
 یعقوب دانشدوست، مرمتگر و معمار سرشناس
در 83 سالگی درگذشت

باغ ایرانی تنها ماند
ایران  عظیم  فرهنگی  میراث  حفاظت  و  پژوهش  عرصه  »بزرگمرد  ما|  |پیام 
زمین«؛ این تعبیر  شورای بین المللی بناها و محوطه های تاریخی )ایکوموس( 
برای »یعقوب دانشدوست« است. او شامگاه هفتم بهمن جان سپرد و خبر 

وداع همیشگی اش جامعه معماران و حافظان میراث فرهنگی را غمزده کرد. 

با آغاز موج ششم کرونا در ایران 
 نزدیک به 12 هزار بیمار جدید 

در 24 ساعت گذشته شناسایی شد

جوالن امیکرون

مروری بر تحوالت سیستم بازیافت 
زباله در بریتانیا

 اولویت اول
پیشنهاد  پیشگیری از تولید زباله 

 به ر ئیس جمهور
برای کمک به تشکیل وزارت منابع طبیعی شامل سازمان جنگل ها و معاونت محیط طبیعی 

سازمان حفاظت محیط زیست، آماده ایم
 سابقه هایی مانند تجربه ادغام سال 1359 نشان گر بروز قطعی اختالل

 در وظایف دو سازمان خواهد بود

70 استاد حوزه جنگل در نامه ای به ابراهیم رئیسی الگوی جدیدی 
برای ادغام سازمان جنگل ها و محیط زیست مطرح کردند

نهضت تفویض اختیار را آغاز می کنیمنهضت تفویض اختیار را آغاز می کنیم
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پیام خرب

بوم و بر

 دانشگاه
 را محروم نکنید

 اعتراض 870 استاد دانشگاه به اخراج 
رضا امیدی از دانشگاه تهران 

استادان دانشگاه از جمله یوسف اباذری، ابراهیم توفیق، علی اصغر 
سعیدی، محمدجواد غالمرضا کاشی، سارا شریعتی، ابراهیم توفیق، 
حسین مصباحیان، عباس کاظمی، میرطاهر موسوی، بهاره آروین، 
سمیه توحیدلو، تقی آزاد ارمکی و... خواستار بازگشت امیدی به 

دانشگاه تهران شدند.

4 پیام مریاث

سنا
ای

|   ســال شــانزدهم   |   شــماره پیاپــی 2217   | یک شــنبه  10 بهمــن 1400  |    قیمــت  2000 تومــان   | 

| پژوهشگر اجتماعی |

| مهدی سلیمانیه |

 درباره  پیامدهای اخراج  
»رضا امیدی« ها از دانشگاه

دانشگاِه  بی جامعه

دهه هاست که سیستم رسمی، »تیپ های 
ِگرد« تولید می کند: ِگرد، یعنی به هیچ جا 
را  هیچ کس  و  هیچ چیز  نکنند.  »گیر« 
»نخ کش« نکنند. کسانی که ُسر می خورند 

می روند.  باال  3ادامه در صفحۀو 

| روزنامه نگار و کارشناس محیط زیست |

| حمیدرضا میرزاده  |

یک ارتقای الزم
 و یک تنزل خطرناک 

رئیس  سالجقه،  علی  درخواست  نامه  انتشار 
سازمان حفاظت محیط زیست برای »ادغام صد 
در صدی سازمان جنگل ها و مراتع و در سازمان 
که  است  روزی  چند  زیست«  محیط  حفاظت 
فعاالن  و  کارشناسان  محافل  در  را  بحث هایی 
دنبال  به  طبیعی  منابع  و  زیست  محیط  حوزه 

است.  داشته 
انتشار  همچون  زیستی  محیط  بحران های 
آلودگی ها، از دست رفتن تنوع زیستی و تقابل های 
محیط  با  رنگارنگ  طرح های  و  صنایع  بی پایان 
زیست از یک سو و نگرانی از محو شدن جنگل ها و 
تخریب مراتع و از دست رفتن آبخیزهای ارزشمند 
کشور از سوی دیگر، در این سال ها توجه جامعه 
را بیش از هر زمان دیگری به دو سازمان حفاظت 
محیط زیست و جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور 

معطوف کرده است.

2ادامه در صفحۀ

  روابط عمومی شركت گاز استان خراسان رضوی

شماره فراخوان سامانه ستاد: 2000092409000252

آگهي عمومي
1- مناقصه گزار: شركت گازاستان خراسان رضوي واقع در مشهد–بلوار خيام ، تقاطع ارشاد

2- موضوع مناقصه: ده دستگاه بوسنج ادراتور – مناقصه شماره: 1400/29
3- مدت قرارداد: یک ماه تقویمی

4-مدت اعتبار پيشنهادها: از تاريخي كه براي تسليم آن در فراخوان ذكرشده تا مدت 3 ماه 
مي بايست معتبر باشد.

5 - مبلغ تضمين شركت در فرایند ارجاع کار: -/600.000.000 لاير مي باشد كه می بایست 
بر اساس یکی از تضامین قابل قبول وفق ایین نامه تضمین معامالت دولتی به شماره 

123402/ت 50659هـ مورخ 94/09/22 تهيه گردد. 
6- متقاضيان ثبت شده در سامانه تدارک کاالی وزارت نفت )EP( مي توانند از تاريخ 
1400/11/10 الي 1400/11/16 ضمن مراجعه به سامانه ستاد نسبت به دریافت اسناد مناقصه 
اقدام نمایند. ضمنًا بارگذاری و ارائه گواهینامه تایید ثبت سامانه EP وزارت نفت در سامانه 

ستاد دولت الزامی است.
7- ضمانتنامه شرکت در فرایند ارجاع کار می بایست عالوه بر بارکذاری در سامانه بصورت 
دستی و کاغذی نیزدر مهلت مقرر )ساعت 9 صبح مورخ 1400/11/27( تحویل دفتر حراست 

شرکت گاز استان خراسان رضوی  گردد.
8- آخرین مهلت بارگذاری اسناد مناقصه در سامانه ستاد: ساعت 9 صبح مورخ 1400/11/27
9- پيشنهادهاي واصله در ساعت 10:30 صبح مورخ 1400/11/27 دركميسيون مربوطه باز و 
خوانده  مي شود و حضور پيشنهاددهندگان و يا يك نفر نماينده مجازآنها با همراه داشتن 

معرفينامه ممهور به مهر شركت درجلسه افتتاح پاكات آزاداست.

شناسه آگهی : 1266370 م الف -1

ت اول
نوب

  WWW.nigc-khrz.ir شايان ذكر است دسترسي به متن  اين آگهي، در سايت
امكان پذيربوده و در صورت  نياز به كسب اطالعات بيشتر با تلفن:  36657300-

051 تماس بگيريد.

آگهي دعوت به مناقصـه 

شركت راه آهن جمهوری اسالمی ایران در نظر دارد بنابر آیین نامه اجرایی بند"ج" ماده 12 قانون برگزاری مناقصات جهت 
دعوت به مناقصه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به نشانی www.setadiran.ir به شرح زیر اقدام 
نماید. مناقصه گران موظفند برای شرکت در مناقصه نسبت به ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی 

اقدام نمایند. الزم به ذکر است کلیه مراحل برگزاری مناقصه تا انتخاب برنده از طریق سایت مزبور انجام می گردد.

"SAE40API:CD)GENERATION4GM( 1.شرح مختصر موضوع مناقصه: "خريد و تحويل 4.160.000 ليتر روغن موتور لکوموتيو
2.مدت اجراي قرارداد: 8/هشت ماه و محل تحویل طبق اسناد مناقصه مي باشد.

3.مهلت دريافت اسناد: حداکثر تا ساعت14:00 روز  شنبه مورخ 1400/11/16
4.مهلت بارگذاری کلیه اسناد و تحویل اصل پاکت الف: حداکثر تا ساعت 13:00 روز یکشنبه مورخ 1400/12/01

و  بوده  )34.372.000.000( لاير  میلیون  دو  و  و هفتاد  و سیصد  میلیارد  و چهار  مبلغ سی  ارجاع کار  فرآیند  در  5.تضمین شرکت 
ضمانتنامه مذکور می بایست دارای سه ماه اعتبار بوده و برای مدت سه ماه نیز قابل تمدید باشد.

6.مناقصه فوق از طریق پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات http:/iets.mporg.ir اطالع رساني مي گردد.
7.ارائه پروانه بهره برداری در زمینه تولید انواع روانکارها از وزارت صنعت، معدن و تجارت الزامی می باشد.

شايان ذکر است دريافت و بارگذاری اسناد صرفًا مي بايست از طريق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( صورت پذيرد. در صورت 
بروز هر گونه مشکل و ابهام با شماره 1456 )پشتیبانی سامانه ستاد( تماس حاصل نمایند.

اداره کل تدارکات و پشتيباني

ت دوم
نوب

شماره 1400-25-4

شناسه آگهی 1266356 م الف 3684

وزارتراهوشهرسازی
شركتراهآهنجمهوریاسالمیاریان)سهامیخاص(

مهدی حاجی خانی-  مشاور استاندار 
و مدیر عامل سازمان همیاری شهرداریهای استان قزوین

آگهی تجدید 
مزایده عمومی

نوبت دوم

صفحه 6

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

 - کلیه مراحل برگزاری مناقصه از طریق سامانه ستاد ایران  www.setadiran.ir   انجام می گردد. 
- ارسال پاکت الف به صورت فیزیکی به آدرس شرکت توزیع برق جنوب استان کرمان تا ساعت 14 روز یکشنبه مورخ  

24/ 1400/11  الزامی می باشد .

پنجشنبه مورخ   روز   19 تا ساعت  1400/11 و حداکثر   /10 روز یکشنبه مورخ   : از سایت  اسناد مناقصه   مهلت زمانی دریافت 
12/ 1400/11 خواهد بود . 

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : حداکثر تا ساعت 19 روز یکشنبه مورخ24/ 1400/11 خواهد بود
 زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت راس ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 25/ 1400/11 خواهد بود.

 اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف : آدرس : کرمان بلوار 
جمهوری اسالمی روبروی گمرک شرکت توزیع برق جنوب استان کرمان کد پستی : 761881567 تلفن تماس : 32110403-5 

مهرداد محسنی مدیر دفتر روابط عمومیداخلی 1063

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

کد فراخوان در سامانه ستادکد فراخوان در سامانه ستادموضوعردیف

2000001۵74000210از : 2000001۵74000206تعویض سیم مسی به کابل خودنگهدار ) کلید در دست ( )۵ مناقصه(1

2000001۵74000213از:2000001۵74000211تعویض سیم مسی به کابل خودنگهدار)امانی( )3مناقصه(2

آگهي مزایده اموال غیر منقول )اسناد رهني(
آگهی مزایده اموال غیر منقول

بموجب سند رهنی شماره 90044مورخ 1396/07/17دفترخانه اسناد رسمی 
بانک  له:   9800۵16 کالسه  اجرائی  پرونده  موضوع  شماره8شهرجیرفت 
کشاورزی شعبه جیرفت علیه : آقای حجت جهانشاهی فرزند ماشاءاله 
شهرکهای  شرکت  و  گیرنده  وام  بعنوان   3031360982 ملی  شماره  به 
صنعتی کرمان به شماره ملی 1063009۵692 بعنوان راهن تشکیل نظر به 
اینکه مدیونین نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننموده اند در اجرای 
ماده واحده قانون اصالح ماده 34 اصالحی قانون ثبت مصوب 1386 و 
مقررات ائین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجرا قانون ثبت اسناد 
وامالک کشور بنا به درخواست بستانکار از مورد وثیقه ارزیابی الزم توسط 
کارشناس رسمی دادگستری انجام وپس از قطعیت ارزیابی بستانکارتقاضای 
ادامه عملیات اجرایی نسبت به مورد وثیقه ششدانگ عرصه واعیان پالک 
به مساحت  واقع در بخش 4۵کرمان  از 70۵ اصلی  ثبتی 4994 فرعی 
ششدانگ 7600 متر مربع به آدرس:جیرفت شهرک صنعتی شماره یک 
را مینماید لذا ملک فوق که بشماره چاپی 1۵7394سری ب سال 93با 
شهرکهای  شرکت  139۵20319014003781بنام  الکترونیکی  دفتر  شماره 
صنعتی کرمان ثبت گردیده است به مزایده گذاشته میشود حدود اربعه 
به شرح ذیل میباشد :شماال":مرزیست بطول )76/00(هفتاد وشش متر 
به خیابان شرقا":مرزیست بطول )100/00(یکصد متر به شماره چهار هزار 
ونهصد ونود وپنج فرعی از هفتصد وپنج اصلی جنوبا ":در دو قسمت اول 
مرزیست بطول )46/00(چهل وشش متر به شماره پنج هزار ویک فرعی 
به شماره  متر  )30/00(سی  بطول  مرزیست  دوم  اصلی  وپنج  از هفتصد 
پنج هزار فرعی از هفتصد وپنج اصلی غربا":مرزیست بطول )100/00(یکصد 
متر به شماره چهار هزار ونهصد ونود وسه فرعی از هفتصد وپنج اصلی که 
رسمی  هیات کارشناسانان  مورخ 1400/10/04  شماره1400/001  نظریه  برابر 
دادگستری:مشخصات ملک :شش دانگ عرصه واعیان ملک با کاربری 
صنعتی تحت پالک ثبتی 4994فرعی از 70۵اصلی مفروز ومجزی شده 
مربع. شماره  به مساحت 7600متر  اصلی مذکور  از  از پالک 38۵1فرعی 
سند مالکیت 1۵7394ب-93مشخصات مالک :شرکت شهرکهای صنعتی 
استان کرمان به شناسه ملی 1063009۵692مستحدثات واقع برروی ملک 
:ملک مذکور دارای سردخانه وسالن بسته بندی وساختمان کارگری واداری 
ومهمانسرا وبارانداز وسرویس بهداشتی واستخر ذخیره آب وحصار کشی 

ومحوطه سازی می باشد 
الف - ارزیابی اعیان وعرصه )ساختمانی (

-عرصه به مساحت 7600متر مربع به ازاءهرمتر مربع 20.000.000ریال جمعا" 
به مبلغ) 1۵2.000.000.000ریال (

-سالن سردخانه به مساحت 1۵00متر مربع )شامل 270مترمربع با سیستم 
مبلغ)  (جمعا"به  خرپائی  سوله  با سیتم  مربع  و1230متر  سوله صنعتی 

30.۵00.000.000ریال( 
-سالن های مربوط به انبار وبسته بندی به مساحت 1000متر مربع با سیستم 

سوله خرپائی به مبلغ )13.000.000.000ریال (
مبلغ  به  مربع  260متر  مساحت  به  خرپائی  سیستم  با  -بارانداز 

)2.600.000.000ریال(
-ساختمان نگهبانی ودفتر کاربا سیستم مصالح بنائی به مساحت 123متر 

مربع به مبلغ) 1.230.000.000ریال(
-ساختمان اداری ومهمانسرا با سیستم اسکلت فلزی وسوله صنعتی به 

مساحت 318متر مربع به مبلغ )8.۵00.000.000ریال(
-استخر ذخیره آب به مساحت 20متر مربع به مبلغ )100.000.000ریال (

-سایه بان مربوط به سیستم تاسیسات سردخانه به مساحت 32متر مربع 
به مبلغ )200.000.000ریال (

-محوطه سازی به مساحت 3000متر مربع به مبلغ )1.800.000.000ریال (
-حصار کشی به مساحت 700متر مربع به مبلغ )1.0۵0.000.000ریال (

جمع کل مبلغ ارزیابی عرصه واعیان مبلغ 210.980.000.000ریال )دویست وده 
میلیارد و نهصد وهشتاد میلیون ریال (
ب-ارزیابی تاسیسات مکانیکی وبرقی

وحجم  ابعاد4.7*9*33متر  یک  شماره  سردخانه  1-سالن 
139۵.9مترمکعب از نوع باالی صفر مجهزبه دوعدد کمپرسور بیست وپنج 
اسب بخار کوپلند ودو عدد اواپراتور چهار فن صابکول ویک عدد موتور پنج 
اسب بخار به همراه تابلوی برق وسایر متعلقات با سال نصب 1389ودرحال 

بهره برداری با احتساب استهالک به مبلغ )۵.۵28.18۵.000ریال ( 
1142.1متر  ابعاد 4.7*9*27متروحجم  دو  شماره  سردخانه  سالن   -2
بخار  اسب  سی  عدد کمپرسور  یک  به  مجهز  صفر  باالی  نوع  از  مکعب 
کوپلند ویک عدد اواپراتور پنج فن بوران ویک عدد موتور پنج اسب بخار 
به همراه تابلوی برق وسایر متعلقات وقفسه بندی سه طبقه سال نصب 
مبلغ  به  استهالک  احتساب  با  برداری  بهره  1394ودرحال  1389الی 

)3.963.۵0۵.000ریال (
1960متر  حجم  ابعاد 4.9*8*۵0مترو  سه  شماره  سردخانه  سالن   -3
مکعب از نوع باالی صفر مجهز به دو عدد کمپرسور سی وپنج اسب بخار 
کوپلند وچهار عدد اواپراتور سه فن صابکول ویک عدد موتور پنج ونیم اسب 
بخار به همراه تابلوی برق وسایر متعلقات وقفسه بندی سه طبقه سال 
نصب 1389الی 1394ودرحال بهره برداری با احتساب استهالک به مبلغ 

)7.687.030.000ریال(
4-سالن سردخانه شماره چهار ابعاد 3*10.2*22.۵متروحجم 688.۵متر 
مکعب از نوع باالی صفر مجهز به یک عدد کمپرسور هفت ونیم اسب بخار 

بیتزرهوایی ودو عدد اواپراتور سه فن بوران به همرات تابلوی برق وسایر 
با احتساب  برداری  بهره  متعلقات وبا سال نصب 1389الی1394ودرحال 

استهالک به مبلغ )2.890.146.000ریال (
4.۵*8.6*27متروحجم  ابعاد  به  پنج  شماره  سردخانه  ۵-سالن 
1044.9متر مکعب از نوع باالی صفر مجهزبه دو عدد کمپرسور پانزده اسب 
بخار کوپلند ودو عدد اواپراتور سه فن صابکول والکتروموتور پنج .نیم اسب 
بخار به همراه تابلوی برق وسایر متعلقات وبا سال نصب 1389الی 1394ودر 

حال بهره برداری با احتساب استهالک به مبلغ )4.367.۵10.000ریال (
6-سالن سردخانه شماره شش به ابعاد 4.۵*10*10متر وحجم 4۵0متر 
مکعب از نوع زیر صفر مجهز به دو عدد کمپرسور چهل اسب بخار بیتزر ودو 
عدد اواپراتورپنج فن بوران والکترو موتور پنج.نیم اسب بخار به همراه تابلوی 
برق وسایر متعلقات وبا سال نصب 1397ودرحال بهره برداری با احتساب 

استهالک به مبلغ )7.216.۵00.000ریال(
به  با کاربرد غیر کشاورزی  وات  برق دویست کیلو  وامتیاز  آب  7-امتیاز 
همراه تانسفور ماتور 31۵کیلو وات ایران ترانسفوبصورت هوایی باتابلو وسایر 

متعلقات در جنب سردخانه به مبلغ )8۵1.384.000ریال (
جمع کل ارزش تاسیسات وتجهیزات وامتیازات مبلغ) 34.404.260.000 
ریال (سی وچهار میلیارد وچهارصد وچهار میلیون ودویست وشصت هزار ریال 
میباشد لذا جمع کل ارزیابی ششدانگ عرصه واعیان وتاسیسات وتجهیزات 

وامتیازات مربوط به 
پالک مذکور مبلغ 24۵.384.260.000ریال )دویست وچهل وپنج میلیارد 
وسیصد وهشتاد وچهار میلیون ودویست وشصت هزار ریال ( میباشد.که 
مبنا وپایه مزایده نیز تعیین میگردد جلسه مزایده ازساعت 9 الی 12 صبح 
روز شنبه مورخه1400/11/23در محل شعبه اجرا ء اداره ثبت اسناد وامالک 
جیرفت برگزار " مزایده از مبلغ مذکور شروع وبه باال ترین قیمت پیشنهادی 
فروخته خواهد شد. شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه 
کارشناسی به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در 
جلسه مزایده است برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را 
ظرف مدت ۵ روز از تاریخ مزایده به حساب ثبت تودیع نماید و در صورتیکه 
ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت تودیع نکند مبلغ 
مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد و مزایده ابطال و 
تجدید میگرد ضمنا فروش نقدی بوده وپرداخت کلیه قبوض اب وبرق وتلفن 
و غیره تا تاریخ انجام مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده 

به عهده برنده مزایده می باشد.

جواد فاریابی .رئیس اداره ثبت اسناد جیرفت 
.م الف:615

آب را 
َهدرندهیم

وعده وزیر میراث فرهنگی در بازدید از نمایشگاه گردشگری: 
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موج ششم باالخره از راه رسید. درست در 
روزهایی که مسئوالن دولتی با اتکا به تغییر 
رنگ شهرها و نمایش تاثیر واکسیناسیون 
عمومی از بازگشت به روزهای پیش از شیوع 
کرونا در ایران می گفتند و تالش می کردند 
از  شماری  دهند،  جلوه  عادی  را  اوضاع 
این  عواقب  از  سالمت  حوزه  متخصصان 
خواستار  و  آورده  میان  به  سخن  اقدام 
می شدند.  دولتی  مسئوالن  خویشتن داری 
با  مقابله  ملی  علمی ستاد  اعضای کمیته 
کرونا هم کم از لزوم توجه به نشانه ها و توجه 
ویژه تر به آمار و البته خصوصیات امیکرون 
به عنوان سویه جدید کرونا نگفتند اما نگاه 
دولت همان است که در روزهای اخیر هم 
به خوبی علنی شده است. ایران حاال چهار 
روز است که رسما وارد ششمین پیک کرونا 
شده، رنگ شهرها به سرعت در حال تغییر 
است. شهرهایی که تا دیروز آبی بودند، امروز 
نارنجی.  یا در وضعیت زرد قرار دارند و یا 
در حال حاضر و براساس آخرین آمار اعالم 
و  درمان  بهداشت،  وزارت  سوی  از  شده 
نهم  در  اسالمی  پزشکی جمهوری  آموزش 
بهمن ماه، 7 شهرستان در وضعیت قرمز، 
 217 نارنجی،  وضعیت  در  شهرستان   43
شهرستان در وضعیت زرد و 181 شهرستان 
در وضعیت آبی قرار دارند. این در حالیست 
که این آمار تا هشتم بهمن متفاوت بود و 
 2 فقط  ایران  قرمز  شهرستان های  تعداد 
عدد بود. این یعنی ۵ شهرستان فقط ظرف 
24 ساعت به وضعیت قرمز رسیده اند. آمار 
حال  در  سرعت  به  هم  به کرونا  مبتالیان 
افزایش است. ظرف 24 ساعت منتهی به 
9 بهمن، حدود 12 هزار نفر در ایران به کرونا 

مبتال شده اند. این آمار در روزهای ششم و 
هفتم بهمن ماه، روزهای آغازین پیک ششم 
حدود 2 هزار نفر بود. همه چیز از شیوع یک 
همه گیری بزرگ دیگر در ایران حکایت دارد 
واحد  سیاست  اتخاذ  خبری  اما  دولت  در 
نیست. همچنان یک بام و دو هوا ادامه دارد.

