری که چند سال  دیگر  بازگشایی  به  نسبت  دارد  جدی 
متوقف شده بود اقدام کند.  اکبرزاده بیان کرد: یکی ازاساسی ترین مسئله ها 
در سیستم شهرهای پویا و موفق، داشتن معابر و بلوار بازگشایی شده و دارای 
قابلیت تردد بسیار مناسب داشته است.  او خاطرنشان کرد: معابر شریان های 
شهر هستند و مانند رگ های حیاتی بدن انسان باید بتوانند مسیر حمل و نقل 
مناسبی را فراهم کند تا مسیر رشد و تعالی را طی کند از این رو بازگشایی معابر 
جهت سهولت انتقال مسافر، انتقال بار و همینطور جابجایی های شهری برای 

رشد شهر حائز اهمیت است. 

سیده حبیبه مومنی /  جدول اکران فیلم های روز اول »هفته فیلم و عکس گلستان« اعالم 
شد و ۱۰ فیلم بر روی پرده پردیس سینمای کاپری به نمایش در خواهد آمد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی گلستان، همزمان با آغاز »هفته فیلم 
و عکس گلستان« در روز شنبه دوم بهمن ماه مصادف با نخستین روز این رویداد فرهنگی و 

هنری؛ تعداد ۱۰ فیلم تولید شده توسط هنرمندان گلستانی به نمایش در می آید.
نوبت اکران 5 فیلم نخست در این روز از ساعت ۱۷ تا ۱9.2۰ و پنج فیلم دوم از ساعت 
۱9.۳۰ تا 2۱.۴5 اعالم شده است و در پایان هر نوبت اکران؛ نشستی به منظور گفت وگو 
درباره فیلم های به نمایش درآمده برپا می شود. همچنین در این روز از ساعت 22 تا 22.۳۰ 
فیلم های منتخب جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران در پردیس سینمایی کاپری اکران 
می شوند. گفتنی است؛ به مناسبت هفته فیلم و عکس گلستان مجموعا ۳۱ فیلم تولید شده 
به همت هنرمندان گلستانی از دوم تا چهار بهمن ماه به مدت ۳ روز در پردیس سینمایی 

کاپری به نمایش در خواهد آمد.
فرهنگ  اداره کل  همکاری  و  به همت  و عکس گلستان«  فیلم  »هفته  یادآوری می شود؛ 
استان گلستان، معراج فیلم  ایران دفتر  ارشاد اسالمی گلستان،انجمن سینمای جوانان  و 

می شود. برگزار  سینمایی کاپری  پردیس  و  گلستان 

علی زنگنه / تولیت آستان قدس رضوی از پروژه های عمرانی حرم مطهر امام 
رضا)ع( بازدید به عمل آورد و از نزدیک در جریان روند پیشرفت آن ها قرار 

گرفت.
 حجت االسالم والمسلمین احمد مروی پروژه های عمرانی حرم امام رضا)ع( 
من جمله پروژه احداث رواق زیرسطحی صحن آزادی، توسعه وضوخانه های 
حرم مطهر، مرمت و کاشی کاری های صحن پیامبر اعظم)ص( و بافت پیرامون 

حریم رضوی را مورد بازدید قرار داد.
در این بازدید مدیران و دست اندرکاران عمران و توسعه حرم مطهر، نحوه اجرای 
پروژه ها را توضیح دادند و تولیت آستان قدس ضمن قرار گرفتن در جریان 
امور و بررسی وضعیت انجام پروژه ها، دستوراتی را در خصوص سرعت بخشی 

به آن ها صادر کرد.
عمرانی  عملیات  انجام  در  تسریع  لزوم  بر  مروی  حجت االسالم والمسلمین 
ضمن رعایت حسن اجرا و کیفیت تأکید و عنوان کرد: سرعت و کیفیت اجرای 
پروژه های عمرانی حرم مطهر موجب افزایش خدمت رسانی به زائران و تسهیل 
امر زیارت بوده و تأمین رفاه زائران در حرم مطهر از اولویت های نخست آستان 

قدس رضوی است.

بازگشایی بلوار والیت نظرآباد بعد از 2۰ سال جدول اکران فیلم های روز اول 
»هفته فیلم و عکس گلستان« اعالم شد

تولیت آستان قدس از پروژه های عمرانی حرم رضوی بازدید کرد:

 رفاه زائران در حرم مطهر اولویت است

|  البرز | | گلستان | | خراسان رضوی |

رئیس HSE شرکت گاز 
استان سمنان خبر داد:

توجه به حیات وحش 
 »پرور« در راستای عمل 
به مسئولیت اجتماعی 

زهرا میرزایی/ رئیس واحد ایمنی، بهداشت و محیط 
زیست شرکت گاز استان سمنان از تهیه یک تن علوفه 
و توزیع آن برای حیات وحش منطقه حفاظت شده 

پرور خبر داد.
ابوالفضل شیرپوری گفت: این اقدام شرکت در راستای 
و  برف  بارش  از  و پس  اجتماعی  به مسئولیت  عمل 
برودت هوا در منطقه پرور انجام شد تا از هرگونه مشکل 
برای حیات وحش جهت تامین منابع غذایی پیشگیری 

گردد.
او با اشاره به اینکه این اقدام با مشارکت اداره کل محیط 
زیست انجام شد، گفت: علوفه دهی به حیات وحش 
انجام  در فصل زمستان به دلیل برف و سرمای زیاد 
می شود تا علوفه کافی برای تعلیف حیات وحش وجود 
ایفای  به  برنامه در راستای اهتمام  این  باشد؛  داشته 
نقش مسئولیت های اجتماعی شرکت گاز استان سمنان 
و توجه به توسعه پایدار و صیانت از محیط زیست و 
حمایت از گونه های جانوری در یکی از بهترین مناطق 

بکر و حفاظت شده کشور انجام گرفت.
اداره  زیستی  تنوع  و  طبیعی  محیط  معاون  ظاهری 
کل حفاظت محیط زیست استان سمنان  با تشکر از 
مدیرعامل شرکت گاز استان سمنان به دلیل توجه به 
محیط زیست، گفت: بر اساس اصل 5۰ قانون اساسی، 
حفاظت از محیط زیست و تنوع زیستی صرفًا وظیفه 
یک دستگاه خاصی نیست و این امر متعلق به عموم 
مردم است و همگان باید در حفظ محیط زیست کوشا 

باشند.
او ادامه داد: اداره محیط زیست برای حفظ این امانت 
الهی و سپردن آن به نسل آینده مناطقی را با عنوان 
مناطق حفاظت شده به دلیل ویژگی خاص آن ناحیه 
امن  این محدوده  در  نگهداری می کند که  و  تعریف 
ورود و خروج بدون اجازه محیط زیست و ایجاد هر نوع 

طرح های توسعه ای ممنوع است.
منطقه حفاظت شده پرور به دلیل برخورداری از پوشش 
گیاهی متنوع، زیستگاه خوبی را برای گونه های مختلف 
گیاهی و جانوری فراهم کرده است؛ این منطقه در مرز 

بین دو استان سمنان و مازندران واقع شده است.

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
اگهی موضوع ماده ۳ و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر 
رای شماره ۱۴۰۰6۰۳۱9۰۰8۰۰296۷ 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 عبدهللا امیری خامکانی فرزند اکبر 
به شماره شناسنامه 2۰5 صادره از زرند در یکباب خانه به مساحت 2۳8.۳5 مترمربع از پالک ۷56۱ اصلی واقع در زرند بلوار 
فردوس کوچه 28 خریداری از مالک رسمی آقای غالمعباس نظریان محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت  به فاصله ۱5روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف  مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م/الف 28۱
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۰/۱۱/2

 تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۴۰۰/۱۱/۱۷
حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
اراضی و ساختمان های فاقد سند  نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و  آئین  اگهی موضوع ماده ۳ و ماده ۱۳ 
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  دوم   هیات   ۱۴۰۰6۰۳۱9۰۰8۰۰2۷9۷ شماره  رای  برابر  رسمی 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زرند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
ابوالفضل اسالمی علی آبادی فرزند حمید به شماره شناسنامه ۳۰8۰2۷62۳۱ صادره از زرند در یکباب خانه به مساحت 
از مالک رسمی  االئمه 8 خریداری  از پالک 2۴2۳ اصلی واقع در زرند شهرک ولیعصر کوچه جواد  25۱.85 مترمربع 
۱5روز  فاصله  به  نوبت   دو  در  مراتب  اطالع عموم  منظور  به  لذا  است.  دانیال جعفری محمدآبادی محرز گردیده  آقای 
آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف  مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م/الف 28۴
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۰/۱۱/2- تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۴۰۰/۱۱/۱۷

حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
اگهی موضوع ماده ۳ و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی برابر رای شماره ۱۴۰۰6۰۳۱9۰۰8۰۰2۷99 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 کاظم زارعی جالل آبادی 
فرزند رمضان به شماره شناسنامه ۳ صادره از زرند در یکباب انبار به مساحت ۳66.85 مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک 2 
فرعی از ۷566 اصلی واقع در زرند بلوار دفاع مقدس کوچه 2 خریداری از مالک رسمی آقای محمدباقر بهرام زاده ابراهیمی محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت  به فاصله ۱5روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف  مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 

بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م/الف 282
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۰/۱۱/2

 تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۴۰۰/۱۱/۱۷
حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
و ساختمان های  اراضی  و  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  نامه  آئین   ۱۳ ماده  و   ۳ ماده  اگهی موضوع 
فاقد سند رسمی برابر رای شماره ۱۴۰۰6۰۳۱9۰۰8۰۰2688 هیات دوم  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زرند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم 
صدیقه سعیدی زرندی فرزند علی به شماره شناسنامه ۱2۱ صادره از زرند در یکباب خانه به مساحت 2۴2.5۰ مترمربع 
مفروز و مجزی شده از پالک  8 فرعی از 2۳89 اصلی واقع در زرند بلوار تختی روبروی اداره دارایی کوچه ۱۱ خریداری 
از مالک رسمی آقای حسین اکبرنژاد محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت  به فاصله ۱5روز 
آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف  مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م/الف 28۳
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۰/۱۱/2- تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۴۰۰/۱۱/۱۷

حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تکليف  تعيين  قانون  موضوع  هيات 
ساختمانهاي فاقد سند رسمي

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

تکليف  تعيين  قانون  موضوع  اول  هيات   ۱۰۰۴۳26 شماره  راي  برابر 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  بم  ملک  ثبت  ثبتي حوزه 
محمد رضا اقدامي فرزند حبيب اله بشماره شناسنامه 5585 صادره 
از  مترمربع   ۳8۱ مساحت  به  خانه  باب  يک  درششدانگ  ازجیرفت 
 29 بخش  ولیعصر  کمربندی  در  واقع  اصلي   ۱8۷2 از  ۱فرعي  پالک 
کرمان خريداري از مالک رسمي آقاي فرج اله ریاحی محرز گرديده 
به فاصله ۱5 روز  نوبت  به منظور اطالع عموم مراتب در دو  است.لذا 
آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت 
متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي 
اخذ  از  و پس  تسليم  اداره  اين  به  را  اعتراض خود  ماه  دو  به مدت 
رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود 
را به مراجع قضايي تقديم نمايند.بديهي است در صورت انقضاي مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد 

شد.
تاريخ انتشار نوبت اول : 14۰۰/11/۰2
تاريخ انتشار نوبت دوم : 14۰۰/11/17
شناسه آگهی : 126129۰

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

تکليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر راي شماره ۱۴۰۰6۰۳۱9۰۷8۰۰6۷۱۴ هيات دوم مورخه ۱۴۰۰/۷/2۱موضوع 
قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضي خانم اکرم تابش رضا فرزند عليرضا بشماره شناسنامه 
به مساحت ۱22/25  باب خانه  ازکرمان در ششدانگ يک  ۳۱56 صادره 
مترمربع پالک ۱66۱۳ فرعي از ۳968 اصلي مفروز و مجزي شده از پالک 
899 فرعي از ۳968 اصلي  واقع در بخش 2 کرمان  آدرس کرمان شهرک 
امام حسن عسکری بلوار شهیدان محمدی کوچه 2۰ اواسط کوچه سمت 
راست خريداري از مالک رسمي آقاي جمشید عیش آبادی محرز گرديده 
است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهي مي 
شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضي اعتراضي 
داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ 
تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند.بديهي 
است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۰/۱۱/۰2
تاريخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۱/۱۷