حضور  و  استانی  سفرهای   
در ورزشگاه تعطیل شد

پایان  به  ایران  در  هنوز  پنجم کرونا  موج 
وزیر  و  جمهوری  رئیس  که  بود  نرسیده 
کارها  و  بازگشت کسب  لزوم  از  بهداشت 
کرونا گفتند. کلیدواژه  از  پیش  شرایط  به 
محافل  نقل  هم  هوشمند  محدودیت های 
دولتی ها بود. از آن زمان تا کنون بیشتر از 3 
ماه گذشته ولی هیچ مسئولی هنوز تعریف 
و  واژه  نداد.  ارائه  واژه  این  برای  مشخصی 
ایده ای که هرگز اجرایی نشد اما از قرار معلوم 
سیاست های دوگانه را پایانی نیست. دیروز 
ابراهیم رئیسی در نشست ستاد ملی مقابله 
با کرونا حاضر شد. او در جریان این نشست 
از بایدها و نبایدهای ایران در آغاز موج ششم 
کرونا گفت و ممنوعیت هایی وضع شد. یکی 
مسئوالن  و  او  پرهیز  ممنوعیت ها  این  از 
دولتش از سفرهای استانی تا پایان موج 
ششم بود. او بیان کرد: »در راستای عمل 
به این دستورالعمل ها و لزوم صیانت از جان 
شهروندان، تا اطالع بعدی و بهبود شرایط 
جدید کرونا  سویه  شیوع  لحاظ  به  کنونی 
سفرهای استانی دولت موقتا انجام نخواهد 
شد.« این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده 
که رئیسی در میانه موج پنجم کرونا و در 
روزهایی که تازه دولت را تحویل گرفته بود، به 

بهانه آنچه پرهیز از »اداره ویدئو کالی« ایران 
نامیده می شد، سفرهای استانی خود را برگزار 
جمهوری  رئیس  روحانی،  حسن  می کرد. 
سابق در روزهای شیوع کرونا با اتکا به مصوبه 
ستاد ملی مقابله با کرونا از برگزاری سفرهای 
بود.  خودداری کرده  امکان  حد  تا  استانی 
لغو »موقتی« سفرهای استانی رئیسی اما 
تنها تصمیم دیروز ستاد ملی مقابله با کرونا 
نبود. به گزارش پایگاه اطالع رسانی ریاست 
جمهوری، در جلسه دیروز این ستاد مصوب 
شد که با توجه به افزایش شیوع کرونا، بازی 
تیم های ملی فوتبال ایران و امارات بدون 
همچنین  شود.  برگزار  تماشاگران  حضور 
اعضا تصمیم گرفتند که شاخص های تعیین 
رنگ بندی شهرها و نیز محدودیت ها و آثار 
جلسات  در  رنگ بندی ها  این  بر  مترتب 
با  کمیته های تخصصی ستاد ملی مقابله 
کرونا به روز و سپس در جلسه ستاد ملی 
حضور  لغو  تصمیم  شود.  تصویب  کرونا 
در  ورزشی  استادیوم های  در  تماشاگران 
شرایطی گرفته شده که ایران با توجه به الزام 
فیفا، موظف بود در صورت حضور تماشاگران 
مرد در استادیوم برای تماشای فوتبال، به 
صورت آزادانه، بر خالف آنچه در دیدار ایران 
بلیت  هم  زنان  به  صورت گرفت،  عراق  و 
بفروشد. از این رو به نظر می رسد تصمیم 
به برگزاری مسابقات فوتبال آن هم بدون 
تماشاگر، سود سیاسی نیز برای مخالفان 

حضور زنان در استادیوم به همراه دارد.

اصرار مدارس؛  و  دانشگاه ها   
 بر آموزش حضوری

پیش از شیوع رسمی موج ششم کرونا در 

ایران و در شرایطی که هنوز آمارها به شکل 
محسوس و عیان تغییر نکرده بود، مسئوالن 
دولتی از آغاز رسمی حضور دانش آموزان و 
دانشجویان در مدارس و دانشگاه ها از ترم 
جدید می گفتند. با شیوع موج ششم و با 
اتکا به سرعت باالی امیکرون در انتقال از 
این  در  می شد  تصور  دیگر،  فرد  به  فردی 
نه  اما  گیرد  صورت  نظر  تجدید  سیاست 
تنها این اتفاق رخ نداد بلکه دیروز ابراهیم 
رئیسی در قامت رئیس ستاد ملی مقابله 
با کرونا بر لزوم برگزاری کالس ها هم تاکید 
کرد. او در شرایطی که گفته بود »ستادهای 
استانی مقابله با کرونا این اختیار را دارند 
تا در شرایط خاص و بنا به ضرورت محلی 
ملی،  ستاد  های کلی  برنامه  چارچوب  در 
نسبت به اعمال محدودیت در بخش ها و 
بگیرند  تصمیم  استان  هر  شهرستان های 
درباره شاخص  اجرا کنند. تصمیم گیری  و 
رنگ بندی و اعمال محدودیت و تعطیلی 
مراکز و اصناف در کشور باید براساس شرایط 
جدید باشد و به روزرسانی شود«، مبحث 
مدارس و دانشگاه ها را استثناء دانست و 
تصریح کرد: »تعطیلی سراسری مدارس و 
و شاخص های  سابق  به شکل  دانشگاه ها 
نباید تکرار شود چرا که سبب زیان  قبلی، 
های فراوان از جمله افت  تحصیلی بسیار باال 
شده است. ستادهای استانی مقابله با کرونا 
فقط حسب ضرورت می توانند مدارس هر 
بخش یا شهرستان را برای مدتی که الزم 
است، تعطیل کنند.« همزمان با این اظهارات، 
که  بود  گفته  هم  تهران  دانشگاه  رئیس 
کالس های این دانشگاه و سایر دانشگاه ها 
در ترم آینده به صورت حضوری و مجازی 
برگزار خواهد شد: »با توجه به تاکید رییس 
هرچه سریع  بازگشایی  بر  مبنی  جمهوری 
تر دانشگاه ها، نتایج جلسات کارشناسی و 
برآوردی که از خواست دانشجویان به دست 
آمد، مقرر شد ترم آینده آموزش در دانشگاه ها 
ترکیبی انجام شود.« این در حالیست که 
اقدام  این  عواقب  به  نسبت  کارشناسان 
هشدار می دهند. محمد رحیم کدیور، عضو 
هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز به 
ایسنا گفت: »نمی دانیم چرا در استان فارس 
و سایر استان های ایران اصرار بر بازگشایی 
باید  مدارس و دانشگاه ها است. مسئوالن 
کاری کنند.  اگر مراقبت الزم انجام ندهیم، 
روزی می رسد که تخت ها دوباره اشغال شده 
و مرگ ها دوباره به سه رقم خواهد رسید؛ 
تایید  هم  بهداشت  وزیر  را  موضوع  این 
کردند.« حسین کرمانپور هم در یادداشتی 
جداگانه خواستار بازنگری در تصمیمات اخذ 
شده برای بازگشایی مدارس و دانشگاه ها 
شده و در تلگرام خود نوشته است: »باید 
خواهش کنم از مسئوالن عزیز که بازنگری 
دانشگاه ها  مدارس،  بازگشایی  در  کنند 
مردم  از  راهپیمایی ها!  حتی  تجمعات  و 
محبوب، از کارگران مظلوم، از دانش آموزان 
و والدین مشکور و از شخصیت های مشهور 
تمنا دارم، سست نشوند. سختگیری بر خود 
و عزیزانشان را باال ببرند تا پیک ششم را 
به  ترتیب  بدین  آسیب تر طی کنیم.«  کم 
نظر می رسد همچنان سیاست های دوگانه 
نوع  و  امیکرون  قبال  در  دولتی  مسئوالن 
مواجه با آن ادامه دارد. سیاست هایی که 
باید امیدوار بود دوباره موجبات تکرار روزگار 
پیک پنجم کرونا و ثبت رکوردی جدید در 
مرگ و میرهای کرونایی را موجب نشود 
هرچند که در این مسیر نقش مردم و توجه 
بیش از پیش آنان به پروتکل های کرونایی 
قابل  اهمیت  از  واکسن  سوم  دز  البته  و 

برخوردار است. توجهی 

با آغاز موج ششم کرونا در ایران نزدیک به 12 هزار بیمار جدید در 24 ساعت گذشته شناسایی شد

جوالن امیکرون
امیکرون، سفرهای استانی رئیس جمهوری و تماشای مسابقات فوتبال را تعطیل کرد اما آموزش حضوری را نه!

 درباره  پیامدهای 
اخراج  رضا امیدی ها از دانشگاه

دانشگاِه بی جامعه
فارغ از استثناها، در دانشگاه، چه کسانی به 
غالبًا  می شوند؟  جذب  علمی  هیأت  عنوان 
در  تحصیل شان  دوران  طول  در  که  کسانی 
علمی،  صنفی،  دانشجوی  فعالیت  دانشگاه، 
رفته  آسته  نداشته اند،  جمعی  یا  مطبوعاتی 
شاخشان  هیچ گربه ای  آمده اند که  آسته  و 
نزند. تیپ های چرتکه به دست که تمام قواعد 
بر هستند. از  را  استخدام  و  رزومه  و  مصاحبه 
غالبًا – باز از استثناءها بگذریم- غالبًا چه تیپ 
راحت تر  علوم انسانی  در  دانشگاهی  مدرسان 
رسمی  وضعیت  به  و  می کنند  پیدا  ارتقاء 
در  مدرسانی  چه  می شوند؟  وضعیت  تبدیل 
دانشگاه مدارج ترقی را یکی یکی و دو تا دو 
تا طی می کنند؟ غالبًا مدرسانی که نه با درد 
جامعه و مردم خیابان کار دارند، نه جز پروژه 
مقاالت  و  سازمان  آن  و  نهاد  این  از  گرفتن 
علمی پژوهشی تلنبار کردن و پرونده ارتقاء را 
تکمیل تر کردن دغدغه ای. غالبًا همین جنس 
کارمندان، همین جنس مدیران، همین جنس 
حوزویان.. برای »ِگرد نبودن«، باید هزینه داد 
و جواب پس داد. و چه خوب گفته  بود که: پناه 

بر خداوند از علِم بی فایده!]1[
رضا امیدی اما از آن استثناءهای این قاعده  
برایشان،  علم  اساتیدی که  آن  از  بوده است: 
آن  از  بوده است.  جامعه  دردهای  بیان  ابزار 
دسته پژوهشگرهای کاردانی که اعداد و ارقام 
بودجه و اقتصاد، برایشان ابزارِ بازِی بی معنایی 
نیست؛ اعداد و آمارها، برای امیدی و معدود 
چهره هایی چون او، به نبض حال جامعه اند. او 
از آن تیپ های »کارشناس- استاد«ی است 
»سازمان  سنت کارشناسی  پرورش یافته   که 
در  همان سنتی که  است.  بودجه«  و  برنامه 
را  متخصصانی  سال گذشته،  هشتاد  حدود 
موقعیت های  در  توانسته اند  تربیت کرده که 
مختلف، ایران و مردمان اش را از خطرات پیدا 
و پنهان برهانند. تیپی از کارشناسان  متخصص 
که نمونه های کمیاب علم انسانی در خدمت 

بوده اند. جامعه 
نابرابری  مهلک  پیامدهای  بر  امیدی  تمرکز 
روزافزون در آموزش عمومی، در دانشگاه، در 
حوزه سالمت و پزشکی، از جمله امضاهای 
او و معدود چهره هایی چون اوست.  خاص 
او نه با شعار، که با پژوهش های روشمند و 
دقیق نشان داده است که چگونه روز به روز 
در  اول کشور  رده ی  و  دولتی  دانشگاه های 
انحصار پولدارترها و فارغ التحصیالن مدارس 
نشان  پژوهش هایش  با  او  درمی آید.  پولی 
می دهد که چطور دست کودک خانواده  کارگر 
غیرکالن شهرنشین  و  غیرتهرانی  و  و کارمند 
کیفیت  با  مدارس  و  عمومی  آموزش  از 
پژوهش هایش  با  او  شده  است.  کوتاه تر 
نشان داده است که چطور حتی »سالمت« و 
به کاالیی  شدن  تبدیل  حال  در  زنده ماندن، 
است که روز به روز دست غالب اقشار جامعه 
پژوهش های  در  می شود.  کوتاه تر  آن  از 
امیدی است که با عدد و رقم و تحلیل علمی 
الگوی  اسطوره ی  چطور  می بینیم که  دقیق 
غربی بازار آزاد و جامعه  رها شده به حال خود 
ندارد.  خارجی  وجود  بی مسئولیت،  دولت  و 
مدیران  از  بسیاری  پرطرفداری که  تصویری 
گرایش های  از  فارغ  مختلف  دولت های  و 
سیاسی شان و حتی بخش های قابل توجهی 
از مسوولیت شان در  فرار  برای  از حاکمیت، 
تأمین  چون  جامعه  اساسی  نیازهای  مورد 
تغذیه، آموزش و سالمت، به آن دامن زده اند. 
رها  »جامعه ی کاماًل  این  داده که  نشان  او 
علیه  جنگ  و  نابرابرتر  روز  به  روز  و  شده« 
همه علیه همه، در هیچ کجای همان »غرب« 
ندارد  و »خارج« مد نظر مدعیان اش وجود 
)بخوانیم  »آزادترین«  اصطالح  به  در  و 
مدیریت  و  اقتصاد  انواع  »رها شده ترین«( 
قبال  در  جدی  وظایف  حاکمیت ها  جامعه، 

جامعه دارند که باید آن را ادا کنند.
از  امیدی،  رضا  اخراج  شرایطی،  چنین  در 
پل های  آخرین  تخریب  واقع  در  دانشگاه، 
است.  دانشگاه  به  جامعه  مهم  ارتباطی 
امیدی ها، صدای جامعه در دانشگاه  از  پس 
و  دانشگاه  و کمتر شنیده خواهد شد.  کمتر 
علوم انسانی و اجتماعی که صدای جامعه در 
آن به گوش نرسد، به کار جامعه هم نخواهد 
اجتماعی که  و  انسانی  علم  و  دانشگاه  آمد. 
فایده ای برای جامعه و یافتن درمان دردهای 
زود  یا  دیر  نداشته باشد،  اکنونش  و  اینجا 
و  انسانی  علم  گرچه،  شد.  خواهد  متروکه 
به  انتقادی،  و  رهایی بخش  اجتماعی  علوم 
پایان نمی رسد. تجربه ی هشتاد ساله ی علوم 
اجتماعی در ایران نشان داده که این علوم و آن 
بخش دردمنِد جامعه محور، راهی دیگر و جایی 
دیگر برای خود خواهند ساخت. جایی شاید نه 
در دانشگاه اما در قلِب - دردهای – جامعه.
علوم  و  دانشگاه  در  امیدی ها،  رضا  امید که 
همچنان  دانشگاه،  تا  بمانند  ایران  اجتماعی 
مامن دردهای مردم بماند: جایی برای تولید 

سودمند. انسانی  علم 
________________________

]1[  جمله ای منسوب به پیامبر اسالم: »و پناه می برم 
بك  )وأعوذ  نیاید«  به کاری  علمی که  از  به خداوند 

من علم ال ينفع(

 کمیسیون تلفیق زیر بار 
حذف ارز 4200 تومانی نرفت

اختصاص 9 میلیارد دالر ارز 
ترجیحی در سال 1401

شورای  مجلس  دوره  یازدهمین  به  که   1401 بودجه 
از ارز 4200 تومانی در آن  اسالمی تقدیم شد، خبری 
نبود. دولت سیزدهم پیش از تقدیم بودجه نیز به طور 
بی سر و صدا ارز ترجیحی را حذف کرده بود و به برخی 
اقالم دارویی و گندم دیگر ارز 4200 تومانی اختصاص 
البته  و  دارو  موجب کمبود  اقدامی که  نمی کرد.  پیدا 
افزایش چراغ خاموش قیمت نان در برخی شهرها و 
شهرستان ها شده بود. رئیس سازمان برنامه و بودجه 
دولت دلیل حذف ارز ترجیحی از بودجه 1401 را نبود 
منابع عنوان کرد و در عوض وعده پرداخت یارانه بیشتر 
به مردم را داد ولی نمایندگان مجلس نگران موج تورمی 
نگرانی که  بودند.  قیمت ها  پیش  از  بیش  افزایش  و 
قرار شد در قالب کمیسیونی مشترک به آن رسیدگی 
شود ولی از قرار معلوم نظر پارلمان بر دولت چربیده 
چنانکه دیروز رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق 
در تشریح آخرین جلسه این کمیسیون اظهار کرد: »با 
توجه به روشن نبودن طرح دولت و ارائه نکردن طرح 
قابل استناد، کمیسیون تلفیق مصوب کرد که 9 میلیارد 
دالر با قیمت ارز ترجیحی برای تامین دارو، تجهیزات 
پزشکی و کاالهای اساسی در سال 1401 اختصاص داده 
شود. همچنین بدون درنظر گرفتن ارز مربوط به گندم 9 
میلیارد تخصیص داده شده که مقرر شد با تامین بودجه 
ای مستقل، با افزایش قیمت خرید از کشاورزان، گندم 
مورد نیاز توسط دولت از تولید داخل تامین شود نماینده 
دولت هم در کمیسیون تلفیق با این پیشنهاد موافقت 
کرد.« این نماینده مجلس همچنین از افزایش قیمت 
تضمینی خرید گندم خبرداد و تاکید کرد که »کمیسیون 
تلفیق با پیشنهاد وحیدی، نماینده بجنورد تصویب کرد 
که قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم 9۵00 تومان 
باشد. پیشنهاد دولت در الیحه بودجه 7۵00 تومان بود.«
این اما آخرین مصوبه کمیسیون تلفیق نبود. اعضای 
این کمیسیون که پیشتر با موضوع فروش سربازی به 
بودند  ایران موافقت کرده  از مرزهای  مشموالن خارج 
ولی حاضر به پذیرش این مساله برای مشموالن حاضر 
در داخل مرزهای ایران نشده بودند و به همین واسطه 
انتقادات بسیاری را به چشم دیده بودند، دیروز و در 
جریان نشست کمیسیون تلفیق بار دیگر به این مساله 
پرداختند اما اینبار با روی خوش. سخنگوی کمیسیون 
تلفیق در همین زمینه بیان کرد: »نمایندگان کیمسیون 
تلفیق در نشست امروز با خرید سربازی برای سربازان 
غایب موافقت کردند.« او در تشریح مصوبه کمیسیون 
تلفیق گفت: »خرید سربازی با رعایت اصل 110 قانون 
استحکام  امر مقدس  به  توجه  راستای  در  و  اساسی 
خانواده و فرزندآوری و تعیین تکلیف مشمولین غایب 
بیش از ۵ سال با اولویت افراد متأهل و باالتر از 3۵ 
مقدس سربازی  وظایف  انجام  سال سن که ضریب 
تحت تاثیر تحلیل قوای جسمانی برای آنها امکا ن پذیر 
افراد  اساس  این  بر  بود.  خواهد  امکان پذیر  نیست، 
از  معافیت  کارت  شده،  مشخص  مبالغ  پرداخت  با 
به موجب  دریافت می کنند.  را  زمان صلح  در  خدمت 
این مصوبه، دارندگان مدرک تحصیلی کاردانی و کمتر 
از آن با پرداخت 2۵0 میلیون تومان، دارندگان مدرک 
تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد با پرداخت مبلغ 
400 میلیون تومان و دارندگان مدرک پزشکی عمومی 
و دکترای تخصصی و باالتر از آن در تمامی رشته ها 
به حساب خزانه  با پرداخت مبلغ 600 میلیون تومان 
بود.«  خواهند  خود  سربازی  خرید  به  قادر  کل کشور 
خاطرنشان  همچنین  تلفیق  کمیسیون  سخنگوی 
کرد: »همچنین مشموالن متاهل به ازای هر فرزند از 
20 درصد تخفیف تا سقف حداکثر 60 درصد برخوردار 
خواهند بود و افراد متاهل تحت پوشش کمیته امداد 
از  بهزیستی  سازمان  و  )ره(  خمینی  امام  حضرت 

شدند.« برخوردار  درصدی   ۵0 تخفیف 

ستاد ملی مقابله با کرونا 
دیروز به بهانه شیوع موج 
ششم کرونا در ایران و رواج 
امیکرون، سفرهای استانی 
رئیس جمهوری و دیگر اعضای 
هیات دولت را لغو، بازی ایران 
و امارات را بی تماشاگر اعالم 
کرد ولی رئیس ستاد ملی 
مقابله با کرونا بر لزوم تداوم 
بازگشایی مدارس و دانشگاه ها 
تاکید کرد.

اعتراض استادان دانشگاه به 
 حذف رضا امیدی:

 او بعد از تحمل سختی های 
فراوان در دوران تدریس خود 
در دانشگاه عالمه طباطبایی و 
دانشگاه تهران، به بهانه استعالم 
نهادهای امنیتی از عرصه آکادمی 
حذف می شوند، حال آنکه طبق 
آخرین استعالم از نهادهای 
مربوطه، پاسخ، مثبت اعالم شده 
و در حال حاضر هیچ مانعی 
برای حضور او در دانشگاه تهران 
وجود ندارد

ایران فقط ظرف 24 ساعت منتهی به شنبه نهم بهمن ماه 12 هزار مبتالی جدید داشت. 12 هزار نفری که بنا به اذعان 
وزارت بهداشت، عامل ابتالی اکثر آنان سویه جدید کرونا، امیکرون بوده است. ستاد ملی مقابله با کرونا در این مسیر و 
برای جلوگیری از تکرار روزگار تلخ پیک پنجم، دست به کار شده و در گام اول سفرهای استانی رئیس جمهوری و مسئوالن 
هیات دولت را لغو کرده و در گام بعدی، حضور تماشاگران در استادیوم آزادی برای تماشای مسابقه فوتبال ایران و امارات 
هم لغو شد. اما رئیس جمهوری همچنان بر آموزش حضوری و بازگشت دانش آموزان و دانشجویان به کالس های درس 

اصرار دارد. اصراری که از سوی پزشکان و متخصصان خطرناک توصیف شده است.

دانشگاه

|  
رنا

 ای
 |

1ادامه از صفحۀ

 اعتراض 870 استاد دانشگاه به اخراج رضا امیدی از دانشگاه تهران 

دانشگاه را محروم نکنید
»آرش اباذری«، »محمد فاضلی« و حاال هم 
»رضا امیدی«. این افراد 3 تن از برجسته ترین 
اساتید حوزه علوم انسانی دانشگاه ها به شمار 
می روند که در روزهای اخیر از کار برکنار شده 
در  جایی  نهایی،  تکلیف  تعیین  تا  و حداقل 
دانشگاه های شریف، بهشتی و تهران نخواهند 
شیخ  »حسین  نسرین«،  »مهدی  داشت. 
دیگر  از  فتح اللهی« هم  و »علیرضا  رضایی« 
اساتیدی به شمار می آیند که در دولت رئیسی 
اما  شدند  گذاشته  کنار  نحوی  به  هرکدام 
سروصدایی در حد و اندازه اباذری و فاضلی 
علوم  وزارت  نکردند.  ایجاد  امیدی  البته  و 
دولت رئیسی تنها تاکید کرده بود که جذب، 
دانشگاه ها  از  اساتید  خداحافظی  و  گزینش 
باید بر اساس مر قانون و قوانین ابالغی باشد 
اما نگفته بود درباره کدام یک از این اساتید 
و  شده  اجرا  شاید  و  باید  آنچنان که  قانون 
به  اعتراض  کدام یک نشده است. دیروز در 
جمله  از  دانشگاه  استاد   870 مساله،  همین 
اصغر  علی  توفیق،  ابراهیم  اباذری،  یوسف 
سارا  کاشی،  غالمرضا  محمدجواد  سعیدی، 
شریعتی، ابراهیم توفیق، حسین مصباحیان، 
عباس کاظمی، میرطاهر موسوی، بهاره آروین، 
محمدرضا  ارمکی،  آزاد  تقی  توحیدلو،  سمیه 
روشنفکر،  پیام  جلیلی،  هادی  جالیی پور، 

حجت هللا میرزایی، سبحان یحیایی در نامه ای 
سرگشاده که نسخه ای از آن در اختیار روزنامه 
در  سیاست های  به  گرفته،  قرار  هم  ما  پیام 
خواستار  و  کرده  اعتراض  شده  گرفته  نظر 
بازگشت امیدی به دانشگاه تهران شدند. این 
رئیس  مقیمی،  محمد  سید  به  خطاب  نامه 

است. نوشته  تهران  دانشگاه 
از  بخشی  به  نامه  این  از  بخشی  در 
فعالیت های امیدی به عنوان استاد دانشکده 
و  سیاستگذاری  حوزه  در  اجتماعی  علوم 
از  انتقاد  با  و  شده  اشاره  اجتماعی  رفاه 
او،  گذاشتن  کنار  برای  شده  اخذ  تصمیم 
شده ایم که  خبردار  متأسفانه   « است:  آمده 
از  امیدی  رضا  دکتر  آقای  اخیر،  روزهای  در 
در  اجتماعی  علوم  دانشکده  برجسته  اساتید 
حوزه سیاستگذاری و رفاه اجتماعی با حکم 
مسئولین دانشکده و دانشگاه اخراج شده اند. 
خبری بسیار نگران کننده که می تواند موجب 
اساتید  دانشجویان،  از  بسیاری  ناامیدی 
به  نسبت  اجتماعی  علوم  اصحاب  دیگر  و 
آینده دانشگاه و کشور باشد. دکتر امیدی، از 
و  هستند  اجتماعی  رفاه  حوزه  صاحب نظران 
اخالقی  منش  و  تخصصی  علمی،  صالحیت 
اصالح  برای  دغدغه مندی  لحاظ  از  ایشان 
امور کشور بر کسی پوشیده نیست. استادی 

منافع  بر  را  شخصی  منافع  هرگز  واقعی که 
در  و  نداده  ترجیح  ملی  و  اجتماعی  علمی، 
وقف  را  خود  علمی اش،  زندگی  طول  تمام 
لحظه ای  و  و مشاوره کرده  آموزش  تحصیل، 
سیستم  امور  اصالح  برای  تالش  از  دست 
رفاهی کشور برای مواجهه و حل بحران هایی 
را گرفته  مردم  و  حاکمیت  گریبان  امروز  که 

است.« برنداشته 
دیگری  بخش  در  نامه  این  امضا کنندگان 
تهران  دانشگاه  رئیس  به  خطاب  آن  از 
نه  امیدی  دکتر  آقای  »حذف  نوشته اند: 
بدنه علمی دانشگاه  به  تنها صدمه ای جدی 
و  سیاستگذاری  رشته  دانشجویان  و  تهران 
امید  به  آنها  از  بسیاری  ـ که  اجتماعی  رفاه 
رشته  این  به  باشند  ایشان  شاگرد  آنکه 
جدی  صدمه ای  بلکه  می زند،  ـ  آمده اند 
خواهد  نیز  جامعه  و  حاکمیت  کل  برای 
مشاوره های  با  همواره  امیدی  دکتر  بود. 
مقاالت  با  خود،  تخصصی  و  کارشناسی 
ارزنده و سخنرانی های دقیق و نقادانه، توجه 
سیاستگذاران را به سمت مسئله عدالت جلب 
کرده و از آن دسته اساتیدی نبوده که صرفًا به 
بیان نظرات و انتقادات کلی اکتفا کنند، بلکه 
برای  مشخصی  عملی  و  اجرایی  راهکارهای 
برون رفت از بحران ها ارائه می کرده است که 

در صورت اجرا، می توانسته سرنوشت بخش 
توجه  با  لذا  دهد.  تغییر  را  از جامعه  بزرگی 
مشکلی  هیچ گونه  حاضر  حال  در  اینکه  به 
از سوی نهادهای امنیتی برای حضور ایشان 
در دانشگاه وجود ندارد و این تصمیم صرفًا 
ما  است،  بوده  دانشگاه  مسئولین  طرف  از 
با  می کنیم  درخواست  شما  از  دانشگاهیان، 
تجدیدنظر قرار دادن حکم اخراج و مساعدت 
و  جامعه  تدریس،  به  ایشان  بازگشت  در 
محروم  پرثمرشان  حضور  از  را  دانشگاه 
مخالفت  نامه،  این  از  بخشی  در  نکنید.« 
نهادهای امنیتی با حضور امیدی در دانشگاه 
آمده  و  شده  عنوان  او  حذف  دلیل  تهران 
نابرابری و  است: » در حال حاضر که فقر، 
تبعیض های طبقاتی و اجتماعی روز به روز در 
این کشور افزایش پیدا می کند، دغدغه دکتر 
به  رفاهی  ترویج سیاست های  برای  امیدی 

سود طبقات محروم، توجه به مسئله عدالت 
اجتماعی،  اقتصادی،  مختلف  حوزه های  در 
بازنشستگان  مسئله  آموزشی،  و  بهداشتی 
بسیار حائز  و...  بازنشستگی  و صندوق های 
اهمیت است، اما به جای آنکه از این دانش 
و تخصص و تجربه استفاده شود تا در این 
شرایط دشوار اقتصادی و معیشتی، باری از 
راستای  در  گامی  و  برداشته  جامعه  دوش 
متاسفانه  شود،  برداشته  عدالت  تحقق 
تحمل  از  بعد  ایشان  هستیم که  آن  شاهد 
سختی های فراوان در دوران تدریس خود در 
تهران،  دانشگاه  و  طباطبایی  عالمه  دانشگاه 
این گونه به بهانه استعالم نهادهای امنیتی از 
عرصه آکادمی حذف می شوند، حال آنکه طبق 
پاسخ  مربوطه،  نهادهای  از  استعالم  آخرین 
مثبت اعالم شده و در حال حاضر هیچ مانعی 
برای حضور ایشان در دانشگاه وجود ندارد.«
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یک ارتقای الزم و یک تنزل خطرناک 
این  کم  امکانات  و  بودجه  صحبت ها  موضوع  گاهی 
سازمان ها است و گاهی نیز ایرادات فنی و نقد تصمیمات 
اتخاذ شده توسط این دو سازمان بر سر زبان هاست. اما 
چیزی که در الیه تصمیم گیری کشور مورد بحث است، 
جایگاه این دو سازمان در ساختار دولتی کشور است و 
گاهی صحبت هایی از گوشه کنار شنیده می شود که »این 
ساختار باید تغییر کند« و موضوع تشکیل »وزارت منابع 
طبیعی و محیط زیست« به رسانه ها می رسد و چند روزی 

دیگر به دست فراموشی سپرده می شود. 
ریاست سازمان  رئیس جمهوری که  معاون  این بار،  اما 
حفاظت محیط زیست را برعهده دارد چنین درخواستی 
دارد؛ چهره ای که دست بر قضا قریب به دو سال نیز ریاست 
سازمان جنگل ها و مراتع کشور را بر عهده داشته است و 
با نگاهی به سوابق او دشوار نیست که سوابق حضورش 
در بدنه منابع طبیعی کشور را بیشتر از سوابقش در بدنه 

حفاظت محیط زیست کشور بیابیم. 
اگر چه هنوز سالجقه دالیل خود برای چنین درخواستی 

را بیان نکرده و در نامه اش نیز چیزی از دالیل به چشم 
برای  دلیل  مهمترین  می رسد که  نظر  به  اما  نمی خورد 
و  مراتع  جنگل ها،  سازمان  خارج کردن  درخواست،  این 
است.  وزارت کشاورزی  زیرمجموعه  از  آبخیزداری کشور 
دو سازمان حفاظت محیط زیست و جنگل ها و مراتع، 
هم  دو  هر  هستند.  هم  به  شبیه  ساختارهایی  دارای 
دارای بخش های نظارتی و سیاست گذاری هستند و هم 
بخش هایی برای بهره برداری از طبیعت در هر دو آنها وجود 
دارد. موضوع فعالیت و ماموریت هر دو نیز کمابیش با 
یکدیگر مرتبط است. با این تفاوت که ماهیت اصلی سازمان 
منابع  از  بهره برداری  مدیریت  مراتع  و  جنگل ها  سازمان 
طبیعی همچون جنگل، مرتع، منابع خاک و آبخیزهاست در 
صورتی که ماهیت اصلی سازمان حفاظت محیط زیست، 
سیاستگذاری و نظارت بر کل فعالیت های کشور با هدف 
حفظ تعادل اکولوژیک و پایداری زیرساخت های طبیعی 
کشور است. در واقع ماهیت این دو سازمان اگرچه در 
موضوع فعالیت تا حد زیادی یکسان به نظر می رسد، اما 

جایگاه و شکل عملکردشان کامال با یکدیگر متفاوت است. 
حفاظت محیط زیست دستگاهی ماهیتًا سیاستگذار و 
ناظر است و جنگل ها و مراتع دستگاهی ماهیتًا اجرایی 
زیست  محیط  حفاظت  در  هم  این حال  با  بهره بردار.  و 
بخش نسبتًا کوچکی برای بهره برداری وجود دارد )مانند آن 
بخش از دفتر حیات  وحش که صدور پروانه های شکار را 
بر عهده دارد( و از آن طرف در جنگل ها و مراتع نیز بخشی 
سیاستگذار فعالیت می کند )مانند شورای عالی جنگل(. 
در واقع نوعی تضاد منافع وجود دارد به این ترتیب که 

سیاستگذار، خود بهره بردار هم هست!
از طرفی دیگر سازمان جنگل ها و مراتع کشور در زیرمجموعه 
وزارت کشاورزی، همواره توسط وزارتخانه باالدست خود مهار 
شده و این واقعیت باعث شده تا بخش کشاورزی همواره 
کاستی های خود را از طریق وارد کردن فشار بر بخش منابع 
طبیعی تامین کند. ساده ترین نوع این فشار، تغییر کاربری 
اراضی ملی همچون جنگل و مرتع به زمین های کشاورزی 
برای افزایش سطح زیرکشت و یا فشار به مراتع برای 
چرای دام با هدف افزایش تولیدات دامی بوده است. اما در 
نقطه مقابل، اگرچه به نظر می رسد سازمان حفاظت محیط 

زیست در این سال ها عملکردی نه چندان قوی از خود 
نشان داده )که دالیل مفصلی دارد( اما از نظر جایگاه اداری 
در قدرتمندترین جایگاه دولت یعنی در معاونت ریاست 
جمهوری قرار دارد. به این ترتیب این دستگاه نظارتی تا 
حد زیادی از کشمکش های معمول میان مجلس و دولت 
مصون مانده و ابزارهای مجلس همچون استیضاح، به طور 
مستقیم نمی توانند تصمیمات اتخاذ شده این سازمان را 
تغییر دهند. این موضوع از آنجا اهمیت دارد که در بسیاری 
پیگیر  زیستی،  محیط  مخرب  تاثیرات  با  پروژه های  از 
اصلی این پروژه ها مجلسی ها در ادوار مختلف بوده اند و 
اگر سازمان حفاظت محیط زیست در جایگاهی دیگر قرار 
داشت، قطعا نظراتش درباره پروژه های عمرانی متفاوت 
اتفاقی  نظارتی، چنین  عملکرد دستگاهی  برای  بود؛ که 
خوشایند نیست. پس ارتقای سازمان جنگل ها و مراتع 
و تبدیل آن به وزارت منابع طبیعی، امری ضروری به نظر 
می رسد اما تنزل سازمان حفاظت محیط زیست از معاونت 
ریاست جمهوری به وزارت، امری خطرناک است. عالوه بر 
این، ادغام دو دستگاه با دو کارکرد مختلف نیز امکان پذیر 
نیست چرا که هم به تضاد منافع در ماموریت این دستگاه 

جدید دامن می زند و هم از اهرم نظارتی آن می کاهد. 
به نظر می رسد تشکیل وزارت منابع طبیعی که وظیفه اش 
تماما مدیریت بهره برداری از منابع طبیعی و امور اجرایی 
حفاظت از زیرساخت های طبیعی است بدون ادغام در 
سازمان حفاظت محیط زیست امری مفید باشد. دستگاهی 
از  بهره برداری  بخش  اجرایی خود،  وظایف  بر  عالوه  که 
حیات وحش و اجرائیات حفاظت از زیستگاه ها را بر عهده 
داشته باشد. و از آن سو بخش های سیاستگذار و نظارتی 
سازمان جنگل ها و مراتع همچون شورای عالی جنگل نیز 
به سازمان حفاظت محیط زیست در همین جایگاه فعلی 
محیط  حفاظت  سازمان  تغییرات،  این  با  شود.  سپرده 
زیست دستگاهی تماما سیاستگذار و نظارتی خواهد بود با 
ساختاری چابک و تاثیرگذار که سیاست های کلی حفاظت 
از زیرساخت های طبیعی را تعیین و مشخص می کند و 
بر روند اجرای آنها نظارت دارد. وزارت منابع طبیعی نیز 
دستگاهی تماما اجرایی خواهد بود که در بهره برداری از 
منابع طبیعی سیاست های سازمان حفاظت محیط زیست 
را اجرا می کند. دستگاه ناظر از دستگاه اجرایی جدا خواهد 

بود و تضاد منافع در دو دستگاه به حداقل می رسد. 

به  جنگل  حوزه  استاد   70 از  بیش  ما|  |پیام 
رئیس جمهور نامه نوشته اند و گفته اند پیشنهاد 
ادغام سازمان محیط زیست و جنگل ها مبهم 
است. تالش برای ادغام سازمان حفاظت محیط 
زیست با سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری 
سابقه ای طوالنی دارد و پیش از این شکست 
خورده اما در هفته های گذشته رئیس سازمان 
رئیس جمهور  به  نامه ای  در  زیست  محیط 
خواستار ادغام این دو سازمان شد. در حالی که 
پس از این پیشنهاد، رئیس دفتر رئیس جمهور 
هم خطاب به رئیس سازمان استخدامی کشور 
خواستار ادغام سازمان محیط زیست و سازمان 
جنگل ها شده، دیروز ده ها کارشناس جنگل به 
ابراهیم رئیسی نامه نوشتند و با اشاره به تجربه 
ادغام پیشین در اواخر دهه ۵0، پیشنهاد علی 
سالجقه را مبهم دانستند اما درخواست کردند به 
پیشنهاد پنج سال پیش گروهی از متخصصان 
این حوزه توجه شود: تشکیل وزارت منابع طبیعی 
شامل سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور 
و معاونت محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط 

نمایندگان  این  از  پیش  سال  هشت  زیست. 
از  حفاظت  سازمان  ادغام  خواستار  مجلس 
محیط زیست و جنگل ها و قرار گرفتن آن در 
زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی شده بودند و 
با به نتیجه نرسیدن کار، بار دیگر در سال 9۵ 
طرح ادغام سازمان امور اراضی و منابع طبیعی 
با محیط زیست و تشکیل وزارت محیط زیست 
و منابع طبیعی در دستور کار مجلس قرار دادند. 
همه این تالش ها اما به سرانجام نرسید تا آمدن 
رئیس جدید سازمان محیط زیست در دولت 
مخالفان  دیگر  بار  موضوع  این  حاال  سیزدهم. 
و موافقان را به میدان گفت وگو کشانده است. 
موافقان ادغام بیش از هر چیز بر موازی کاری 
نیروی  و  انرژی  این دو سازمان و تلف شدن 
انسانی تمرکز دارند. سالجقه، در راس موافقان، 
همین که به سازمان حفاظت محیط زیست پا 
گذاشت، در اظهارنظرها و نشست های مختلف 
از ادغام گفت. مثل نخستین نشست خبری اش 
که به خبرنگاران گفت: »با این ادغام از بسیاری از 
موازی کاری ها، زمین خواری ها و اتفاقات نامیمون 

جلوگیری می شود.« چکیده نگرانی مخالفان هم 
این است: قرار گرفتن سازمان محیط زیست در 
کنار سازمانی که بیش از نظارت و حفاظت، بر 
بهره برداری متمرکز است، صدمات جبران ناپذیری 
وارد  طبیعی  منابع  و  زیست  محیط  پیکره  بر 
می کند. 73 امضاکننده نامه  تازه به رئیس جمهور 

هم، چنین نظری دارند.
چون  کارشناسانی  امضای  که  نامه  این  در 
پیشین  عضو  رستاقی؛  ابراهیمی  مرتضی 
آبخیزداری،  و  مرتع  جنگل،  عالی  شورای 
دفتر  پیشین  مدیرکل  ابوالحسن نیا؛  عبادهللا 
انگورج؛  بهزاد  جنگل ها،  سازمان  مراتع  امور 
امور جنگل سازمان جنگل ها،  پیشین  معاون 
شورای  پیشین  عضو  جباری ارفعی؛  شاهرخ 
عالی جنگل، مرتع و آبخیزداری و بسیاری دیگر 
دیده می شود، خطاب به رئیس جمهور با اشاره 
ادغام  بر  مبنی  سالجقه  درخواست  اینکه  به 
دو سازمان به دلیل »ابهامات موجود در این 
پیشنهاد و احتمال اختالل در انجام وظایف دو 
سازمان«، موجب ایجاد نگرانی در جامعه منابع 

طبیعی کشور شده، در پنج بند به دالیل این 
است. شده  پرداخته  مخالفت 

امضاکنندگان ابتدا به سابقه چند دهه ای ادغام 
و  نافرجام  ولی  عملیاتی کوتاه مدت  »تجربه  و 
این  دلیل  و می گویند  اشاره کرده  آن  ناموفق« 
شکست هم به شرح وظایف و وزن دو سازمان 
برمی گردد و هم »به مسائل بسیار مهم دیگری که 

باید مورد بررسی و توجه قرار گیرد«.
حفاظت  »سازمان  می دهد:  ادامه  نامه  این 
محیط زیست یک نهاد نظارتی است و وظایف 
بلکه  نبوده  طبیعی  منابع  به  معطوف  تنها  آن 
در  انسانی  زیست  بخش های مختلف محیط 
و  آب  و  عمران  صنایع، کشاورزی،  بخش های 
هوا و هم چنین تدوین ضوابط و استانداردها و 
نظارت بر اجرای آن  را در بر می گیرد. از طرف 
اجرایی  وظایف  دارای  جنگل ها  سازمان  دیگر 
گسترده ای در زمینه حفظ منابع ملی و مدیریت 
جنگل ها، مراتع و بیابان هاست. به این ترتیب 
این  ادغام  داده  نشان  همان طوری که سابقه 
در  افزایش کارآیی  باعث  تنها  نه  سازمان  دو 

حفاظت از عرصه های طبیعی نخواهد شد، بلکه 
منجر به تضعیف مدیریت این عرصه ها در انجام 

می شود.« و  شده  وظایفشان 
امضاکنندگان در ادامه می گویند سابقه هایی مانند 
تجربه ادغام سال 13۵9، ادغام در مراکز خدمات 
مختلف،  پژوهشی  مراکز  مطالعات  کشاورزی؛ 
 ... و  دو سازمان  پیشین  دیدگاه های مسئوالن 
نشان گر بروز قطعی اختالل در وظایف دو سازمان 
خواهد بود. آنها اما در ادامه به یک نقطه اشتراک 
اشاره  و جنگل ها  میان سازمان محیط زیست 
می کنند و پیشنهاد تازه ای می دهند: »از آنجایی 
که تنها نقطه اشتراک این دو سازمان در امور 
مناطق حفاظت شده و حیات وحش می باشد؛ 
است؛  رایج  کشورها  سایر  در  طوری که  همان 
این وظایف باید در عهده بخش منابع طبیعی 
کشور قرار گیرد چرا که نیروی انسانی و ساختار 
تشکیالتی گسترده این سازمان به هیچ وجه با 
مقایسه  قابل  زیست  محیط  حفاظت  سازمان 
سازمان  چابکی  به  امر  این  بی گمان  نیست. 
حفاظت محیط زیست منجر شده و عملکرد آن 
در عرصه های  نظارتی خود  وظایف  انجام  در  را 

طبیعی و انسانی بهبود خواهد بخشید.«
در بند سوم این نامه هم به تاکید سالجقه 
بر مطالبه نخبگان و بدنه اجرایی اشاره شده 
در  زیست  محیط  سازمان  رئیس  است. 
ادغام  موضوع  بود  رئیسی گفته  به  نامه اش 
برای  بالمطالبه  و  مهم  موضوعات  از  »یکی 
جوامع نخبگان و بدنه کارشناسی کشور« است 
غیرهمسو  نظر حتی شهروندان  »می تواند  و 
را نسبت به دولت مردمی و انقالبی را بسیار 
جنگل  کارشناسان  اما  گرداند«.  مناسب 
مستنداتی  می گویند  جدید  نامه  امضاکننده 
و  ندارد  وجود  نخبگان  مطالبه  این  درباره 
ادامه می دهند: »اگر منظور نامه سال 139۵ 
تعداد 110 نفر از استادان و متخصصان بخش 
طبیعی  منابع  وزارت  تشکیل  برای  جنگل 
است؛ متاسفانه درخواست فعلی با مفاد آن 
نامه مغایرت زیادی داشته و سبب شگفتی 
تعدادی از امضاکنندگان آن نامه شده است.«

با این حال امضاکنندگان این نامه که نام بعضی 
بار  تکرار شده،  نامه سال 139۵ هم  در  آنها  از 
وزارت  تشکیل  بر  مبنی  را  خود  پیشنهاد  دیگر 
مراتع  جنگل ها،  سازمان  شامل  طبیعی  منابع 
طبیعی  محیط  معاونت  و  آبخیزداری کشور  و 
و  اعالم کرده  زیست  محیط  حفاظت  سازمان 
پشتیبان  مطالعاتی  سند  ارائه  برای  می گویند 
این درخواست که شامل تجربیات ملی و جهانی 

آماده اند. است، 

70 استاد حوزه جنگل در نامه ای به ابراهیم رئیسی الگوی جدیدی برای ادغام سازمان جنگل ها و محیط زیست مطرح کردند

پیشنهاد  به رئیس جمهور
معاون سازمان حفاظت 

محیط زیست:
کم آبی سرمنشا مشکالت 

محیط زیستی است 
تنوع زیستی  معاون محیط زیست طبیعی و 
سازمان حفاظت محیط زیست گفت: یکی از 
چالش های اصلی محیط زیست مساله کم آبی 
بوده که سرمنشا و مادر همه مشکالت محیط 
زیستی از جمله در استان خراسان جنوبی است.