 محمود مهدی زاده –رئیس ثبت اسناد وامالک ناحیه دو کرمان
شناسه آگهی : 12623۰7

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

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

منطقه دو کرمان

آگهی فقدان 
مدرک تحصیلی 

امید  اینجانب  التحصیلی  فارغ  مدرک 
شماره  به  محمدعلی  فرزند  رضائی 
در  کرمان  از  صادره   715۰ شناسنامه 
الکترونیک  رشته  کارشناسی  مقطع 
شهربابک  آزاد  دانشگاه  واحد  از  صادره 
گردیده  مفقود   9111.46495 شمره  با 
از   . باشد  می  اعتبار  فاقد  و  است 
را  مدرک  اصل  شود  می  تقاضا  یابنده 
به  شهربابک  واحد  اسالمی  دانشگاه  به 
شهربابک  شهرستان  کرمان-  نشانی 

نماید. ارسال 
 : دوم  نوبت    /  14۰۰/1۰/4  : اول  نوبت 

14۰۰/1۰/18 / نوبت سوم : 14۰۰/11/۰2

نوبت سوم



22۱۰ پیاپی  شماره  شانزدهم       سال       ۱۴۰۰ بهمن   2   شنبه 

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

@payamema www.payamema.ir
@payamema

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

سرپرستی استان ها:   ۲84۲1910 -0۲1  داخلی 1

تماس مدیرمسوول: 
0۲1 - 88019846

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

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

اینستاگرام       وبسایت  
مـارا دنبال کنید

بازرگانی: فاطمه صمدیان         09192769839

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

روزنامه سیاسی – اجتماعی
صاحب امتیاز و مدیرمسئول: 

 روح هللا خدیشی 
 سردبیر: امین شول سیرجانی

 مدیر هنری: تیوا صمدیان  

 ایران و جهان: میالد علوی
میراث فرهنگی و محیط زیست: 

 مهتاب جودکی)دبیر(
 یاسمن طاهریان، فروغ فکری 

 مرضیه قاضی زاده

شهر: سوگل دانائی 
اقتصاد و گردشگری: فرزانه قبادی

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

 جدول: شیوا کرمی 

 صفحه آرایی: فاطمه خواجویی
 ندا صفاریان 

رتبه روزنامه پیام ما :40.4

گروه: 4
نظرات نویسندگان دیدگاه شخصی آنان بوده

و لزوما دیدگاه روزنامه نیست. 
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حال ناخوش »مسجد سید اصفهان« - عکس از صادق بصیرت/باشگاه خبرنگاران جوان

و  آسیا  لوگوی  طراح  برترین  عنوان  به  صادق تهرانی  رامین 
اقیانوسیه در WOLDA 2۰2۱ انتخاب شد. به گزارش هنرآنالین، 
Worldwide Logo Design Award معتبرترین رقابت جهانی 
در زمینه طراحی گرافیک و به طور اختصاصی در بخش طراحی 
لوگو است که در سه بخش برای هنرمندان قاره اروپا، قاره آمریکا 
و قاره آسیا و اقیانوسیه برگزار می شود. امسال در دوازدهمین دوره 
این رقابت ها، رامین صادق طهرانی در بخش آسیا و اقیانوسیه 
به دست  با  دریافت جایزه طالیی  و  اول  مقام  به کسب  موفق 
آوردن بیشترین رای از هیئت داوران شد. این نخستین بار است 
که یک طراح ایرانی به بخش نهایی این رقابت بین المللی راه پیدا 
کرده و مقام اول را کسب کرده است. این دوره از WOLDA در 
کشور آلمان برگزار شده و هشت نفر از متخصصان و کارشناسان 
از آمریکا، مجارستان، ژاپن، دانمارک، برزیل و هندوستان هیئت 

داوران این مسابقه را تشکیل می دادند.