به گزارش ایرنا حسن اکبری چهار چالش اصلی 
محیط زیست در کشور و استان خراسان جنوبی 
را برشمرد و افزود: فرسایش تنوع ژنی کشور و 
استان از دیگر چالش هاست و بخش های زیادی 
از خراسان جنوبی در اثر فعالیت های انسانی یا 
شکار بی رویه دچار تخریب شده و منابع زیستی 
کاهش جدی داشته است. او گفت: این استان 
بالغ بر 2۵ و نزدیک به 30 درصد تنوع زیستی 
کشور را در خود جا داده ولی گونه های ارزشمندی 
در معرض انقراض و خطر جدی است. حفاظت 
و  است  زیست  محیط  وظیفه  این گونه ها  از 
همواره به عنوان یکی از چالش ها مدنظر است.

مدیرکل سابق حفاظت محیط زیست خراسان 
دیگر  از  گرد و غبار  مساله  داد:  ادامه  جنوبی 
چالش های اساسی است که تقریبا بیشترین 
این استان  را در  نرخ تولید گرد و غبار در کشور 
اخیر  سال  چند  در  داد:  ادامه  اکبری  داریم. 
اعتبارات خوبی در این زمینه به استان اختصاص 
پیدا کرد اما تداوم آن خیلی مهم است اینکه 
توسعه را به گونه ای سامان دهیم که کانون های 
فرسایش کمتر توسعه یابد. او پسماندها را یکی 
از چالش های محیط زیست ذکر کرد و  دیگر 
را  استان  بکر  چهره  عادی  پسماندهای  گفت: 
با جدیت  باید  داده که  قرار  تغییر  دستخوش 
تا  را  این حوزه  بتوان مشکالت  تا  دنبال شود 

رفع کرد. حدودی 

آخرین وضعیت پلنگ 
بیمار باغ وحش ارم 

حیات  مدیریت  و  حفاظت  اداره  رئیس 
وحش،تاریخ طبیعی و ذخائر ژنتیکی تهران با 
اشاره به وضعیت »ماوی« - ماده پلنگ پارک 
ارم - گفت: حال این پلنگ بهتر شده است و 
آب و غذا می خورد. آزمایش ها برای تشخیص 
عامل بیماری نیز در حال انجام است. به گزارش 
ایسنا، »ماوی« ماده پلنگی که خردادماه سال 
1398 در شهرستان میانه در استان آذربایجان 
غربی  پیدا شد و دو ماه از سنش می گذشت، به 
پارک پردیسان تهران منتقل و دی ماه 98 از پارک 
پردیسان به باغ وحش ارم سپرده شد. آخرین 
این  ابتالی  از  از وضعیت »ماوی« نشان  اخبار 
گونه به یک بیماری فوق حاد تنفسی می دادند 
حیات  مدیریت  و  حفاظت  اداره  رئیس  اما 
تهران  ژنتیکی  ذخائر  و  طبیعی  وحش،تاریخ 
وضعیت کنونی »ماوی« را بهتر توصیف می کند.
برای  آزمایش  نتایج  هنوز  افزود:  محمد کرمی 
ما  دست  به  بیماری  دقیق  جزئیات  اعالم 
نرسیده است و پس از انجام تست ها می توان 
عامل بیماری را مشخص کرد. این روند شامل 
عوامل  شناسایی  و  آزمایشگاه  نمونه برداری 
بیماری است تا علت ابتالی »ماوی« به عفونت 
تنفسی مشخص شود. او درباره وضعیت گونه 
هنگام گزارش بیماری آن گفت: زمانی که این 
پلنگ بی حال بود و عالئم بیماری از خود نشان 
آن  وضعیت  به  وحش  باغ  مسئوالن  می داد، 

شدند. مشکوک 

رئیس سازمان محیط زیست 
در نامه اش به رئیسی گفته 
بود موضوع ادغام »یکی از 
موضوعات مهم و بالمطالبه 
برای جوامع نخبگان و بدنه 
کارشناسی کشور« است و 

»می تواند نظر حتی شهروندان 
غیرهمسو را نسبت به دولت 

مردمی و انقالبی را بسیار 
مناسب گرداند« اما کارشناسان 
امضاکننده نامه جدید می گویند 
مستنداتی درباره این مطالبه از 

سوی نخبگان وجود ندارد
|  

رنا
  ب

|

اداره کل ثبت اسناد و امالك استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك بم

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

فاقد سند رسمي
برابر راي شماره 1006498 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد 
سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك بم تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم نصرت محمد 
آبادي فرزند علي بشماره شناسنامه 39۵ صادره از بم درششدانگ يك باب خانه به مساحت 336.20 مترمربع  
از پالك 3 فرعي از 1۵27 اصلي واقع در خیابان بو علی بخش 29 کرمان  خريداري از مالك رسمي فاطمه ثمره 
رضائی و رمضان ثمره رضائی محرز گرديده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز 
آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند 
از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت 
يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند.بديهي است در صورت 

انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول : 1400/11/10
تاريخ انتشار نوبت دوم :1400/11/25
شناسه آگهی : 1263007

آگهی مفقودی 
سواری  خودروسایپا  سبز  برگ 
هاچ بک تیپ 111SE مدل 1398 
شماره   به  رنگ  روغنی   – سفید 
موتور M13.6289341  و شماره 
 NAS431100K1063289شاسی
به شماره پالک 65ایران 179ن27 
متعلق به مصطفی عیسائی مفقود 
واز درجه اعتبار ساقط گردیده است. 

منوجان 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت و اسناد و امالک حوزه ثبت ملک کاشمر

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

برابر رأی شماره 14006030601200404۵ و 140060306012004046 هیأت اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کاشمر به ترتیب تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای / خانم سید عیسی سیدیان فرزند حسن به شماره شناسنامه 43 صادره از 
کاشمر در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان و حمید صادقی فرزند 
حسین به شماره شناسنامه ۵۵  صادره از کاشمر در سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب ساختمان به مساحت 2۵0 متر مربع از پالک 468 فرعی از 1۵9 اصلی واقع 
در بخش دو کاشمر به آدرس اراضی بحرآباد خریداری از مالک رسمی آقای / خانم 
مالکیت مشاعی متقاضیان محرز گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی 
است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/11/10-تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/11/2۵ 

احمد جهانگیر- رئیس اداره  ثبت اسناد و امالک کاشمر 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت و اسناد و امالک حوزه ثبت ملک کاشمر

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی
ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیأت  شماره 140060306012003983  رأی  برابر 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کاشمر تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای / خانم کاظم گل کار فرزند علی اکبر بشماره شناسنامه 288 صادره از کاشمر 
در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 97/۵7 مترمربع از پالک 1884 الی 1886 اصلی واقع در 
بخش یک شهر کاشمر به آدرس خیابان باقری – باقری 26 خریداری از مالک رسمی آقای / خانم 
کل ورثه عزیزاله تربقانی به جر برات اله محرز گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/11/10

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/11/2۵ 
احمد جهانگیر

رئیس اداره  ثبت اسناد و امالک کاشمر 

آگهی موضوع ماده 3 قانون 13 آئین نامه 
تعیین تکلیف وضعیت اراضی ساختمانهای فاقد سند رسمی

آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد 
بشرح ذیل:

-پرونده کالسه   140011442۵001000990 و رای شماره 14006032۵001009460 مورخ 1400/10/02 
به تقاضای محمد حیدری فرزند علی مروت نسبت به ششدانگ یکباب، ساختمان مسکونی به 
مساحت 90 متر مربع مجزی شده از پالک شماره 2091 اصلی واقع در بخش 1 شهرستان خرم 
آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه محمدرضا والیزاده معجزی رسیدگی و تایید و انشاء گردید. 
مراتب در اجرای ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی در دو نوبت 
به فاصله 1۵ روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیراالنتشار و محلی 
آگهی می گردد در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ 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 مالکیت صادر خواهد شد.
صیدآقا نجفوند دریکوندی
رییس اداره ثبت اسناد و امالک خرم آباد
تاریخ انتشار نوبت اول   1400/11/10
تاریخ انتشار نوبت دوم   1400/11/25

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت و اسناد و امالک حوزه ثبت ملک کاشمر

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیأت   140060306012003171 شماره  رأی  برابر 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک کاشمر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای / خانم مصطفی عابدینی 
فرزند محمد بشماره شناسنامه 2288 صادره از کاشمر در ششدانگ یکباب ساختمان 
به مساحت 249/72 مترمربع از پالک 468 فرعی از 1۵9 اصلی واقع در بخش 
دو کاشمر به آدرس اراضی بحرآباد خریداری از مالک رسمی آقای / خانم مالکیت 
مشاعی متقاضی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 1۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

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

احمد جهانگیر- رئیس اداره  ثبت اسناد و امالک کاشمر 
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آگهي فقدان آگهی مفقودی 
مدرك تحصیلي

آگهي فقدان 
مدرك تحصیلي

آگهی مفقودی 

انژكتوري  سيكلت  موتور  سند   
 200R تيپ   مگلي  سيستم 
موتور  شماره  به   1399 مدل 
تنه   شماره  و    0200N3C600356
به   N3CMRJF00LMH00085
 74959 ايران   525 پالك  شماره 
مفقود  اكبري  عرفان  آقاي  نام  به 
اعتبار ساقط مي  از درجه  گردیده و 

شد با

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

پستي : 341851416 ارسال نمايد.

محسن  اینجانب   التحصیلی  فارغ  مدرك 
حمیدی زاده فرزند محمد به شماره شناسنامه 
كارشناسی  مقطع  در  قزوین  از  صادره   1586
رشته عمران صادره از واحد دانشگاهی قزوین 
با شماره 1960703 مفقود گردیده است و فاقد 
اعتبار می باشد. از یابنده تقاضا می شود اصل 
مدرك را به  دانشگاه آزاد اسالمی واحد قزوین 
به نشانی قزوین بلوار نخبگان – باالتر از پونك 
كد پستی 15195-34199 و صندوق پستی : 

. نماید  ارسال   341851416

برگ سبز و سند كمپانی خودروی 
لوگان    L90 تیپ   رنو  سواری 
موتور   شماره  به   1390 مدل 
شاسی  شماره  و    W072038
به    NAPLSRALD01117390
ط   716 ایران   79 پالك  شماره 
62 به نام آقای مصطفی فریدی 
اعتبار  درجه  از  و  گردیده  مفقود 

می باشد. ساقط 
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اداره کل ثبت اسناد و امالك استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك منطقه دو کرمان

اداره کل ثبت اسناد و امالك استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك منطقه دو کرمان

اداره کل ثبت اسناد و امالك استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك منطقه دو کرمان

اداره کل ثبت اسناد و امالك استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك منطقه دو کرمان

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي 
فاقد سند رسمي-برابر راي شماره 140060319078009279 هيات دوم مورخه 1400/9/28 موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك منطقه دو 
كرمان تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي احمد قرباني پورمحمدآبادي فرزند عباس بشماره شناسنامه 
4 صادره ازراین درششدانگ  يك باب خانه به مساحت 1۵3 مترمربع تحت پالك 1677۵ فرعي از 3968 
اصلي مفروز و مجزي شده از پالك 899 فرعي از 3968 اصلي بخش 2 واقع در کرمان شهرک صنعتی کوچه 
روبروی مدرسه سمت چپ درب سوم  خريداري از مالك رسمي خانم رخشنده اهورائی محرز گرديده است.

لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت 
به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند.بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول : 1400/10/26
تاريخ انتشار نوبت دوم :1400/11/10
شناسه آگهی : 1258730

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

فاقد سند رسمي
برابر راي شماره 1400603190780092۵2 هيات دوم مورخه 1400/9/28موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي 
اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك منطقه دو كرمان تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضي آقاي گرامي محمودي فرزند اصغر بشماره شناسنامه 3۵37 صادره از رابر در ششدانگ يك باب 
خانه مشتمل بر طبقه فوقانی  به مساحت 249 مترمربع تحت پالك3041  فرعي از 2942 اصلي بخش3کرمان 
واقع در کرمان خیابان گلدشت خريداري از مالك رسمي آقاي عبدالرسول هدایت  محرز گرديده است.لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور 
سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضايي تقديم نمايند.بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول : 1400/10/26
تاريخ انتشار نوبت دوم :1400/11/10
شناسه آگهی : 1258752

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

فاقد سند رسمي
برابر راي شماره 1400603190780092۵3 هيات دوم مورخه 1400/9/28موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي 
اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك منطقه دو كرمان تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضي خانم فاطمه سيدي مرغكي فرزند مراد بشماره شناسنامه 13 صادره ازبم در ششدانگ يك 
باب خانه به مساحت 326/۵0 مترمربع تحت پالك 16782فرعي از 3968 اصلي مفروز و مجزي شده از پالك 
899 فرعي از 3968 اصلي بخش2کرمان واقع درکرمان بزرگراه امام بلوارشهیدان محمدی شهرک امام حسن 
عسکری)ع( خريداري از مالك رسمي آقاي فریدون عیش ابادی محرز گرديده است.لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي 
اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و 
پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند.

بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول : 1400/10/26
تاريخ انتشار نوبت دوم :1400/11/10
شناسه آگهی : 1258742

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

فاقد سند رسمي
برابر راي شماره 140060319078009013 هيات دوم مورخه1400/9/23 موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي 
اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك منطقه دو كرمان تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضي خانم طاهره رستمي شرف آبادي فرزند اكبر بشماره شناسنامه 499 صادره از کرمان در ششدانگ 
يك باب کارگاه )باکاربری عرصه انبار( به مساحت 300 مترمربع که موازی 2۵ متر مربع ازششدانگ عرصه متعلق 
به وقف است تحت پالك330 فرعي از 278۵ اصلي بخش3کرمان واقع در کرمان شرف اباد کوچه21 بعدازدهیاری 
سمت چپ خريداري از مالك رسمي آقاي حسن ایرانمنش محرز گرديده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي 
داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ 
رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند.بديهي است 

در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول : 1400/10/26
تاريخ انتشار نوبت دوم :1400/11/10
شناسه آگهی : 1258634

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

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

آگهی موضوع ماده3 قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
واراضی و ساختمان فاقدسند رسمی برابرآراء شماره140060319002002089و140060319
002001984و140060319002001983هیات  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک کهنوج  
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضیان 1. آقای غالمرسول کد خدائی فرزندخسروبشماره 
مساحت  به  وباغ   مزروعی  زمین  قطعه  دریک  ازالشار  4صادره  شناسنامه 
133992/69مترمربع پالک4فرعی از1132- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 1132- 
اصلی قطعه ۵بخش 46کرمان واقع در قاسم اباد منوجان  خریداری ازمالک رسمی 
خانم عفت ضرغام مالکی  2. اقای غالمرسول کد خدائی فرزندخسروبشماره شناسنامه 
4صادره ازالشار دریک قطعه زمین با بنای احداثی دران   به مساحت 1349/1۵مترمربع 

پالک211فرعی از880- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 880- اصلی قطعه ۵بخش 
46کرمان واقع در منوجان دهمیرزا خریداری ازمالک رسمی عباس دور اندیش .3- 
اقای غالمرسول کد خدائی فرزندخسروبشماره شناسنامه 4صادره ازالشار دریک قطعه 
زمین با بنای احداثی دران به مساحت 1349مترمربع پالک212فرعی از880- اصلی 
مفروز و مجزی شده از پالک 880- اصلی قطعه ۵بخش 46کرمان واقع در در منوجان 
است.لذا  . محرزگردیده محرزگردیده  اندیش  دور  عباس  رسمی  ازمالک  خریداری 
به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 1۵روزآگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از 
اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض 

طبق مقررا ت  سند مالکیت صادرخواهدشد ./م الف:217
تاریخ انتشار نوبت اول :1400/10/26- تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/11/10

اصغر ناروئی- رئیس ثبت اسناد امالک کهنوج 

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

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

تکلیف  تعیین  قانون  نامه  13آئین  ماده  و  قانون  ماده3  موضوع  آگهی 
برابررای  رسمی  فاقدسند  ساختمانهای  و  واراضی  ثبتی  وضعیت 
تعیین  قانون  موضوع  دوم  شماره140060319014001694-1400/04/21هیات 
مستقردرواحد  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف 
ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای رضا 
ازجیرفت  3020249۵70صادره  شناسنامه  بشماره  احمد  جان  فرزند  روزخش 
در ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 2۵0متر مربع پالک -فرعی از۵79- 
واقع  دو  قطعه  ۵79-اصلی  از  19فرعی  پالک  از  شده  مجزی  و  مفروز  اصلی 
آقای  رسمی  مالک  از  خریداری  4۵کرمان  بخش  جیرفت   رهجرد  دراراضی 
نوبت  دردو  اطالع عموم مراتب  به منظور  امرهللا گیالنی محرزگردیده است.لذا 
به صدور سند  نسبت  اشخاص  در صورتی که  می شود  1۵روزآگهی  فاصله  به 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی 
رسید،  اخذ  از  پس  و  تسلیم  اداره  این  به  را  خود  اعتراض  دوماه  مدت  به 
مراجع  به  را  خود  اعتراض،دادخواست  تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک  مدت  ظرف 
قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول 

اعتراض طبق مقررا ت سند مالکیت صادر خواهدشد ./م الف:۵7۵
تاریخ انتشار نوبت اول:1400/10/26 – تاریخ انتشارنوبت دوم :1400/11/10

جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

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

آگهی موضوع ماده3 قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
شماره140060319014004۵1۵- برابررای  رسمی  فاقدسند  ساختمانهای  و  واراضی 

و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  دوم  1400/10/23هیات 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت  تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی خانم نجمه کریمی نمچ فرزند ابراهیم بشماره شناسنامه 
64صادره ازجیرفت در ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 3۵3.42متر مربع پالک 
-فرعی از۵۵6- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 21فرعی از ۵۵6-اصلی قطعه ۵ 
واقع دراراضی پیرزارچ ساردوئیه جیرفت  بخش 34کرمان خریداری از مالک رسمی 
آقای محمود امیری گور محرزگردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت 
به فاصله 1۵روزآگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در 
صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا ت سند مالکیت صادر 

خواهدشد ./م الف:۵77
جواد فاریابی  
رئیس ثبت اسناد امالک 
تاریخ انتشار نوبت اول:1400/10/26 – تاریخ انتشارنوبت دوم :1400/11/10

تبریز  در   1317 دانشدوست، سال  یعقوب 
مهاجر  بود  ساله  وقتی سه  و  آمد  دنیا  به 
خراسان شد. سال 1336 به تهران آمد و 
دانشجوی دانشکده هنرهای زیبا در رشته 
دانش آموختگی  از  پس  شد.  معماری 
دکتری  و  معماری  ارشد  کارشناسی  در 
استخدام  به   1344 سال  در  شهرسازی، 
وزارت فرهنگ و هنر درآمد و کار در حوزه 

کرد. آغاز  را  تاریخی  بناهای 
از  مهمی  بخش های  کار،  آغاز  در  او 
مجموعه گنج علی خان در کرمان و سپس 
را  رضا  امام  حرم  طالی  گنبد  َتَرک های 
مرمت کرد. سپس نظارت بر مرمت بناهای 
بر عهده گرفت؛  را  استان خراسان  تاریخی 
شرف،  رباط  خرگرد،  مدرسه  جمله  آن  از 
مشهد،  شاه  مسجد  گوهرشاد،  مسجد 
مدرسه دو در، مدرسه پریزاد، مدرسه میرزا 
گنبد  مشهد،  خیابان  پایین  مصلی  جعفر، 
مسجد  کالت،  خورشید  کاخ  مشهد،  سبز 
جام،  احمد  شیخ  مزار  کالت،  گنبد  کبود 
میل  تایبادی،  ابوبکر  زین الدین  موالنا  مزار 
اخنجان، مسجد ملک زوزن، مسجد جامع 
احیای  و  عطار  آرامگاه  مرمت  فردوس، 
قدمگاه،  نیشابور،  جامع  مسجد  آن،  باغ 
مقبره  هارونیه،  نیشابور،  محروق  امامزاده 
بابا  مقبره  ربیع،  خواجه  مزار  ایاز،  منار  و 