فیلم سینمایی »الک پشت و حلزون« به کارگردانی رضا حماسی، 
تهیه کنندگی هوشنگ نورالهی و رضا حماسی و نویسندگی محسن 
رضایی در بخش سینمای جهان بیستمین جشنواره فیلم داکا در 
بنگالدش برای کسب جایزه بهترین فیلم از نگاه مخاطبان با دیگر 
آثار منتخب در این بخش رقابت به رقابت می پردازد. این فیلم به 
صورت همزمان در بخش رقابتی فیلم های داستانی چهاردهمین 
دوره جشنواره منار صوفیه در بلغارستان نیز با دیگر آثار راه یافته 
در این بخش رقابت می کند. به گزارش مهر، جشنواره بین المللی 
از  که  آسیاست  جنوب  مهم  جشنواره های  از  یکی  داکا  فیلم 
با  و  رنگین کمان  فیلم  انجمن  با همکاری  سال ۱992 میالدی 
شعار »فیلم بهتر، مخاطب بهتر و جامعه بهتر« فعالیت خود را 
آغاز کرده است. جشنواره منار صوفیه نیز از سال 2۰۰9 در شهر 
صوفیه پایتخت بلغارستان آغاز به کار کرده و هرساله بهترین آثار 
سینمایی، مستند و کوتاه را از کشورهای خاورمیانه، آسیای میانه 

و شمال آفریقا به نمایش می گذارد.

باغ مرا چه حاجت سرو و صنوبر است

شمشاد خانه پرور ما از که کمتر است

ای نازنین پسر تو چه مذهب گرفته ای

کت خون ما حالل تر از شیر مادر است

چون نقش غم ز دور ببینی شراب خواه

تشخیص کرده ایم و مداوا مقرر است

از آستان پیر مغان سر چرا کشیم

دولت در آن سرا و گشایش در آن در است

یک قصه بیش نیست غم عشق وین عجب

کز هر زبان که می شنوم نامکرر است

دی وعده داد وصلم و در سر شراب داشت

امروز تا چه گوید و بازش چه در سر است

شیراز و آب رکنی و این باد خوش نسیم

عیبش مکن که خال رخ هفت کشور است

فرق است از آب خضر که ظلمات جای او است

تا آب ما که منبعش هللا اکبر است

ما آبروی فقر و قناعت نمی بریم

با پادشه بگوی که روزی مقدر است

حافظ چه طرفه شاخ نباتیست کلک تو

کش میوه دل پذیرتر از شهد و شکر است

حافظ

| هنرهای تجسمی |

| سینما |

روایت  با  داستان هایی که  نیستند  کم 
وهم آلودی  فضای  وارد  را  خواننده  خود 
تعریف  گونه ای  به  را  آن  و  می کنند 
می کنند که مخاطب خودش را هر لحظه 
حس  داستان  شخصیت های  نقش  در 

می کند.
 اما، گاهی در انتهای داستان با پایانی 
عجیب همه ی معادالت به هم می ریزد. 
نویسندگانی  از  یکی  آتوود  مارگارت 
وارد ذهن مخاطبان  با ظرافت  است که 
خود می شود و آن ها را با اثری متفاوت 

می کند. غافل گیر 
 آدمکش کور یکی از رمان های معروف 
اتفاق  جنگ  بحبوحه   در  که  اوست 
انتهای  تا  را  می افتد و  خواننده ی خود 
آدمکش  رمان  غافلگیر می کند.  داستان 
در  می کند.  تعریف  را  مجزا  روایت  دو 
و مبهم  پنهان  روابط  از داستان ها،  یکی 
زن و مرد عاشقی دنبال می شود که در 
مالقات  را  یکدیگر  مختلف  مکان های 
مرد  داستان،  این  طی  در  می کنند. 
که  را  تخیلی  داستان هایی  زن  برای 
تعریف  می افتد  اتفاق  دیگر  فضایی  در 
می کند. روایت دیگر از زبان پیرزنی 8۰ 
حال  در  او  است.  ایریس  نام  به  ساله 
نوشتن خاطرات و اتفاقاتی است که در 
اتفاق  لورا  خواهرش  و  او  برای  گذشته 

به  داستان  دو  در نهایت  است.  افتاده 
یک دیگر پیوند می خورند. آیریس زمان 
به خاطر می آورد.  را  لورا  و  کودکی خود 
به  نسبت  که  است  دختری  آیریس 
خانواده اش احساس مسئولیت می کند. 
فداکاری  خاطر  به  می شود  مجبور  او 
برای خانواده اش تن به ازدواج  سرد و 