لقمان سرخس، مسجد جامع گناباد، میل 
مسجد  سبزوار،  خسروگرد  منار  رادکان، 

هستند. قاین  جامع 
فنی   دفتر  رئیس  طوالنی  سال های  او 
باستانی  آثار  حفاظت  ملی  سازمان 
طرح های  از  بسیاری  در  و  بود  خراسان 
نقش  خراسان  تاریخی  آثار  مرمت 

داشت. مؤثری 
ایران  معماری  »هنر  نام  با  مقاله ای  در 
و   13۵9 سال  در  تیموریان« که  دوران  در 
شده،  منتشر  دانشدوست  از  اثر  مجله  در 
می نویسد:  اثرش  و  دوران  این  درباره 
دارای   کالویخو  نظر  از  بنائی که  »می بینیم 
با  خارج  و  داخل  از  و  بلند  بسیار  سقف 
عظمت بوده بنظر تیمور کوتاه آمده و نیز از 
انجام این کار در مدت کوتاه یعنی ده روز 
در شگفت شده است. این مثال طرز تفکر 
تیمور را نشان می دهد و مثال های دیگری 
بودن  از کوتاه  تیمور همواره  دارد که  وجود 
است.  می گرفته  ایراد  بنا  خود  یا  و  سردر 
با توجه به شرح فوق معماری تیمور را در 
قرار  مطالعه  مورد  زیر  عوامل  گرفتن  نظر 
به  2-گرایش  کار  در  1-سرعت  می دهیم 
فوق  تزئین  به  3-گرایش  بیشتر  ارتفاع 
العاده بنا 4-هنر شیراز و بتدریج که زمان 
بعضی  اجرای  ضرورت  میگذرد،گرچه گاه  

این  دیگر  ولی  است  رفته  بین  از  آنها  از 
طرز کار به صورت مکتب  معماری آن زمان 
درآمده است و می توان گفت ابتدا و غالبا 
بعد  و  است  مطرح  طرح  فضائی  نتیجه 
مانند  می گیرند.  قرار  توجه  مورد  جزییات 
زین  مزار  و  کاشی های مسجد شاه مشهد 
خراسان  تایباد  در  تایبادی  ابوبکر  الدین 
هنرهای  غالب  تیموری  دوره  بناهای  در 
مانند  دید  میتوان  را  معماری   به  وابسته 
مشبک های  مقرنس کاری،  کاشیکاری، 
سنگ تراشی  و  نقاشی  گچ بری،  چوبی  
رنگی.  شیشه های   با  ویترای  همچنین  و 
هنرمندان  می رساند که  را  این  نکات  تمام 
آن زمان  سعی داشتند از کلیه هنرها برای 
استفاده  بنا  بیشتر  هرچه  جلوه  و  تزیین 
پیش  حد  آن  تا  زمینه  این  در  و  نمایند 
را  ایرانی  معماری  درون گرایی  که  رفته اند 
نمای خارجی   بناها  اغلب  و  فراموش کرده 
مدرسه  مانند  کرده اند  پیدا  شده  تزیین 
دودر  مدرسه  خواف   خرگرد  در  خرگرد 
مشهد،مقبره گوهرشاد در هرات و غیره...«

 طراح باغ آرامگاه فردوسی
تاریخی،  بناهای  مرمت  بر  عالوه  او 
با  سازگار  را  بی شماری  مدرن  بناهای 
معماری مدرن ایرانی، طراحی و اجرا کرد 
بنای  آریا،  بیمارستان  آن ها  مهم ترین  که 

یادمان میدان آزادی )به سوی نور(، بنای 
سوی  به  )همیشه  راه آهن  میدان  یادمان 
بنای  رحمت،  همای  یادمان  بنای  او(، 
معماری  نقشه های  تهیه  والفجر،  یادمان 
شهر  نمای  کیهان  و  علم  خانه  اجرایی  و 
مرمت گر  و  معمار  این  هستند.  مشهد 
در  بسیاری  مسکونی  بناهای  همچنین 
است. طراحی  اجرا کرده  و  مشهد طراحی 
و اجرای باغ آرامگاه فردوسی با طرح باغ 
پسیان  محمدتقی  کلنل  آرامگاه  و  ایرانی 
کارهای  دیگر  از  نادر  آرامگاه  مجموعه  در 

اوست.
شهرآرا  با  گفت وگویی  در  دانشدوست 
میدان  یادمان  بنای  درباره   93 سال  در 
به سوی  »همیشه  »نماد  می گوید:  راه آهن 
مرد  یک  و  زن  یک  پیکره  از  ترکیبی  او« 
پایین  طاق  دو  است.  بشر  نماد  به عنوان 
باال  قسمت  در  است.  زمین  نماد کره  اثر، 
هم طاق هایی رو به باال طراحی شده است 
که  می دهد  نشان  را  روزگاری  فضای  که 
بشر تالش می کرد به ماه پرواز کند. شکل 
کلی نماد هم دو سطح عمود برهم است. 
بلندتر  سطح  و  زن  نماد  کوتاه تر،  سطح 
از  کار،  این  طراحی  در  است.  مرد  نماد 

گرفته ام.« الهام  عشایر  لباس  نقوش 
حوزه  متخصصان  از  یکی  همچنین  را  او 
در  دانشدوست  می دانند.  هم  ایرانی  باغ 
اشاره  خصوصیت  این  به  گفت گو  همین 
من،  کار های  از  »یکی  می گوید:  و  کرده 
است.  فردوسی  آرامگاه  باغ  طراحی 
محوطه سازی های  کرد.  نباید  تعارف 
نداشت.  را  ایرانی  باغ  ویژگی های  قبلی، 
طرح  هم  همین  برای  بود.  خشن 
و  تهران  بردم  کردم،  تهیه  را  جدیدی 
گرفتم.  فنی  شورای  در  را  تصویبش 
می آید،  بودجه  مقداری  که  سال  هر 
داخل  در  می بریم.  جلو  را  کار  از  بخشی 
فواره  ده تایی  ردیف  سه  اصلی،  حوض 
زحمت  سی سال  به نشانه  گذاشتیم، 
محوطه  در  را  به عالوه گل هایی  فردوسی. 
را  آن ها  از  نامی  فردوسی،  که  کاشتیم 
تمام  است.  آورده  شاهنامه اش  در 
هوشنگ  کار  که  را  محوطه سازی قبلی 
را  راستش  داده ام.  تغییر  بود،  سیحون 
ساخته،  هم که  بخواهید، ساختمان هایی 
آرامگاه  ساختمان  با  ولی  است،  خوب 
ساختمان های  باید  بعدا  ندارد.  همخوانی 
هماهنگ  آرامگاه  بنای کلی  با  را  سیحون 
لخت  بتِن  دنیا  تمام  در  دوره  آن  در  کرد. 
می کرد  فکر  هم  سیحون  و  بود  شده  مد 
نکرد که  توجه  ولی  بسازد،  باید همین طور 
هم  قدیمی تر  و  قوی تر  بنای  یک  اینجا 

دارد.« وجود 
 1369 او در مقاله ای که در زمستان سال 
به  هم  را  ایرانی  باغ  نوشته،  اثر  مجله  در 
هم  مقاله  عنوان  می کند.  توصیف  خوبی 

آن  از  بخشی  در  و  است  ایرانی«  »باغ 
آمده: »باغ ایرانی باغی است که از ترکیب 
درختکاری، گل کاری های  معماری،  عناصر 
بوجود  آب  گوناگون  جلوه های  و  تزیینی 
آمده و این شکل گیری در رابطه با فرهنگ 
عناصر  از  استفاده  با  و  ایرانی  سلیقه  و 
ویژه  ایران و گل های  بومی  ایران، گیاهان 
باشد.  ایرانی  فرهنگ  با  سرزمین های 
ایجاد  هدف  با  ایرانی  باغ  در  گیاهان 
کاشته  تزیین  و  محصول  سایه-برداشت 
متوجه  گیاهان  اصلی  حجم  می شوند. 
و  است  محصول دار  و  سایه دار  درختان 
میزان کمتری  به  تزیینی  و گیاهان  گل ها 
باغ ها وجود دارند. در محورهای اصلی  در 
چنار  و  سرو  درختان  ردیف  از  بیشتر  باغ 
استفاده شده است و نیز در موارد زیادی 
شده  کاشته  چنار  و  سرو  میان  در  یک 

است.
 

مانند  دیگر  درختان  چنار  و  سرو  بر  عالوه 
افرا-زبان  بیدمشک،  و  بید  تبریزی، کاج، 
گنجشک، نارون و صنوبر در باغهای ایرانی 
و  سرو  درختان  منتها  است  شده  کاشته 
چنار و تبریزی بیشتر مورد عالقه ایرانیان 
مورد  بیشتر  که  گل هایی  از  است.  بوده 
توجه ایرانیان بوده است، شاردن و برخی 
زیر:  قرار  به  برده اند  نام  جهانگردان  از 
مختلف-  رنگ های  با  بنفشه-سوسن 
آبی-قرنفل-سنبل  و  سفید  سنبل 
پرپر- الله-میخک  خوشه ای-زنبق-انواع 
پس قفا- کم پر-گل شبو-زبان  میخک 

بهارتاج خروس  مریم-همیشه  گل 
ختمی-خیری-نیلوفر- )بستان افروز( 
پامچال- خشخاش-گل  گندم-گل  گل 

نسرین.«  گل  و  زرد  زعفران-نرگس  گل 
حاال جامعه معماری و مرمت ایران یکی از 
طراحان و معماران بزرگ خود را از دست 
داده، کسی که خالق آثاری ارزشمند بود و 

دقیق.  و  چیره دست  هم  مرمت  در 

یعقوب دانشدوست، مرمت گر و معمار سرشناس، در 83 سالگی درگذشت

باغ ایرانی تنها ماند
 او در آغاز کار، بخش های مهمی از مجموعه گنجعلی خان در کرمان و سپس َتَرک های گنبد طالی حرم امام رضا
 را مرمت کرد و بعد نظارت بر مرمت بناهای تاریخی استان خراسان را بر عهده گرفت

خداحافظی ابدی با خالق کتاب 
»از زبان داریوش«

»هایدماری کخ« 
درگذشت

هاید ماری کخ، ایران شناس برجسته آلمانی 
ایران  در  داریوش«  زبان  »از  کتاب  با  که 

درگذشت. است،  مشهور 
او در 17 دسامبر 1943 )برابر با 2۵ آذرماه 
1322( در شهر ماربورگ آلمان به دنیا آمد و 
28 ژانویه 2022 )هشتم بهمن 1400( در 78 

سالگی درگذشت.
پروفسور هاید ماری کخ، تحصیالت خود را 
در رشته آموزش با گرایش اصلی ریاضی را 
آغاز کرد و از سال 1972 به تحصیل در رشته 
ایران شناسی در دانشگاه گوتینگن پرداخت. 
او در سال 1976 با موضوع پایان نامه  »شرایط 
بر اساس تحقیقات  مذهبی زمان داریوش 
انجام شده بر کتیبه های هخامنشی« مدرک 

دکترای خود را دریافت کرد.
تحصیل  به  خود  اصلی  رشته  کنار  در  او 
کالسیک،  باستان شناسی  رشته های  در 
باستان شناسی  و  بیزانس  هنر  تاریخ 
مسیحی پرداخت و پس از آن به تدریس 
ایران شناسی و باستان شناسی خاور نزدیک 

شد. مشغول  گوتینگن  دانشگاه  در 
کخ از سال 1986 به تدریس در رشته اقتصاد 
دانشگاه  در  هخامنشیان  دوران  مدیریت  و 
فیلیپس ماربورگ و از سال 199۵ به عنوان 
استاد ایران شناسی در زمینه تاریخ کهن در 

دانشگاه ماربورگ اشتغال داشت.
هایدماری کخ یکی از پنج دانشمندی است 
تحقیقات  قدیم  ایالم  تاریخ  زمینه  در  که 
و  اسالمی  هنر  به  و  داده  انجام  گسترده 
به ویژه معماری و هنر سرامیک عالقه مند 

است. بوده 
شب های  از  یکی  در   ،1393 خرداد  هشتم 
مجله بخارا که به هایدماری کخ اختصاص 
»هایدماری  گفت:  مکوندی  لیال  داشت، 
هلوک  پروفسور  از  پس  توان  می  را  کخ 
روی  بر  تحلیلی  مطالعات  سردمدار  فقید 
جمشید  تخت  بارو  بایگانی  گل نوشته های 
دانست. او در دهه 1970 میالدی با انتخاب 
با  هخامنشیان  مذهب  زمینه  در  موضوعی 
تکیه بر تحلیل متن های مذهبی در مجموعه 
مطالعات  در  قدم  نخستین  بارو  بایگانی 
را  بایگانی  این  روی  بر  تحلیلی  گسترده 
 1976 سال  در  دکتری کخ  رساله  برداشت. 
دفاع و در سال 1977 میالدی منتشر شد که 
در زمان خود قدم نویی در مطالعات مربوط 
به مذهب هخامنشیان بود و سرآغازی برای 

بود.« پژوهشگران  دیگر  مطالعات 
بیشتر باستان شناسان ایرانی، هاید ماری کخ 
را از جمله سردمداران مطالعات تحلیلی روی 
گل نوشته های بایگانی باروی تخت جمشید 
می دانند. او آثار زیادی درباره ایران باستان 
نوشته است، اما »از زبان داریوش« بیش از 

همه در ایران شناخته شده است.

دانشدوست پیش از این 
گفته بود: یکی از کار های 
من، طراحی باغ آرامگاه 
فردوسی است. تعارف نباید 
کرد. محوطه سازی های قبلی، 
ویژگی های باغ ایرانی را نداشت. 
خشن بود. برای همین هم 
طرح جدیدی را تهیه کردم، 
بردم تهران و تصویبش را در 
شورای فنی گرفتم. در داخل 
حوض اصلی، سه ردیف 
ده تایی فواره گذاشتیم، به نشانه 
سی سال زحمت فردوسی

|پیام ما| »بزرگمرد عرصه پژوهش و حفاظت میراث فرهنگی عظیم ایران زمین«؛ این تعبیر  شورای بین المللی بناها و محوطه های 
تاریخی )ایکوموس( برای »یعقوب دانشدوست« است. او شامگاه هفتم بهمن جان سپرد و خبر وداع همیشگی اش جامعه معماران 
و حافظان میراث فرهنگی را غمزده کرد. یعقوب دانشدوست در حالی در 83 سالگی رخ در نقاب خاک کشید که بسیاری او را به دلیل 
تحقیقاتش درباره باغ ایرانی و همچنین مرمت و معماری در خراسان می شناسند. ایکوموس در متن تسلیت برای او نوشته: »درگذشت 
این استاد بزرگ که به ویژه حافظ ارزش های فرهنگی ـ تاریخی خراسان بزرگ بود، ضایعه ای بدون جایگزین است. روش برخورد مهندس 
دانشدوست در حفاظت و مرمت بناهای تاریخی آنچنان دقیق و برخوردار از تخصص و مسئولیت واال بود که زنده یاد دکتر شیرازی )پدر 

مرمت نوین ایران و استاد پیشکسوت معماری و مرمت(، مرمت بناهای تاریخی خراسان را برترین مرمت ها در ایران دانستند.«

او عالوه بر مرمت بناهای 
تاریخی، بناهای مدرن 

بی شماری را سازگار با معماری 
مدرن ایرانی، طراحی و اجرا کرد 

که مهم ترین آن ها بیمارستان 
آریا، بنای یادمان میدان آزادی 

)به سوی نور(، بنای یادمان 
میدان راه آهن )همیشه به سوی 
او(،  تهیه نقشه های معماری و 
اجرایی خانه علم و کیهان نمای 

شهر مشهد هستند 

|  
آرا

هر 
ش

  |
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 وعده وزیر میراث فرهنگی در بازدید از نمایشگاه گردشگری: 

نهضت تفویض اختیار را آغاز می کنیم
رئیس فراکسیون گردشگری مجلس: در دستگاه های مختلف کشوری و لشگری، ساختاری با موضوع گردشگری ایجاد شود تا 

بتوان از تمامی ظرفیت های این حوزه بهره برد

| وزیر میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری |

  | عزت هللا ضرغامی |

|رئیس فراکسیون گردشگری 
مجلس |

  | محمدرضا دشتی اردکانی |

|  
س 

فار
  |

نماینده زابل در مجلس:

افغان ها متعهد به 
قرارداد 1351 نیستند 

برق صادر می کنیم،  افغانستان  به  اکنون  ما 
را  این کشور  و سوخت  زرنج  آب شهرستان 
تامین می کنیم، ترانزیت و مهم ترین شاهراه 
ارسال کاال و سوخت به افغانستان محورهای 
ترانزیتی کشور ما است اما متاسفانه علیرغم 
تعامالتی که ایران با طرف افغان دارد آنها به 
عمل  هیرمند  حقابه  قبال  در  خود  تعهدات 
در  زابل  نماینده  سرگزی  محمد  نمی کنند. 
وضعیت  درباره  نکات  این  بیان  با  مجلس 
گفت:  سیستان وبلوچستان  در  آب  تامین 
استان  در شمال  آب  شرایط  حاضر  حال  در 
سیستان وبلوچستان به شدت بحرانی است، 
چاه  ذخیره  جز  آبی  منابع  هیچگونه  ما 
توجه  با  قبل  سال های  در  نداریم،  نیمه ها 
مشترک  حوزه های  در  که  بارندگی هایی  به 
رودخانه هیرمند بوده آب به سیستان می آمد 
و در چاه نیمه ها ذخیره می شد اما اکنون به 
واسطه بارندگی کم چند سال اخیر ذخایر آبی 
است  اتمام  حال  در  استان  شمال  حوزه  در 
رودخانه  حقابه  اخذ  کوتاه مدت  در  قطعا  و 
هیرمند اولویت دارد تا زمانی داشته باشیم که 
پروژه های آب را به نحوی دنبال کنیم که نیاز 
خودمان را در حوزه آب شرب از آورد رودخانه 
هیرمند به صفر برسانیم. بحث انتقال آب از 
تهالب به زاهدان و زابل یکی از پروژه ها است 
و دوم انتقال از چاه هایی که در اطراف حرمک 
قرار دارد، این طرح ها دو سال زمان می برد که 

آغاز و به نتیجه برسد.
به گزارش ایلنا نماینده مردم زابل در مجلس 
از  ایران  به موضوع حقابه  اشاره  با  ادامه  در 
دستگاه  پیگیری های  طبق  گفت:  هیرمند 
دیپلماسی و وعده افغان ها مبنی بر بازگشایی 
دریچه ها این اتفاق افتاد اما به خاطر بندها 
به  آب  کم؛  حجم  و  کشاورزان  استفاده  و 
افغان ها  سیستان نرسید، احساس می شود 
در بحث حقابه هیرمند متعهد به قرارداد 13۵1 
نیستند، سال گذشته کمتر از ۵ درصد آب را 
به سمت ایران روانه کردند و امسال با وجود 
آبی  هیچ  هنوز  بوده  که  هم  بارندگی هایی 

است. نشده  تامین 
دریای  از  آب  انتقال  موضوع  به  سرگزی   
و  پرداخت  استان  مشکل  حل  برای  عمان 
زمینه  تا  شده  موظف  نیرو  وزارت  گفت: 
برای  را  خصوصی  بخش  سرمایه گذاری 
نمک زدایی آب دریا و انتقال آب به شهرهای 
اولویت  در  سیستان و بلوچستان  استان  
آب  نیرو  وزارت  اساس  این  بر  دهد،  قرار 
سال  می کند.  خریداری  را  شده  نمک زدایی 
و  معدنی  مجموعه  با  نشستی  در  گذشته 
گرفت  مجوز  شرکت  یک  خصوصی؛  بخش 
با  را  دریا  آب  متر مکعب  میلیون   100 که 
سرمایه گذاری نزدیک 40 هزار میلیارد تومان 
بلندمدت شیرین سازی  در یک هدف گذاری 
کند، اکنون زمین تحویل و کار مقدماتی در 
حال انجام است، اما با توجه به طوالنی بودن 
سریع تر  را  آب  منبعی  از  باید  پروژه  اجرای 
به شمال استان برسانیم که از جمله انتقال 
آب از تهالب و ذخیره آبی نزدیک 9 میلیارد 
متر مکعب است و آبی که مورد استفاده شهر 
مکعب  متر  میلیارد   100 بوده  زابل  و  زاهدان 
است و با توجه به ای سی 10 تا 11 هزاری این 
آب باید تصفیه نیز صورت گیرد، در هر حال 
استان  آبی  نیاز  سال  چند  پروژه کفاف  این 
تا پروژه  ایجاد می کند  را می دهد و فرصتی 

برسد. سرانجام  به  عمان  از  آب  انتقال 

»در وزارتخانه به دنبال برداشتن موانع هستیم« 
این جمله را دیروز عزت هللا ضرغامی در آیین 
و  گردشگری  نمایشگاه  پانزدهمین  افتتاحیه 
سی و پنجمین نمایشگاه صنایع دستی بیان کرد 
و از شکل گیری نهضتی برای تفویض اختیار در 
وزارتخانه متبوع خود خبر داد. ضرغامی از وقتی 
سکان هدایت جوان ترین وزارتخانه دولت را به 
عهده گرفته است، همانقدر که در حوزه میراث 
است، تصمیمات  فرهنگی ضعیف عمل کرده 
گردشگری  حوزه  در  اثرگذاری  و  توجه  قابل 
اتخاذ کرده است. بخش گردشگری کشور بعد 
از آسیب های پی درپی در دو سال گذشته، حاال 
بوی بهبود ز اوضاع می شنود و با همتی مضاعف 
قصد برخاستن و جبران دارد. اما این جبران به 
تغییراتی عمده نیاز دارد که یکی از آنها می توان 
موضوعی باشد که وزیر میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری به آن اشاره کرد: »تفویض 
اختیار« برداشتن بورکراسی های اداری پیچیده 
که ثمری جز ناامیدی برای فعاالن با انگیزه این 
حوزه ندارد، شاید یکی از راهکارهایی باشد که 
بتواند افراد بیشتری را برای فعالیت در این حوزه 
که حاال اعتماد کمتری برای ورود به آن وجود 
دارد، ترغیب کند. ضرغامی دیروز در سخنان خود 

وعده تسهیل شرایط داد و گفت: » بروکراسی 
موانع جدی برای گردش درست فرآیندها ایجاد 
کرده است، ستادی به ریاست قائم مقام وزارت 
میراث تشکیل شده، ده ها مسئولیت و وظیفه 
انباشته شده در ستاد وزارتخانه که باعث کندی 
ناامیدکننده  و  خسته کننده  بوروکراسی  و  کار 
صنایع  معاونت  در  می شود.  برداشته  شده 
دستی در مورد بسیاری از مجوزهای تولید در 
مشاغل خانگی کوچک مجوز حذف می شود و 
الزم نیست از وزارت خانه مجوز و سند بگیرند 
و فرایندی را طی کنند. با آیین نامه ای که تدوین 
از کشور هر مجموعه ای که  نقطه  هر  می شود 
تولید صنایع دستی دارد به مجوز ما نیاز ندارد 
نوع  می شود  معرفی  که  سامانه ای  در  فقط 
فعالیت خود را اعالم می کند« به عقیده وزیر 
گردشگری: »کاهش و حذف بروکراسی ناامید 
کننده برای مردم و کشور سود خواهد داشت، 
دارند  را  خود  خاص  شرایط  بزرگ  کارگاه های 
اما اگر چند نفر شغل خانگی ایجاد کردند اعالم 
این فعالیت به وزارتخانه کفایت می کند. در حوزه 
گردشگری بومگردی  ها باید توسعه پیدا کند،  چرا 
که فرهنگی ترین فعالیت در بخش گردشگری 
هستند. البته نظارت هم باید وجود داشته باشد«

 بیم ها و امیدهای گردشگری
گردشگری  معاون  شالبافیان،  علی اصغر 
ما  اینکه  بیان  با  مراسم  این  در  هم  کشور 
می کنیم  افتتاح  را  نمایشگاه  این  حالی  در 
مجدد  امید  شیوع کرونا،  به واسطه کنترل  که 
است،  آمده  وجود  به  احیای گردشگری  برای 
مهم تر  آسیب های  گفت: »صنعت گردشگری 
و  است  دیده  دوران کرونا  در  را  جدی تری  و 
خدمات  هزینه های  افزایش  با  آسیب ها  این 
گردشگری بسیار مضاعف شده است. خصوصا 
افزایش غیرقابل باور برخی از حامل های انرژی 
معاون  است«  کرده  تشدید  را  موضوع  این 
به شیوع سویه  گریزی هم  گردشگری کشور 
گردشگری  برای  که  بیم هایی  و  کرونا  جدید 
پروتکل های  رعایت  از  و  زد  است  ایجاد کرده 
بهداشتی در نمایشگاه گفت و در پایان درباره 
گفت:  پانزدهم  نمایشگاه  برگزاری  چگونگی 
»هماهنگی بین بخش های مختلف وزارتخانه به 
منظور هم افزایی و تعامل این حوزه ها همزمان 
برگزار شده است. در حوزه صنایع دستی رویکرد 
صنایع دستی  محترم  معاون  و  وزیر  حمایتی 
برای تسهیل حضور شهرها و روستاهای ملی 
کمتر  مناطق  هنرمندان  حضور  صنایع دستی، 

برخوردار، حضور پیشکسوتان و نخبگان حوزه 
بانوان و  صنایع دستی، حضور کمک و پررنگ 
جوانان مدنظر قرار گرفت. یکی از رویکردهای 
این  که  است  بوده  این  امسال  نمایشگاه 
نمایشگاه بتواند تجلی هماهنگی دستگاه های 
غرفه های  باشد.  گردشگری  حوزه  در  ذی نفع 
استانی در نمایشگاه به عنوان یک واحد از کل 
ذی نفعان گردشگری هستند. حضور هیئت های 
تجاری با اولویت کشورهای همسایه و در نظر 
گرفتن فرصت هایی برای مذاکره تجاری که از 
دیروز آغاز شده و تا روز بعد از پایان نمایشگاه 
ادامه خواهد داشت، از دیگر رویکردهای ماست. 
حضور هیئت های تجاری در قالب فضای مجازی 
مسئوالن  با  است.نشست  شده  فراهم  هم 
مشکالت  از  می توانند  دولتی که  دستگاه های 
این صنعت گره گشایی کنند، نشست با مسئوالن 
سازمان تامین اجتماعی، شرکت ملی گاز و… در 
دستور کار قرار گرفته است. همچنین سه دسته 
نشست با موضوع آموزش مسائل گردشگری، 
نقد تجربیات و پنل های تخصصی در طول مدت 

می شوند.« برگزار  نمایشگاه  این 
 معاون گردشگری کشور در پایان در خصوص 
افزایش فضای نمایشگاهی در این دوره گفت: 

»نمایشگاه امسال از حدود 28 هزار مترمربع و 
10 سالن تشکیل شده است و نسبت به سال 
گذشته حدود دو و نیم برابر بزرگ تر شده است 
برای  فعاالن گردشگری  عزم  نشان دهنده  که 

احیای امید در این بخش است« 

گردشگری یگانه زبان صلح با جهان
»شاید  گفت:  دشتی اردکانی  محمدرضا 
بتوانیم سالی را که در پیش داریم سال رونق 
صنعت گردشگری بنامیم چرا که با مهار نسبی 
ویروس کرونا صنعت گردشگری هم می تواند در 
مسیر رشد قرار گیرد. رسیدگی به حال نامساعد 
این صنعت در روزهای کرونا از اهمیت باالیی 
با  ایران  در  جایگاه گردشگری  است.  برخوردار 
وجود ظرفیت های طبیعی موجود از ایده آل ها 
فاصله بسیاری دارد و این شروع مجدد بعد از 
کرونا بهانه خوبی است که طرح نویی دراندازیم و 
با برنامه ریزی صحیح جهت گیری دولت در این 
حوزه تغییر یابد. تاکید رئیس جمهوری محترم 
به این حوزه امیدهای بسیاری را در دل ها زنده 
کرده است، چرا که در کشور ایران مسیر اقتصاد 
و اقتدار باید از مسیر فرهنگی بگذرد تا کشور در 
مسیر متعالی قرار گرفته و توسعه پایدار اتفاق 

افتد.«
رئیس فراکسیون گردشگری مجلس با تاکید 
بر این که برنامه هفتم توسعه فرصت مناسبی 
است که صنعت گردشگری به جایگاه درخوری 
دست  اقتصادی کشور  و  فرهنگی  گفتمان  در 
این  صنعت گردشگری  »در  کند، گفت:  پیدا 
حوزه می تواند از سایر ظرفیت های کشور مانند 
صنایع کارخانه های دفاع نیروهای مسلح و… 
عزم  راستای  در  است  شایسته  استفاده کند. 
صنعت گردشگری  در  تحول  زمینه  در  دولت 
لشگری  و  کشوری  مختلف  دستگاه های  در 
ساختاری با موضوع گردشگری ایجاد شود تا 
بتوان از تمامی ظرفیت های این حوزه بهره برد. 
پیشنهاد می کنم در سال آینده هر وزارتخانه یک 
نمایشگاه  در  خود  تخصصی  موضوع  با  غرفه 
گردشگری داشته باشد تا موضوع گردشگری 
به عنوان یک هدف مهم در توسعه اقتصادی 
کشور مطرح شود. شایسته است میراث فرهنگی 
ملموس و ناملموس این کشور به عنوان بهترین 
جهانی  استانداردهای  با  گردشگری  ظرفیت 
ویترین گردشگری کشور  عنوان  به  و  معرفی 
مطرح شود تا فرهنگ غنی ایران را به جهانیان 

معرفی کند.«
دشتی اردکانی در ادامه گفت: »پیشگامی ایران 
زمینه  در  ملی  شهرهای  و  روستاها  سطح  در 
صنایع دستی و اشتیاق زیاد ذی نفعان نشان از 
وجود جریان پویا برای برندسازی دارد که اگر 
این حرکت به درستی در روستاها و شهرها با 
تجاری سازی صنایع دستی همراه شود، زمینه ساز 
معافیت های  تمدید  بود.  خواهد  تولید  رونق 
وام ها، تعرفه ویژه گردشگری، آموزش و ترویج 
ارزان،  سفر  کردن  فراهم  گردشگری،  فرهنگ 
انتقال پول برای تورهای  مرتفع کردن مشکل 
و…  گردشگری  مقاصد  رتبه بندی  و  خارجی 
می تواند از اقدامات کوتاه مدت باشد که باعث 
پیشرفت گردشگری شود. یگانه زبان ملت ایران 
برای صلح و ارتباط با جهانیان گردشگری است و 
می توان چهره این کشور را به جهانیان عرضه کرد 
و واسطه بیشتر اقوام ایرانی با یکدیگر باشد« 
نمایشگاه گردشگری قرار است تا روز دوازدهم 
تهران،  نمایشگاه های  دائمی  محل  در  بهمن 
میزبان  دستی  صنایع  ملی  نمایشگاه  کنار  در 
متخصصان و عالقمندان به این دو حوزه باشد. 
این نمایشگاه هر چند به تعبیر فرید جواهرزاده، 
ایران  طبیعت گردی  علمی  انجمن  رئیس 
»بارقه ای از امید در گردشگری ایجاد می کند« 
اما در کنار این امیدواری ها نیاز به تالشی میان 
بخشی و همه جانبه برای بهبود وضعیت دارد.

پس از دو سال غیبت، دیروز نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته آغاز به کار کرد. مسئوالن وزارت گردشگری و برگزارکنندگان 
نمایشگاه تاکید دارند که پس از دو سال تعطیلی، این نمایشگاه قرار است با رویکردی نوین تا روز سه شنبه به فعالیت خود ادامه دهد. 
برگزاری کارگاه های آموزشی و پنل های تخصصی از جمله برنامه هایی است که برگزار کنندگان پانزدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری 
تاکید ویژه ای بر آن دارند. ایجاد فضایی مجزا برای گفت و گوهای بین کسب و کارها و سرمایه گذاران هم یکی دیگر از امکاناتی است که با 
هدف جذب سرمایه گذار در این بخش، در سالن های جنبی نمایشگاه در نظر گرفته شده است. اما یکی از مهم ترین مسائلی که می توان در 
مورد نمایشگاه پانزدهم به آن اشاره کرد، حضور استارتاپ های گردشگری در نمایشگاه و تاکید معاون گردشگری کشور بر حمایت از این 
استارتاپ هاست. با شرایطی که گردشگری ایران در این روزها دارد، بیش از هرچیز به ایده های نو برای عبور از رکودی دوساله نیاز دارد. 
شاید استارتاپ ها همان اسم رمزی باشند که قرار است گردشگری کشور را فارغ از تمام شعارها و وعده هایی که سال ها وزن قابل توجهی 
در این بخش داشته، وارد مرحله ای نو کنند. هر چند روز اول نمایشگاه زمان مناسبی برای قضاوت نیست، اما اگر حضور استارتاپ  ها در 

این نمایشگاه پررنگ و اثرگذار باشد، باید نگاه و رویکرد جدید در بخش گردشگری را به فال نیک گرفت.

بروکراسی موانع جدی برای 
گردش درست فرآیندها ایجاد 
کرده است، ستادی به ریاست 

قائم مقام وزارت میراث تشکیل 
شده، ده ها مسئولیت و وظیفه 
انباشته شده در ستاد وزارتخانه 
که باعث کندی کار و بوروکراسی 
خسته کننده و ناامیدکننده شده 

برداشته می شود

پیشگامی ایران در سطح 
روستاها و شهرهای ملی در 

زمینه صنایع دستی و اشتیاق 
زیاد ذی نفعان نشان از وجود 
جریان پویا برای برندسازی 

دارد که اگر این حرکت به 
درستی در روستاها و شهرها 
با تجاری سازی صنایع دستی 
همراه شود، زمینه ساز رونق 

تولید خواهد بود

هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی

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

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

مذکور مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 1 کرمان

492 فرعی از 4657 اصلی  - آقای مرتضی ضياء سيستانی 
فرزند علی به شناسنامه شماره 10004 صادره از کرمان 
در ششدانگ سه باب دکاکين به مساحت 55 متر مربع 
به آدرس کرمان خيابان کارگر کوچه 13 شرقی 2 پالک 
رئوفی  غالمعلی  مالكيت  محل  از  خریداری   78 شهری 

 - ردیف  1497

17869 فرعی از 4776 اصلی  - آقای رضا بریم نژاد فرزند 
در  کرمان  از  صادره   14 شماره  شناسنامه  به  غالمرضا 
ششدانگ یكباب خانه مشتمل بر طبقه فوقانی به مساحت 
2 /342 متر مربع به آدرس کرمان بزرگراه آیت اله خامنه ای 
بلوار فرزانگان جنب ترانس برق خریداری از محل مالكيت 

منوچهر سروشيان  - ردیف  1497
17898 فرعی از 4776 اصلی مجزی شده از 128 فرعی 
از 4776 اصلی  - آقای مجيد ایران منش فرزند ماشااله 
به شناسنامه شماره 622  صادره از کرمان و خانم منوره 
ایالقی حسينی فرزند محمد به شناسنامه شماره 20 صادره 
از کرمان بالمناصفه در ششدانگ یكباب خانه به مساحت 
280 متر مربع به آدرس کرمان چهارراه کوهپایه جنب 
پمپ گاز بيست متری امام سجاد کوچه 31 خریداری از 
محل مالكيت محمد رشيدفرخی فرزند رضا  - ردیف  های 

1185 و 1186
17930 فرعی از 4776 اصلی مجزی شده از 148 فرعی از 
4776 اصلی  - آقای محمدعلی بادیه نشين فرزند جليل به 
شناسنامه شماره 698 صادره از ميمه در ششدانگ یكباب 
خانه به مساحت 3 /112 متر مربع به آدرس کرمان بزرگراه 
آیت اله خامنه ای انتهای کوچه 5 سمت چپ خریداری از 

محل مالكيت غالمحسين بهرامپور  - ردیف  0984
17938 فرعی از 4776 اصلی مجزی شده از 227 فرعی از 
4776 اصلی  - آقای احمد رشيدفرخی فتابادی فرزند علی 
به شناسنامه شماره 1878 صادره از کرمان در ششدانگ 
یكباب ساختمان به مساحت 25 /271 متر مربع به آدرس 
کرمان کمربندی امام رضا خيابان آسمان کوچه محبان 
عمرانی  مالكيت سيدعباس  محل  از  ابوالفضل خریداری 

 - ردیف  0650
17941 فرعی از 4776 اصلی مجزی شده از 130 فرعی 
از 4776 اصلی  - خانم نيره زحت کش علی آباد فرزند علی 

به شناسنامه شماره 2 صادره از کرمان در ششدانگ یكباب 
خانه به مساحت 3 /184 متر مربع که موازی 38 /7 متر 
مربع از ششدانگ عرصه مورد تقاضا متعلق بوقف و در اجاره 
نامبرده قرار دارد به آدرس کرمان بزرگراه آیت اله خامنه 
ای بيست متری امام سجاد کوچه 37 خریداری از محل 

مالكيت اکبر رشيدفرخی  - ردیف  1441
17942 فرعی از 4776 اصلی مجزی شده از 32 فرعی از 
4776 اصلی  - خانم زهره ابراهيم آبادی تكابی فرزند اکبر به 
شناسنامه شماره 246 صادره از شهداد در ششدانگ یكباب 
خانه به مساحت 250 متر مربع به آدرس کرمان بزرگراه 
آیت اله خامنه ای کوچه 39 خریداری از محل مالكيت 

شاهپور کيانيان فرزند کيخسرو  - ردیف  0396
17948 فرعی از 4776 اصلی  - آقای ميثم چناریان نخعی 
فرزند علی به شناسنامه شماره 6546 صادره از کرمان در 
ششدانگ یكباب خانه و چند باب مغازه به مساحت 09 /167 
متر مربع به آدرس کرمان بزرگراه آیت اله خامنه ای خيابان 
پردیس بيست متری علی اصغر نبش کوچه 3 خریداری از 

محل مالكيت قنبر خدایی  - ردیف  0721
17958 فرعی از 4776 اصلی  - خانم مریم دیده بان فرزند 
اکبر به شناسنامه شماره 92 صادره از کرمان در ششدانگ 
یكباب مغازه به مساحت 94 /24 متر مربع به آدرس کرمان 
خيابان فيروزآباد کوچه 15 خریداری از محل مالكيت بهرام 

کاویانی  - ردیف  0534
17959 فرعی از 4776 اصلی مجزی شده از 119 فرعی از 
4776 اصلی  - خانم معصومه شریفی سرآسيابی فرزند اکبر 
به شناسنامه شماره 1127 صادره از کرمان در ششدانگ 
یكباب خانه به مساحت 67 /154 متر مربع به آدرس کرمان 
بلوار آیت اله خامنه ای کوچه 31 بلوار امام سجاد آخر کوچه 
25 خریداری از محل مالكيت سيدعباس عمرانی  - ردیف  

0407
17962 فرعی از 4776 اصلی مجزی شده از 11 فرعی 
از 4776 اصلی  - آقای حجت طهماسبی فرزند محمد به 
شناسنامه شماره 4 صادره از کرمان در ششدانگ یكباب 

خانه به مساحت 200 متر مربع به آدرس کرمان بزرگراه 
فرهنگسرا  کوچه  امام سجاد  خيابان  ای  خامنه  اله  آیت 

خریداری از محل مالكيت رستم کيانيان  - ردیف  0508
17963 فرعی از 4776 اصلی مجزی شده از 34 فرعی 
از 4776 اصلی  - آقای امين رضا صنعتی فرزند اکبر به 
شناسنامه شماره 10498 صادره از کرمان در ششدانگ 
یكباب خانه به مساحت 178 متر مربع به آدرس کرمان 
انتهای  سجاد  امام  خيابان  ای  خامنه  اله  آیت  بزرگراه 
کوچه 15 سمت چپ خریداری از محل مالكيت محمد 

رشيدفرخی فرزند رضا  - ردیف  0494
18240 فرعی از 4776 اصلی مجزی شده از 11 فرعی از 
4776 اصلی  - آقای اسماعيل مهدوی مقدم فرزند ابراهيم 
به شناسنامه شماره 1313 صادره از کهنوج در ششدانگ 
یكباب مغازه به مساحت 4 /17 متر مربع به آدرس کرمان 
بزرگراه آیت اله خامنه ای خيابان امام سجاد بعد از فرهنگسرا 
خریداری از محل مالكيت رستم و شاهرخ کيانيان  - ردیف  

0520
18244 فرعی از 4776 اصلی  - آقای حسين زارکوئی پور 
فرزند مرتضی به شناسنامه شماره 2 صادره از کرمان در 
ششدانگ یكباب خانه به مساحت 120 متر مربع به آدرس 
کرمان بزرگراه آیت اله خامنه ای کوچه 93 خریداری از 
محل مالكيت محمد رشيدفرخی فرزند رضا  - ردیف  0399

18248 فرعی از 4776 اصلی مجزی شده از 148 فرعی 
از 4776 اصلی  - آقای محمدحسين عبدالرحمانی کرمانی 
فرزند محمدعلی به شناسنامه شماره 880 صادره از کرمان 
به  فوقانی  طبقه  بر  مشتمل  خانه  یكباب  ششدانگ  در 
مساحت 75 /213 متر مربع به آدرس کرمان بزرگراه آیت 
اله خامنه ای بلوار فرزانگان کوچه کربال غربی 1 خریداری از 

محل مالكيت احمد بهرامپور  - ردیف  0960
18250 فرعی از 4776 اصلی مجزی شده از 118 فرعی 
از 4776 اصلی  - آقای حسين دهقان زاده فرزند ماشاءاله 
به شناسنامه شماره 2980200247 صادره از کرمان در 
ششدانگ یكباب خانه به مساحت 75 /197 متر مربع به 

آدرس کرمان بزرگراه آیت اله خامنه ای خيابان امام سجاد 
کوچه 33 خيابان علی اصغر کوچه 31 خریداری از محل 
مالكيت سيدجالل و بی بی سلطنت عمرانی  - ردیف  0891

18253 فرعی از 4776 اصلی مجزی شده از 236 فرعی 
از 4776 اصلی  - آقای عليرضا جعفری زاده فرزند پيری 
از کرمان در ششدانگ  به شناسنامه شماره 631 صادره 
یكباب خانه به مساحت 2 /233 متر مربع به آدرس کرمان 
کمربندی امام رضا 3 انتهای خيابان آسمان کوچه ابوالفضل 
خریداری از محل مالكيت سيدجالل عمرانی  - ردیف  1230

امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 4 کرمان
862 فرعی از 2 اصلی  - آقای عليرضا راسخ عسكری فرزند 
عزیزاله به شناسنامه شماره 43 صادره از کرمان در ششدانگ 
یكباب خانه به مساحت 7 /175 متر مربع که موازی 02 /93 
متر مربع از ششدانگ عرصه مورد تقاضا متعلق بوقف و در 
اجاره نامبرده قرار دارد به آدرس کرمان شرف آباد بيست 
متری شهيد مطهری بعد از چهار کوچه دوم خریداری از 

محل مالكيت سهراب بختياری  - ردیف 0072
باغينی  ميرزائی  آقای محسن  اصلی  -  از 2  فرعی   864
فرزند محمود به شناسنامه شماره 1 صادره از کرمان و خانم 
مهناز اکبری بی بی حيات فرزند محمد به شناسنامه شماره 
فرزند  عليرضا شيرازی  آقای  و  از کرمان  11916 صادره 
محمود به شناسنامه شماره 869 صادره از کرمان و آقای 
حسن حسنعلی پورکهن فرزند عسكر به شناسنامه شماره 
17 صادره از کرمان بالسویه هر کدام نسبت به یک و نيم 
دانگ مشاع از ششدانگ یكباب خانه مشتمل بر طبقات 
فوقانی به مساحت 80 /263 متر مربع که موازی 14 /140 
متر مربع از ششدانگ عرصه مورد تقاضا متعلق بوقف و در 
اجاره نامبردگان قرار دارد به آدرس کرمان شرف آباد بلوار 
قائم انتهای کوچه 12 سمت چپ خریداری از محل مالكيت 

بهرام نوذری  - ردیف های 0564 الی 0567
فرزند  وهابی  مریم  خانم  اصلی  -   10 از  فرعی   6345
در  گلباف  از  صادره   171 شماره  شناسنامه  به  حسين 
ششدانگ یكباب خانه به مساحت 47 /622 متر مربع که 

موازی 47 /107 متر مربع از ششدانگ عرصه مورد تقاضا 
متعلق بوقف و در اجاره نامبرده قرار دارد به آدرس کرمان 
بلوار جمهوری خيابان کميل کوچه 32 خریداری از محل 

مالكيت حسن ذهاب ناظوری  - ردیف 1355
1536 فرعی از 12 اصلی مجزی شده از 20 فرعی از 12 
اصلی  - آقای مهدی قاسم زاده عقيانی فرزند محمدحسين 
بردسير در ششدانگ  از  به شناسنامه شماره 17 صادره 
یكباب ساختمان مشتمل بر طبقات فوقانی به مساحت 
199 متر مربع که موازی 11 /119 متر مربع از ششدانگ 
عرصه مورد تقاضا متعلق بوقف و در اجاره نامبرده قرار دارد 
به آدرس کرمان بلوار جمهوری خيابان خوارزمی کوچه 12 