بدهد. ثروتمند  مردی  با  خاموشی 
که  زمانی  است  کتاب  عطف  نقطه    
به  نسبت  را  تدریج حقایقی  به  آیریس 
خانواده  خود متوجه می شود و می فهمد 
که در اصل چه اشتباه بزرگی کرده است 
آدمکش کور  است.  چه کسی  مقصر  و 
نویسنده  کانادایی  اتوود  مارگارت  نوشته  
از  یکی  آدمکش  منتقدان  نظر  از  است. 
این  است.  اتوود  مارگارت  آثار  بهترین 
دریافت  به  موفق   2۰۰۰ سال  در  کتاب 

شد.  »بوکر«  جایزه 

| آدمکش کور | 
| نویسنده : مارگارت اتوود
مترجم : شهین آسایش  |

آگهی فراخوان عمومی
جذب سرمایه گذار جهت تبلیغات محیطی و ساخت پل عابر پیاده

نوبت اول

علی صفری- شهردار نظرآباد

شهرداری نظرآباد به استناد مجوز شماره 296/ ش 96/۱2/۱۳ شورای محترم اسالمی شهر شهرداری و صورتجلسه هیات عالی سرمایه گذاری شهرداری 
در نظر دارد با جذب سرمایه گذار، تبلیغات محیطی سطح شهر نظر آباد و ساخت و نصب سه دستگاه پل عابر پیاده، استند، بیلبورد  را به متقاضیان واجد 
شرایط با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.ir و با شماره مزایده 5۰۰۰۰۰5۳66۰۰۰۰۰۴  به صورت الکترونیکی واگذار نماید، 
لذا از کلیه متقاضیان که از توان مالی و اجرایی کافی در این زمینه برخوردار می باشند دعوت به عمل می آید مطابق شرایط ذیل با واریز سپرده قیمت 

پیشنهادی خود را ارائه نمایند.

شرایط عمومی
۱(شرکت کنندگان می بایست مبلغ ۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال را به عنوان سپرده به حساب سيبا به شماره ۰۱۰۴۷۴6۷5۷۰۰8  نزد بانک ملی شعبه شهرداری به نام 

این شهرداری واریز و یا معادل آن ضمانتنامه بانکی با اسناد خزانه تهیه و ارائه نمایند.
2(سپرده نفرات اول تا سوم تا زمان عقد قرارداد نزد شهرداری نگهداری و هرگاه نفرات برنده حاضر به عقد قرارداد نگردند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری 

ضبط خواهد شد 
۳(تاریخ انتشار ۱۴۰۰/۱۱/۱۴  مهلت دریافت اسنادتا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/2۱ ساعت ۱۴:۳۰  و مهلت ارسال پیشنهاد تا تاریخ ۱۴۰۰/۱2/۰5 ساعت ۱۴:۳۰ می باشد و 

تاریخ بازگشایی پاکات تاریخ ۱۴۰۰/۱2/۰۷ ساعت ۱۴:۳۰ می باشد.
۴(برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.ir می باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد 
مزایده )در 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 
5(کلیه هزینه های آگهی و کارشناسی و هزینه نقل و انتقال اسناد بعهده برنده مزایده خواهد بود 
6(رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتی به عهده شرکت کنندگان می باشد. 

۷(سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مزایده مندرج است.
نوبت اول: ۱۱/2/ ۱۴۰۰    نوبت دوم: ۱۱/9/ ۱۴۰۰

اداره کل نوسازی مدارس استان کرمانشاه

2-موضوع مناقصه:

آگهی فراخوان مناقصه عمومی
آگهی فراخوان چهارم مناقصه عمومی یک مرحله ای ردیف یک در جدول زیر

آگهی فراخوان اول مناقصه عمومی یک مرحله ای ردیف 2 الی 5 در جدول زیر
۱-دستگاه مناقصه گذار: اداره کل نوسازی مدارس استان کرمانشاه 

نشانی: استان کرمانشاه - خیابان عشایر - خیابان نهضت - اداره کل نوسازی مدارس استان شماره تلفن 9-۳82۱۰6۳6-۰8۳ شماره نمابر:  ۰8۳-۳82۴25۳۷

۳-تضمین قابل قبول شرکت در مناقصه: مطابق آیین نامه تضمین معامالت دولتی به شماره ۱2۳۴۰2 / ت 5۰659 ه  و فقط به صورت 
ضمانتنامه معتبر بانکی می باشد.