خریداری از محل مالكيت رمضان ایالقی  - ردیف 1270
36 فرعی از 38 اصلی  - زیارتگاه عباسعلی به نمایندگی اداره 
اوقاف شهرستان کرمان به شناسه شماره 14003507688 
در ششدانگ زیارتگاه به مساحت 73 /24816 متر مربع به 
آدرس کرمان  - زنگی آباد بقعه گذرگاه عباسعلی  - ردیف 

1237
59 فرعی از 48 اصلی  - آقای سعيد پورزنگی آبادی فرزند 
از  صادره   2980020486 شماره  شناسنامه  به  حسين 
کرمان در ششدانگ یكباب خانه به مساحت 251 متر مربع 
به آدرس کرمان  - زنگی آباد خيابان صاحب الزمان کوچه 8 
بن بست اول سمت چپ خریداری از محل مالكيت محمد 

ابراهيمی  - ردیف 0715
امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 8 کرمان

171 فرعی از 125 اصلی مجزی شده از 157 فرعی از 
به  فرزند حسين  اناری  آقای رضا دهقان  اصلی  -   125
شناسنامه شماره 6 صادره از کرمان در ششدانگ بوکند 
به مساحت 67 /708 متر مربع به آدرس کرمان  - کوهپایه 
 - درب انارستان جنب زمين ورزشی خریداری از محل 

مالكيت رضا دهقان اناری فرزند عبداله  - ردیف 1100
تاریخ انتشار نوبت اول : یكشنبه 10 /11 /1400
تاریخ انتشار نوبت دوم : یكشنبه 24 /11 /1400

آگهی مرحله هجدهم سال 1400) منطقه یک کرمان (
اداره كل ثبت اسناد و امالک استان كرمان

اداره ثبت اسناد و امالک  ناحیه یک شهرستان كرمان

 شناسه آگهی 1269388 
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حمل ونقل

واکنش سازمان حفاظت محیط زیست به اظهارات اخیر پلیس راهور

عامل حوادث جاده ای مربوط به تجهیزات ایمنی خودرو است 
سازمان حفاظت محیط  زیست به اظهارات اخیر 
تصادفات  میان  ارتباط  درباره  ناجا  راهور  پلیس 
جاده ای و مجوز شماره گذاری خودروها واکنش 

داده است. نشان 
حفاظت  سازمان  اطالع رسانی  پایگاه  به گزارش 
سهم  به  توجه  با  سازمان  این  زیست؛  محیط  
در  موتوری  نقلیه  وسایل  آالیندگی  قابل توجه 
نظارتی،  وظایف  اعمال  راستای  در  هوا،  آلودگی 
پایش عملکرد خودروسازان، شرکت های  ضمن 
بازرس خودرو و مراکز آزمون آالیندگی، عملکرد 
سایر دستگاه های اجرایی مسئول در قانون هوای 
پاک را هم تحت نظارت قرار می دهد و در صورت 
قانون،  اعمال  ضمن  تخلفی،  هرگونه  مشاهده 
نظارتی  نهادهای  و  ذی ربط  مراجع  به  را  مراتب 

می کند. منعکس 
در این گزارش تاکید شده است: به منظور اعمال 
بر صدور مجوزهای شماره گذاری وسایل  نظارت 
مصوبات  ذیل  دستورالعمل های  قالب  در  نقلیه 
و قوانین کشور که با بهره گیری از نقطه نظرات 
و  داخلی  متخصصان  فنی،  مشاوران  نخبگان، 
ذی نفعان تهیه شده و به فرآیندها و ضوابط مربوط 
به بازرسی خودرو و نظارت پیش از تولید و زمان 
می شود  اقدام  می پردازد،  نقلیه  وسایل  تولید 
استانداردهای  رعایت  بر  نظارت  راستای  در  و 
محیط زیستی و الزامات آالیندگی وسایل نقلیه 
اجرای  مسئول،  دستگاه های  سایر  همکاری  با 
مصوبات و قوانین مربوط به کاهش آلودگی هوا 
را دنبال می کند. در صورت عدم تطابق و انحراف از 

استانداردها، وفق دستورالعمل های صادره، از صدور 
مجوز تولید و یا شماره گذاری خودداری می کند.

همان گونه که همکاران پلیس راهور در شماره گذاری 
شماره گذاری  فرآیند  به  کامل  اشراف  خودرو، 
دارند، مستندات الزم جهت شماره گذاری خودرو، 
با  انطباق  این سازمان در خصوص  صدور مجوز 
استانداردهای آالیندگی است و همچنین موافقت 
سازمان ملی استاندارد در خصوص رعایت سایر 
به  مربوط  استانداردهای  ازجمله  استانداردها 
جای  ازاین رو،  است،  خودرو  ایمنی  تجهیزات 
تاسف دارد که معاون پلیس راهور، تصادفات و 
حوادث جاده ای اخیر را به عملکرد این سازمان 
در خصوص شماره گذاری خودرو نسبت می دهند 
درحالی که از بین تمامی استانداردهای الزم الرعایه 

برای صدور مجوز شماره گذاری، صرفًا سه استاندارد 
مربوط به آالیندگی خودرو که توسط مراکز آزمون 
شرکت های  همکاری  با  دار  صالحیت  آالیندگی 
به  مربوط  می گیرد،  قرار  ارزیابی  مورد  بازرس 
علت  و  است  زیست  محیط  حفاظت  سازمان 
ایجاد حوادث جاده ای، ضمن تاثیر سایر عوامل، 
به تجهیزات ایمنی خودرو ارتباط پیدا می کند نه به 

آالیندگی. تجهیزات 
رعایت  بر  نظارت  مسئولیت  قانون،  طبق 
استانداردهای ایمنی توسط خودروسازان با سازمان 
ملی استاندارد و نیروی انتظامی است، لذا طرح 
این موضوع که »چون سازمان حفاظت محیط 
به شماره گذاری  ناچار  ما  مجوز می دهد  زیست 
بود این خودروها را پالک  اگر به ما  هستیم و 
نمی کردیم« توسط نماینده پلیس راهور؛ پسندیده 
نیست یا نشان از بی اطالعی این مقام مسئول 
نسبت به فرآیند شماره گذاری و مسئولیت های 
سازمان های ذی ربط دارد یا به نوعی فرافکنی است 

برای شانه خالی کردن از بار مسئولیت، ازاین رو، 
اتهاماتی،  چنین  طرح  از  قبل  است  شایسته 
اطالعات و مستندات الزم را از همکاران مطلع خود 

دریافت کند.
در این گزارش همچنین آمده است: در خصوص 
نو شماره،  مربوط خودروهای  حوادث خودرویی 
می توان به معافیت چهارساله معاینه فنی باشد و 
درواقع تجهیزات ایمنی خودروهای در حال تردد، 
به دلیل اشکال در قانون، طی این 4 سال تحت 
معاینه فنی قرار نمی گیرند، علی رغم این که این 
سازمان، درخواست کاهش زمان معافیت معاینه 
فنی خودروهای نو شماره را در قانون هوای پاک 
ارائه داده بود ولیکن صرفًا یک سال از ۵ سال 
معافیت کاسته شد و کاهش این زمان می تواند 
از تعداد این حوادث بکاهد و پیشنهاد می شود، 
نیروی انتظامی، با توجه به تعدد حوادث جاده ای، 

پیشنهاد اصالح این ماده را ارائه کند.

در این میان، کشورهای دیگری نیز هستند 
بازیافت  و  زباله  تفکیک  زمینه  در  که 
سایه  در  اما  داده اند  انجام  مهمی  اقدامات 
اتریش و آلمان قرار گرفته اند. انگلیس یکی 
از این کشورها است. تاچندی قبل، انگلیس 
بود.  زباله  بازیافت  زمینه  در  بدنام  کشوری 
به  زباله هایش  ارسال  هم  امر  این  علت 

کشورهایی مثل چین و اندونزی برای دفع 
بود. اما چندی پیش دولت انگلیس قوانین 
مهم و ساختاری تصویب کرد تا بر اساس 
حداکثر  به  زباله  بازیافت  و  تفکیک  آن، 

برسد. این کشور  در  میزان خود 
 Law اطالع رسانی  پایگاه  براساس گزارش 
اخیر  طرح   and your Environment

انگلیس،  پسماندهای  بازیافت  سازمان 
سرویس  یک  طریق  از  زباله  کیسه های 
اگر  و  می شوند  داده  تحویل  جدید  آنالین 
استاندارد  میزان  از  بیشتر  کیسه ها  تعداد 
باشد، افراد برای جمع آوری آنها باید هزینه 
را  زباله  افزایش  این  پرداخت کرده و علت 

دهند. توضیح 

در لندن، بیشتر مردم از کیسه های بازیافتی 
رنگ  از  کیسه ها  این  و  می کنند  استفاده 
است.  یافته  تغییر  شفاف  رنگ  به  صورتی 
همچنین به جای رها کردن کاغذ در زباله های 
برای  روشن  پالستیکی  کیسه های  از  دیگر 

استفاده می شود. آنها  جمع آوری 
انگلیس  که سرآمد شهرهای  لیدز  در شهر 
در زمینه بازیافت زباله است، سالیانه تقریبًا 
از  شده  جمع آوری  زباله های  از  درصد   40
آنچه  می شود.  بازیافت  خانوار  هزار   346
منطقه  این  در  شهری  بازیافت  سیستم 
متمایز  انگلستان  شهرهای  دیگر  از  را 
مدیریت  به  مربوط  خدمات  ارائه  می کند، 
پسماندهای خیابانی است. سازمان محیط 
 2018 سال  از  لیدز  شهر   Hubbub زیست 
پروژه ای به منظور مدیریت پسماند آغاز کرد 
که طی آن 186 منطقه بازیافت در سراسر 
شهر معرفی شد و از این طریق، 1.2 میلیون 
و  پالستیکی  بطری  هزار   160 قهوه،  فنجان 

شد. جمع آوری  قوطی  هزار   140
شهر  زباله  بازیافت  جامع  طرح  در 
و  حباب ساز  سطل های  انگلیس،  لیدز 
دستگاه هایی که در ازای دریافت زباله جایزه 
می دهند، در سراسر شهر نصب شد تا مردم 
تشویق به همکاری با پروژه  بازیافت شوند.

طرح سلسله مراتب زباله
 Law and پایگاه  اساس گزارش  بر 
سیاست های   ،your Environment
زباله  تفکیک  مورد  در  بریتانیا  سراسر 
ساختار  و  قوانین  اساس  بر  بازیافت  و 
خصوص  به  و  اروپا  اتحادیه  قانونی 
 Waste( »زباله سیستم »سلسله مراتب 
اساس  بر  است.  شده  بنا   )Hierarchy
این سیستم، اولویت در بازیافت باید اول 
و  باشد  بیشتر  زباله  تولید  از  پیشگیری 
سپس آماده سازی برای استفاده مجدد و 
بازیافت از طریق سایر روش ها و یا تبدیل 

کاالها. سایر  به 
زباله، یک  بر اساس طرح سلسله مراتب 
کاهش  دولت،  سیاست  از  کلیدی  هدف 
دفن  محل  به  است که  زباله هایی  سطح 
زیستی  محیط  قانون  می روند.  زباله 
دفن  هزینه  کمک  طرح  )و   2010 سال 
میزان  و  نوع  بر  را  محدودیت هایی  زباله( 
دفن  محل های  در  می توان  که  زباله هایی 
اعمال  دفع کرد،  ولز  و  انگلستان  در  زباله 
نیز  شمالی  ایرلند  و  اسکاتلند  می کند. 
اعمال  زباله  دفن  برای  مشابهی  مقررات 

کرده اند.
از  یکی  شد،  گفته  نیز  باال  در  که  همانطور 

سازی  فرهنگ  بریتانیا،  اصلی  اقدامات 
بیشتر  بازیافت  و  زباله  تفکیک  زمینه  در 
دولت  است.  بوده  سازمان ها  و  مردم  برای 
اقدامات متعددی برای تشویق عموم مردم 
به عنوان یک منبع  به در نظر گرفتن زباله 
بازیافت  فرهنگ  با  گرفتن  خو  و  انرژی 
دولت  مثال،  عنوان  به  است.  داده  انجام 
ولز در سال 2011 هزینه  ی خرید کیسه های 
حمل یکبار مصرف را باال برد. در اکتبر 201۵، 
دولت انگلیس هم در همین راستا، قیمت 
را که  مصرفی  یکبار  پالستیکی  کیسه های 
توزیع  انگلستان  در  خرده فروشان  توسط 
سیاست ها  این  از  هدف  برد.  باال  می شود، 
تشویق مردم به استفاده مجدد از کیسه های 

است. بوده  زباله  تولید  و کاهش  خرید 

سیاست انگلیس 
در قبال زباله های صنعتی

 Law and گزارش  اساس  بر  همچنین، 
your Environment، میزان زباله ی تولید 
شده توسط صنایع و مشاغل سراسر بریتانیا 
در  بریتانیا  دولت  است.  زیاد  بسیار  بسیار 
همین زمینه قوانینی تصویب کرده است تا 
میزان زباله تولید شده توسط بخش تجاری 

و صنعتی را کم کند.
سیاست های متفاوتی برای ترغیب مشاغل 
زباله های  و  ضایعات  کاهش  به  صنایع  و 
به عنوان  به کار گرفته شده است.  صنعتی 
در  شده  تصویب  مقررات  اساس  بر  مثال، 
کارخانه ها  و  کنندگان  تولید   ،2007 سال 
موظفند محصوالت خود را به گونه ای طراحی 
محصوالت،  عمر  چرخه  پایان  در  که  کنند 
و  آسان  کاال  آن  بازیافت  و  جداسازی 
این  اساس  بر  همچنین  باشد.  بی هزینه 
قوانین، کارخانه ها موظفند عمر دستگاه ها و 
کاالهای خود را باال ببرند تا از میزان دور ریز 

شود. مصرفی کم  کاالهای 
با  رابطه  در  قوانینی  انگلستان  در  همچنین 
دفع زباله های خطرناک تصویب شده است. 
بر اساس این قوانین، دفع اسید ها، مایعات 
در   ... و  الستیک ها  باتری ها،  خطرناک، 
محل های دفن زباله در بریتانیا امکان پذیر 
وظیفه  نیز  زیست  محیط  سازمان  نیست. 
دارد تولیدکنندگان را راهنمایی کند که چگونه 
یا دفع  را جابه جا  زباله های خطرناک خود 
کنند. هدف بریتانیا از این سیاست در وهله 
زباله های  اول کاهش میزان و سطح خطر 
منتشر  آمار  اساس  بر  و  است  شده  تولید 
زمینه  این  در  توانسته  زیادی  تا حد  شده، 

باشد. موفق 

مروری بر تحوالت سیستم بازیافت زباله در بریتانیا

اولویت اول؛ پیشگیری از تولید زباله 
در لندن، بیشتر مردم از کیسه های بازیافتی استفاده می کنند و این کیسه ها از رنگ صورتی به رنگ شفاف تغییر یافته است
براساس طرح اخیر سازمان بازیافت پسماندهای انگلیس، کیسه های زباله از طریق یک سرویس آنالین جدید تحویل داده می شوند 

مدیرکل راه و شهرسازی استان 
کهگیلویه و بویراحمد: 

یک شهر و هفت روستا 
به طرح جامع یاسوج 

الحاق می شوند 
مدیرکل راه و شهرسازی استان کهگیلویه و بویراحمد 
از الحاق یک شهر و هفت روستا به شهر یاسوج 
خبرداد.  شهری  جامع  جدید  طرح  براساس 
پژمان نیک اقبالی از یاسوج با تشریح دالیل 
جامع  طرح  داشت:  اظهار  ایلنا  به  الحاق،  این 
ای  افزایش جمعیت حاشیه  دلیل  به  یاسوج 
اساسی  بازنگری  به  نیاز  اطراف،  روستاهای  و 
داشت که با بازنگری جدید، یک شهر و هفت 
یاسوج  شهر  جغرافیایی  محدوده  به  روستا 
از  بعضی  الحاق  با  او گفت:  می شود.  افزوده 
محدوده های موجود به شهر یاسوج مثل شهر 
مادوان و روستای مادوان سفلی، بلهزار و مهریان 
در قسمت شمال غربی و در قسمت جنوبی هم 
روستاهای سرآبتاوه، تلخسرو، ِسرَوک، شهرک 
شهر  موجود  جمعیت  قدس،  پادگان  والیت، 
یاسوج به حدود 2۵0 هزار نفر می رسد. مدیرکل 
راه و شهرسازی استان کهگیلویه و بویراحمد تاکید 
کرد: روستاهایی که به شهر یاسوج ملحق شده اند 
تنها با نقشه مصوبه طرح هادی الحاق شده و 
خارج از طرح هادی آنها هیچ گونه تغییری فعاًل 
آینده  در  افزود:  نیک اقبالی  است.  نشده  داده 
تاسیس  و  یاسوج  شهرداری  درجه  ارتقای  با 
شهرداری های نواحی و مناطق چندگانه یاسوج، 
جدید  مدیریت  با  شهر  یک  شهر،  این  قطعًا 
خواهد بود. او با بیان اینکه در طرح تفصیلی 
قطعًا طرح هادی روستاها با یک درجه ارتقا به 
طرح جامع تبدیل می شود، تاکید کرد: نکاتی که 
باید برای افق توسعه شهری، دسترسی ها، مراکز 
خدماتی و مراکز پشتیبانی در نظر گرفته شده در 

طرح تفصیلی شهر جانمایی می شود.

رئیس شورای شهر تهران: 
صدور عوارض دستی در 

شهرداری خالف قانون است
رئیس شورای شهر تهران درباره صدور دستی 
عوارض در شهرداری گفت:  تاکید ما این است 
نوشته شود و کسی  نباید دستی  که عوارض 
که به صورت دستی عوارض را بنویسد تخلف 
شورای  رئیس  چمران«  »مهدی  است.  کرده 
شهر تهران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه 
چه تضمینی است که شاهد رشد بی رویه صدور 
پروانه با توجه به افزایش درآمدهای حاصل از 
حوزه شهرسازی در سال1401 نباشیم، به ایلنا 
گفت: چه تضمینی است که این بودجه تصویب 

شود؟ هنوز معلوم نیست.
او اضافه کرد: از طرفی رقم بودجه، تضمینی بر 
است  انجام کار درست  نیست.  بودجه  تامین 
و آن کسی که می خواهد کار انجام دهد، باید 

دقت کند. 
چمران در پاسخ به سوال دیگری درباره صدور 
کرد:  اظهار  تهران  در شهرداری  عوارض  دستی 
عوارض نباید دستی صادر شود. در دوره چهارم 
شورای شهر اگر کسی عوارض را دستی صادر 
بررسی  و  می گرفتیم  عکس  آن  از  می کرد 

می کردیم که چرا دستی صادر شده است. 
رئیس شورای شهر تهران تاکید کرد: تاکید ما 
این است که عوارض نباید دستی نوشته شود 
و کسی که به صورت دستی عوارض را بنویسد 

تخلف کرده است.

در انگلستان دفع اسید ها، مایعات 
خطرناک، باتری ها، الستیک ها 
و... در محل های دفن زباله در 
بریتانیا امکان پذیر نیست

سیستم بازیافت زباله در کشورهای عضو اتحادیه اروپا همیشه مثال زدنی بوده است. کشورهای آلمان، اتریش و بلژیک با سیستم های 
نوآورانه و پیشرفته اقدام به بهبود فرآیندهای مدیریت زباله کرده اند. آلمان استفاده از دفن زباله سنتی را به طور کامل ممنوع کرده است 

و این تغییر کمک کرده تا تعداد اماکن دفن زباله در این کشور کاهش چشمگیری داشته باشد.
بر اساس گزارش ایمنا، اتریش نیز کشوری است که اقدامات بزرگی در زمینه مدیریت ضایعات انجام داده است. این کشور با استفاده 
از طرح های سنتی بازیافت موفق به تفکیک زباله ها شده است و با استفاده از قوانین مالیاتی و ایجاد انگیزه توانسته است که میزان 

زباله های دفنی خود را کاهش دهد.
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مهدی حاجی خانی-  مشاور استاندار و مدیر عامل سازمان همیاری شهرداریهای استان قزوین

آگهی تجدید مزایده عمومی
سازمان همیاری شهرداریهای استان قزوین به استناد مجوز شماره 558 هيأت مديره ، این سازمان در نظر دارد سه قطعه زمین با کاربری مسکونی با مشخصات ذیل واقع در شهر قزوین را از طریق تجدید مزایده عمومی به فروش 

رساند. لذا متقاضیان می توانند از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شرح ذیل اقدام نمایند پس از درج آگهی نوبت دوم جهت دریافت و تحویل اسناد تجدید مزایده به روابط عمومی سازمان همیاری شهرداریهای استان 
قزوین واقع در قزوین ، میدان ارتش ، ابتدای خیابان پادگان ، ساختمان همیاری ، واحد 11 مراجعه نمایند .

1-کلیه مراحل برگزاری مزایده و تجدید مزایده از قبیل دریافت اسناد مزایده 
تا ارائه پیشنهاد مزایده گر و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس  Www.setadiran.ir انجام خواهد شد 
و الزم است مزایده گر در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سامانه 
مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مزایده  محقق 

سازند. 
2-سازمان در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است . 

3-هزینه نشر آگهی هر چند نوبت و اطالع رسانی بر عهده برنده تجدید مزایده می 
باشد. 

4-در صورتیکه برندگان اول و دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نگردند سپرده 

آنان به ترتیب به نفع سازمان ضبط خواهد شد. 
5-سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد ) سامانه ستاد ( تجدید 

مزایده مندرج می باشد. 
6-شرکت کنندگان می بایست مبلغ 5 درصد قیمت کارشناسی مطابق جدول را 
به عنوان سپرده شرکت در مزایده به صورت نقدی یا ضمانت نامه بانکی به حساب 

0105225279000  نزد بانک ملی شعبه قزوین ارائه نمایند . 
7-تاریخ انتشار تجدید مزایده در سامانه تاریخ 1400/11/10 

8-مهلت زمانی دریافت اسناد تجدید مزایده از سایت ، تا ساعت 14 روز پنج شنبه 
1400/11/14می باشد . 

مورخ  شنبه  پنج  روز   14 ساعت  تا  پیشنهاد  ارائه  زمانی  9-مهلت 

1400/11/21  می باشد . 
10- زمان بازگشایی پاکات ساعت 13 روز شنبه مورخ 1400/11/23  می باشد.