محل، زمان و مهلت دریافت اسناد، تحویل و گشایش پیشنهادها: 

ف
عنوان پروژهردی

 محل
اجرا

 شماره فراخوان درج
شده در سامانه ستاد

 مبلغ برآورد اولیه 
براساس فهرست بهای 

سال ۱۴۰۰)ریال(

مبلغ تضمین 
شرکت در 

مناقصه )ریال(

مدت 
انجام کار 

)ماه(

 رشته و رتبه پیمانکاران
 دارای گواهی نامه صالحیت

 از سازمان مدیریت و
برنامه ریزی

۱
 تکمیل سالن

 ورزشی
هاشمی نیا

2۰۰۰۰۰۳۳8۴۰۰۰۱۳۰9.۴96.۱2۰.8۱۳۴۷5.۰۰۰.۰۰۰۴ثالث
 شخص حقوقی: حداقل

 رتبه 5 رشته ابنیه و
تاسیسات

2
 احداث مدرسه

 ۳ کالسه
 روستای هلول

2۰۰۰۰۰۳۳8۴۰۰۰۱۳۱۱2.۰99.۴۰۷.6266۰5.۰۰۰.۰۰۰5ثالث

 شخص حقوقی: حداقل
رتبه 5 رشته ابنیه

 شخص حقیقی: حداقل
رتبه 2 رشته ابنیه

۳
 احداث مدرسه

 ۳ کالسه
روستای دارتوت

 سرپل
ذهاب

2۰۰۰۰۰۳۳8۴۰۰۰۱۳2۱۱.۳۷9.۳۳۷.۴2۴569.۰۰۰.۰۰۰5

 شخص حقوقی: حداقل
رتبه 5 رشته ابنیه

 شخص حقیقی: حداقل
رتبه 2 رشته ابنیه

۴
 تکمیل مدرسه

 6 کالسه
سریاس

2۰۰۰۰۰۳۳8۴۰۰۰۱۳۳28.۰5۷.۷۰9.5۳۷۱.۴۰۳.۰۰۰.۰۰۰9باینگان
 شخص حقوقی: حداقل

رتبه 5 رشته ابنیه

5
 تکمیل سالن
 ورزشی سرپل

ذهاب

 سرپل
ذهاب

2۰۰۰۰۰۳۳8۴۰۰۰۱۳۴2۰.۳25.556.۷9۴۱.۰۱۷.۰۰۰.۰۰۰6

 شخص حقوقی: حداقل
رتبه 5 رشته ابنیه

 شخص حقیقی: حداقل
رتبه ۱ رشته ابنیه

مهلت دانلود اسناد از  سامانه 

سناد

 مهلت بارگذاری اسناد 
در سامانه ستاد و تحویل فیزیکی پاکت الف

گشایش پاکتها و پیشنهاد 

قیمت
مدت اعتبار پیشنهاد

ساعت 8:۳۰ روز ۱۴۰۰/۱۱/2۰تا ساعت ۱2 روز ۱۴۰۰/۱۱/۱9تا ساعت ۱9 روز ۱۴۰۰/۱۱/۰۷
 حداقل ۳ ماه پس از تاریخ جلسه

گشایش پیشنهادهای مالی

توضیحات : 
۱- مناقصه گران بایستی عالوه بر ارائه پیشنهاد قیمت و بارگذاری اسناد و ضمانت نامه در سامانه ستاد )setadiran.ir( ، پاکت الف )تضمین( را که در پاکت 

محافظ قرار داده می شود، بصورت فیزیکی تحویل دبیرخانه اداره نمایند.

2- منبع اعتباری پروژه : ۱- * تکمیل سالن ورزشی هاشمی نیا ثالث *  تکمیل سالن ورزشی سرپل ذهاب: اسناد خزانه سر رسید سال ۱۴۰۳

احداث مدرسه ۳ کالسه هلول ثالث، احداث مدرسه ۳ کالسه روستای دارتوت سر پل ذهاب ، تکمیل مدرسه 6 کالسه سریاس باینگان:  نقدی و اسناد 

خزانه 

۳- مناقصه گران بایستی در سامانه  Sajar.mporg.ir  و  setadiran.ir  ثبت نام کرده باشند.

م الف: 255۰

بحران کم آبی را جدی بگیریم

رس ، توسعه و تجهیز مدا سازمان نوسازی
استان کرمانشاه 

رس ، توسعه و تجهیز مدا سازمان نوسازی
استان کرمانشاه 