11-اطالعات تماس دستگاه تجدید مزایده گذار جهت دریافت اطالعات بیشتر در 
خصوص اسناد تجدید مزایده و ارائه پاکت های الف :

 آدرس : قزوین میدان ارتش ، ابتدای خیابان پادگان ، ساختمان همیاری واحد 11 
تلفن 33354094 - 33322290 

 ب - اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه 41934 
- 021 و دفتر ثبت نام  85193768 – 88969737 - 021

شرایط پرداختقیمت پایه کارشناسی کل - ریالمساحت متر مربعنوع و کاربریمشخصات ملکآدرس ملکردیف

قزوین ضلع غربی کوی دادگستری عظیم زاده1
یک قطعه زمین به شماره 68 تحت پالک ثبتی 1.77  فرعی 

از 3398 اصلی
نقدی24.219.000.000 230 متر مربعمسکونی

قزوین ضلع غربی کوی دادگستری عظیم زاده2
یک قطعه زمین به شماره 70 تحت پالک ثبتی 1.79  فرعی 

از 3398 اصلی
نقدی22022.770.000.000 متر مربعمسکونی

قزوین ضلع غربی کوی دادگستری عظیم زاده3
یک قطعه زمین به شماره 143 تحت پالک ثبتی 1.14۵  فرعی 

از 3398 اصلی
نقدی22۵22.680.000.000 متر مربعمسکونی

نوبت اول : 1400/11/3
نوبت دوم :1400/11/10

شناسه آگهی : 1264886 م الف 0

نوبت دوم آگهی تغییرات شرکت 

آگهی تغییرات شرکت 

آگهی تغییرات شرکت آب پویان دشت ماهان شرکت 
سهامی خاص به شماره ثبت 16252 و شناسه ملی 
14008567152 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی 
عادی بطور فوق العاده مورخ 1400/09/30 تصمیمات 
به  آخوندزاده  عبادالرحمان  آقای   : شد  اتخاذ  ذیل 
اصلی  بازرس  سمت  به  ملی 2992786519  شماره 
- آقای غالمرضا سلیمان زاده گودری با شماره ملی 
4829901799 به سمت بازرس علی البدل برای مدت 

یک سال مالی انتخاب گردیدند . 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان 
شناسه آگهی : )1268800(

آگهی تغییرات شرکت آب پویان دشت ماهان 
 16252 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  شرکت 
استناد  به   14008567152 ملی  شناسه  و 
صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
 : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1400/10/21 مورخ 
پس از قرائت گزارش بازرس قانونی ، ترازنامه و 
حساب سود و زیان شرکت در سال های 1398 و 

گرفت.  قرار  تصویب  مورد   1399
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان 
شناسه آگهی : )1268801(
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افقی
الفبای  یادداشت،   - روکفشی     -  1 
 - شده2  شکسته   - موسیقی 
کتابهای   - دهان  و  لب  گرداگرد 
بی  راندن   - بزرگ، مسافرتها، سفرها 
کر  ناشنوا،   - مزاحم3  راندن  ادبانه، 
- سرپرست كارگران، ماهر مسلط در 
صنعت - آزاد، از بند رسته4 - پارچه 
کهنه - بیماری پوستی - شی وارونه 
پایان روز۵ - پوالد  - گاه استراحت، 

- اثر، عالمت - فرزند زكریا، پیغمبر 
زمان اردشیر بابكان6 - خمیده، حالتی 
شوهر  تلویزیونی،  نمایش   - اینه  از 
خودم،   - روستایی  شب  روستایی، 
 - تصویر7   - سه کیلو  وزنی،  ضمیر 
برابر ومساوی - لب كلفت - بر حق 
بداشتن، درست دانستن و یقین کردن 
 - رایحه8 - جاویدوهمیشه   - امری 
نیا  بزرگ،  پدر   - سیم  همراه  طال، 
بانگ،  فریاد،   - ساعت9  پاندول   -
- کمینگاه،  پزشکی  علم   - همسایه 

رصدخانه10 - پیکانه - سردتر، پلنگ 
)س(11  فاطمه  حضرت  باغ   - نر 
 - مصری   خدای   - التین  دختر   -
مرغابی   - اینک12   - صحرا  اتومبیل 
- مقابل داخل، داخل نیست - زنگ 
خاور،   - پا  چهار  زنگ گردن  کاروان، 
حامی   - مالک   - اربعه13  جهات  از 
مالی تیمهای ورزشی - مخفف از او، 
باغ وحش بیگانه، کشیدنی بازی الک 
و دولک14 - چه وقت؟، چه کسی؟ 
- ساز سنتی ایران، نام سازی - دانه 
برای  فلزی  اسبابی   - خوراکی1۵ 
و بس،  است  ایرانیان  نزد   - ورزش  
آرد كننده دندان   - ابتکاری  فعالیت 

عمودی
لیتر،  برای  واحدی   - پنیر  آب   -  1
اختصار کلمه سانتیمتر مکعب - آتش 
پرست، پیرو زرتشت2 - تیم فرانسوی 
- تکرار حرف دوازدهم - فراوانی  - 
قلیل، اندك، زیاد نیست،ناچیز،انگشت 
شمار3 - متد بی سر - بی حرمتی - 
باشکوه، عظیم  - گرگ4 - رفیق ترکی 
- دوش و كتف، كتف۵ - بافتن - تر 
ازگلهای   - ته6  بی  - گام  نمناک   و 
 - استثنا  حرف   - است  گلی  زیبا، 
گذرگاه سیل7 - اندام تنفسی جانوران 
شیرین  و  معروف  میوه   - دریایی 
پیدا كردن،  جنوب، خرما - گریختن، 
نام  ترکی،  نام   - برداشتن8  خیز 
و  نغمه  صوت،  صدا،   - آذربایجانی 

بانگ - ساختمان مرتفع، ماه كارمندی 
- سال گذشته9 - فقیر، نیازمند - از 
عبادات، سفر به خانه خدا - مالقات10 
- ارسی دوز - اقدام كننده، پیش رفته 
- ستاره پروین11 - پرنده آش سرد 

کن، پرنده ایست - شهری در آلمان 
نامها،   - فرنگی  بام  باال،  طاقچه   -
پرچانه  زدني  گویی،  پر   - اسامی12 
ها، طرف - آزمندی - فیلمی از قاسم 
جعفری - نشاط، شادمانی13 - فصل 

سنگریزه14   - العمل  عكس   - بهار 
متصل،   - روستایی  عدد  روستا،   -
پیوسته - کشت و زرع، خمير نان را با 
دست ماليدن1۵ - فرمانروایان - عزا 

- آنچه قابل نقل است

جدول شماره 2217

اردبیل

اردبیل  استان  برق  نیروی  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
برق  تامین  پروژه   22 فجر،  دهه  با  همزمان  گفت: 
در استان اردبیل با اعتبار بالغ بر 1023 میلیارد ریال 

می رسد. بهره برداری  به 
پروژه ها  این  از  بخشی  افزود:  قدیمی  حسین 
قبیل  از  توزیع  سرمایه گذاری  پروژه های  شامل 
شبکه های  بهینه سازی  و  اصالح  احداث،  و  توسعه 
پست های  راه اندازی  و  تجهیز  شهری،  و  روستایی 
شبکه های  توسعه  و  جدید  فیدرهای  هوایی،  توزیع 
از  استفاده  و  مانور  قدرت  افزایش  کیلوولت،   20
ریکلوزر  جمله  از  جدید  فن آوری های  با  تجهیزات 
میلیارد   320 بر  بالغ  اعتباری  با  سکسیونرگازی   -

است. ریال 
اردبیل  استان  برق  نیروی  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
معابر  روشنایی  چراغ  نصب  هم چنین  داد:  ادامه 

ریال،  میلیارد   107 اعتبار  با  روستاها  و  شهرها 
کشاورزی،  چاه های  شامل  نیرورسانی  پروژه های 
تولیدی  صنایع  ماهی  پرورش  مرغ داری،  دامداری، 
و... با اعتبار 23۵ میلیارد ریال، طرح کاهش تلفات 
و جایگزینی سیم مسی با کابل خودنگهدار با اعتبار 
آب  هوشمند  کنتورهای  نصب  و  ریال  میلیارد   130
ریال  میلیارد   22 بر  بالغ  اعتباری  با  )فهام(  برق  و 
امسال  فجر  دهه  در  که  است  پروژه هایی  دیگر  از 

می شود. افتتاح 
افتتاح  قابل  پروژه های  سایر  کرد:  بیان  قدیمی 
شامل  نیز  امسال  فجر  مبارک  دهه  در  شرکت  این 
زمین گرمایی  20 کیلوولت  بهینه سازی خط  و  اصالح 
برق رسانی  و  ریال  میلیارد   40 اعتبار  با  مشگین شهر 
بی برق  مرزی  برجک های  و  پاسگاه ها  روستاها،  به 
است. ریال  میلیارد   169 بر  بالغ  اعتباری  با  جمعا 

22 پروژه تامین برق در استان اردبیل 
افتتاح می شود

بانک  شعب  مدیر  مومنی/  حبیبه  سیده 
درصدی   90 تحقق  از  تعاون  توسعه 
ازدواج  قرض الحسنه  تسهیالت  پرداخت 

داد. خبر  گلستان  در  آذرماه  پایان  تا 
توسعه  بانک  روابط عمومی  گزارش  به 
استان گلستان ، محمدرضا شریفی  تعاون 
و  مردم  به  خدمت رسانی  هدف  با  گفت: 
با هدف تشویق ازدواج جوانان این بانک 
 200 از ابتدای سال جاری تاکنون بالغ بر 
با  ازدواج  قرض الحسنه  تسهیالت  فقره 
به  ریال  میلیارد   171 از  بیش  اعتباری 

است. کرده  پرداخت  متقاضیان 
استان  تعاون  توسعه  بانک  شعب  مدیر 
قرض الحسنه  جاریه  سنت  به  گلستان 
نظام  افتخارات  از  افزود:  و  کرد  اشاره 

رباست  بدون  بانکداری  کشور  در  بانکی 
برای  را  فراوانی  برکات  آن  اساس  بر  که 
که  است  داشته  دنبال  به  هموطنان 
ازدواج  الحسنه  قرض  تسهیالت  پرداخت 
است. آن  بارز  مصادیق  از  یکی  جوانان 
شریفی با اشاره به لزوم حمایت از جوانان 
در  تسریع  و  تسهیل  خانواده،  تشکیل  در 
ازدواج  قرض الحسنه  تسهیالت  پرداخت 
جوانان را یکی از مهم ترین مسئولیت های 
و  برشمرد  تعاون  توسعه  بانک  اجتماعی 
کوتاه ترین  در  تسهیالت  این  شد:  یادآور 

می شود. پرداخت  زمان 
:سال گذشته  افزود  شعب گلستان  مدیر 
و  پرونده   387 تشکیل  با  بانک  این 
400 میلیون ریال  200 میلیارد و  پرداخت 

عملکرد  ازدواج  قرض الحسنه  تسهیالت 
است. داشته  درصدی   100

بانک مرکزی  او گفت: براساس تمهیدات 
مبلغ  کشور،  بانکی  شبکه  با  همگام  و 
سال  در  ازدواج  قرض الحسنه  تسهیالت 
مبلغ  به  زوج ها  از  یک  هر  برای  را   1400
 10 بازپرداخت  دوره  با  ریال  میلیون   700
برای زوج های زیر 23سال واجد  ساله و 
شرایط دریافت وام تا سقف یک میلیارد 
تا  ایثارگر  و  شاهد  فرزندان  برای  و  ریال 
می یابد  افزایش  ریال  میلیارد  دو  سقف 
با  می توانند  شرایط  واجد  متقاضیان  که 
تعاون  توسعه  بانک  شعب  به  مراجعه 
این  دریافت  و  پرونده  تکمیل  به  نسبت 

کنند. اقدام  تسهیالت 

پرداخت بیش از 171 میلیارد ریال تسهیالت قرض الحسنه 
ازدواج به زوج های گلستانی

رفسنجان  شهرداری  هنری  معاون 
در  رفسنجان  شهر  حضور  جزئیات 
بین المللی  نمایشگاه  پانزدهمین 
وابسته  صنایع  و  تهران  گردشگری 

کرد. اعالم 
اطالع رسانی  پایگاه  گزارش  به 
محسن  سید  رفسنجان،  شهرداری 
پانزدهمین  کرد:  اظهار  سجادی 
گردشگری  بین المللی  نمایشگاه 
بهمن ماه  دوازدهم  تا  نهم  از  تهران 
نمایشگاه های  دائمی  محل  در 
می شود. برگزار  تهران  بین المللی 

با  رفسنجان  اینکه  به  اشاره  با  او 
سفیر  یک  رفسنجانی  »هر  شعار 
نمایشگاه  این  در  گردشگری« 
قرار  افزود:  است،  یافته  حضور 
ظرفیت های  از  مجموعه ای  است 

رفسنجان  شهرستان  گردشگری 
عالقمندان  برای  نمایشگاه  این  در 
کشیده  تصویر  به  بازدیدکنندگان  و 
شود. او بیان کرد: در غرفه رفسنجان 
در این نمایشگاه، کارشناسان حوزه 
در  و  داشته  حضور  گردشگری 
خصوص پتانسیل ها و ظرفیت های 
در  سرمایه گذاری  و  گردشگری 
شهرستان رفسنجان به بازدیدکنندگان 

می دهند. توضیح 
رفسنجان  شهرداری  هنری  معاون 
نمایشگاه  پانزدهمین  کرد:  تاکید 
بین المللی گردشگری تهران فرصت 
ظرفیتهای  ارائه  برای  مغتنمی 
در  که  رفسنجان  گردشگری  حوزه 
بسیار  صنعت  یک  به  حاضر  حال 
می  شمار  به  شده،  تبدیل  درآمدزا 

غرفه  داد:  ادامه  سجادی  رود. 
بخش  در  نمایشگاه  در  رفسنجان 
که  دارد  قرار  کرمان  استان  ویژه 
کرمان،  شهرستان های  شامل 
و  بوده  بم  و  سیرجان  رفسنجان، 
حوزه گردشگری استان کرمان را به 

می کند. معرفی  بازدیدکنندگان 
او معرفی مکان های گردشگری شهر 
رفسنجان، رفسنجان گردی و انتخاب 
گردشگری  سفیر  عنوان  به  افرادی 
شهر رفسنجان را از دیگر برنامه هایی 
در  رفسنجان  غرفه  در  که  دانست 
بین المللی  نمایشگاه  پانزدهمین 
شده  پیش بینی  تهران  گردشگری 

است.
معاون هنری شهرداری رفسنجان از 
حضور اتوکمپ و اتوبوس گردشگری 

رفسنجان در این نمایشگاه خبر داد 
و گفت: برای نخستین بار بخشی را 
 100 متراژ  به  نمایشگاه  از  بیرون  در 
در  رفسنجان  شهرستان  برای  متر 
نظر گرفتیم که در این بخش یک 
اتوکمپ به عنوان سفیر گردشگری 
گردشگری  اتوبوس  رفسنجان، 
رفسنجان و دو ماشین آفرود حضور 

دارند.
فضاهای  به  اشاره  با  سجادی 
ویژه  رفسنجان  گردشگری 
کرد:  خاطرنشان   آفرودسواران، 
و کمپر  آفرودی  خودروهای  حضور 
در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی 
اتفاق  می تواند  تهران  گردشگری 
این  معرفی  برای  را  خوبی  بسیار 

بزند. رقم  ظرفیت 

بهره برداری شرکت آب و فاضالب  معاون 
اکباتان  سد  آب  ذخیره  گفت:  همدان 
 2.۵ تنها  و  رسیده  مقدار  کمترین  به 
گزارش  به  دارد.  آب  مترمکعب  میلیون 
به  اشاره  با  نیکداد  حمیدرضا  هگمتانه، 
اظهار  جاری  سال  بارندگی های  کاهش 
و  هستیم  زمستان  فصل  در  فعال  کرد: 
از  مانده  باقی  روزهای  در  امیدواریم 
باشیم  جوی  نزوالت  شاهد  زمستان 
بارش های  همواره  هم  بهار  فصل  هرچند 
اینکه  بیان  با  او  می گیرد.  صورت  خوبی 
وضعیت منابع آبی مناسب نیست افزود: 
به  اکباتان  سد  ذخیره  حاضر  حال  در 
انتهای  واقع  در  کمترین مقدار رسیده که 
مترمکعب  میلیون   2.۵ تنها  و  است  آب 
آب  شرکت  بهره برداری  معاون  دارد.  آب 
به  اشاره  با  همدان  استان  فاضالب  و 

برای  استفاده  مورد  منابع  اکنون  اینکه 
پس  که  است  فصلی  منابع  آب  تامین 
دست  از  نیز  را  فصلی  منابع  زمستان  از 
خواهیم داد تصریح کرد: اکنون از چاه ها 
با  که  می گیرد  صورت  آب  برداشت  نیز 
را  دبی  کاهش  کشاورزان  کشت  شروع 
امیدواری  ابراز  با  او  داشت.  خواهیم  نیز 
خوب  بارش های  با  اینکه  بر  مبنی 
باشیم  داشته  نیز  می توانیم ذخایر خوبی 
هستیم  بارش هایی  منتظر  هنوز  گفت: 
فصل  برای  را  مناسبی  ذخایر  بتوانیم  تا 
از فارس،  تابستان داشته باشیم. به نقل 
نیکداد یادآور شد: این روزها منبع جدید 
شده  حفر  چاه ها  و  لوله گذاری  آق حصار 
آغاز  به زودی  نیز  را  برق  خط  اجرای  و 
در  لیتر   200 تا   1۵0 ظرفیت  می کنیم که 
می شود. اضافه  آبی  منابع  به  آب  ثانیه 

حضور رفسنجان در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری تهران وضعیت منابع آبی سد اکباتان مناسب نیست
|  کرمان  | | همدان |

مدیرعامل نیروگاه شهید 
مفتح کارفرمای نمونه استان 

همدان شد 
نمونه  کارفرمای  مفتح،  شهید  نیروگاه  مدیرعامل 
استان همدان شد. به گزارش روابط عمومی شرکت 
مدیریت تولید برق شهید مفتح، در این مراسم که 
همدان،  استانداری  اقتصادی  امور  معاون  با حضور 
اتاق  مدیران  از  و جمعی  اجتماعی  تامین  مدیر کل 
تعاون، بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان 
عبدالمجید  از  شد،  برگزار  تشکل های کارفرمایی  و 
پنج  و  مفتح  شهید  نیروگاه  عامل  مدیر  دیناروند 
کارفرما و کارآفرین نمونه استان با اهدا تندیس و 

شد. تجلیل  تقدیر  لوح 
استان  اجتماعی  تامین  اداره کل  اعالم  اساس  بر 
همدان، در مراسم تجلیل از کارفرمایان و کارآفرینان 
کشور که تا چند روز آینده در تهران برگزار می شود، از 
مدیر عامل نیروگاه شهید مفتح به عنوان تنها نماینده 

استان همدان تجلیل می شود.

شهردار تبریز: زمین های 
کشاورزی محدوده پارک 
بزرگ تبریز حفظ می شود 

شهردار تبریز با بیان اینکه در خصوص پارک بزرگ 
با  متعددی  جلسات  ماه گذشته  چند  در  این شهر 
حضور صاحب نظران برگزار شده است، اظهار داشت: 
کشاورزی  زمین های  حفظ  جلسات  این  نتیجه 
منطقه  این  ساکنان  تا  است  بزرگ  پارک  محدوده 
که از سال ها پیش در آنجا کشاروزی می کنند، کار 

ادامه دهند. را  خود 
عباس رنجبر، روز شنبه در جلسه کمیته فنی پارک 
های  پارک  ایجاد  اینکه  به  اشاره  با  تبریز  بزرگ 
شهرداری  برنامه های  از  شهری  درون  کشاورزی 
موجب  ها  پارک  این  ایجاد  و  حفظ  افزود:  است، 
ثبت  قابل  و  ارزشمند  کشاورزی  زمین های  حفظ 
برای  درآمدزایی  ایجاد  و  شهر  داخل  میراثی 
شهرداری می شود. شهردار تبریز گفت: شهرداری با 
برای عرضه  بازارچه هایی  ایجاد  ارایه خدماتی مانند 
محصوالت تولیدی، این منطقه را رونق می دهد و 

می شوند. بهره مند  آن  از  نیز  کشاورزان 
در  و  بندی  این طرح جمع  باید  داد:  ادامه  رنجبر، 
ایران بررسی و  شورای عالی معماری و شهرسازی 
مطرح شود تا پس از تصویب، وارد فاز اجرایی شده 
و تالش شود سال 1401 اقدامات اجرایی پروژه های 

عمرانی این منطقه آغاز شود.
در  موجود  زمین  هکتار   ۵00 حفظ  بر  تاکید  با  او 
این منطقه و مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز 
متاسفانه  گذشته  در  یادآوری کرد:  منطقه،  این  در 
ساخت و سازهای غیرمجاز در این منطقه انجام شده 
است و دیگر اجازه نخواهیم داد حتی یک مورد هم 

اضافه شود. آن ها  به 

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین 
نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 

و ساختمانهای فاقد سند رسمی
دراجرای مواد مذكوربدینوسیله امالکی که برابرآراء هیأتهای 
ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اختالف  حل 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی 
گلباف که ادامه عملیات ثبتی آنها مطابق قانون مذكورتجویز 
گردیده است به ترتیب شماره پالک و بخش و محل وقوع 
ملک و مشخصات مالک واقع در بخش 27 کرمان بشرح 

ذیل:
1-پالک یکفرعی از 20۵2- اصلی بخش 27 کرمان مالک 
آقای حسینجان قنبرزاده فرزند رمضان به شماره شناسنامه 
979 صادره از گلباف و خانم زهره حسن خانی اندوهجردی 
از  صادره  شناسنامه 3190019207  شماره  به  حسین  فرزند 
شهداد هرکدام نسبت به سه دانگ از ششدانگ یک باب خانه 
به مساحت 419 متر مربع واقع در گلباف خیابان جمهوری 

کوچه شماره 9 خریداری از مالک رسمی علی کوهستانی 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ 
روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت يك ماه از 
تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي 
تقديم نمایند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و 
عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد 

شد. م الف 1462
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/10/2۵-تاریخ انتشار نوبت دوم 

1400/11/10 :
محمود مقصودی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک  گلباف

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
اگهی موضوع ماده 3 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی برابر رای شماره 140060319008002170 هیات دوم  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زرند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم آزاده عرب پور رق آبادی فرزند یداله 
به شماره شناسنامه 1۵۵ صادره از زرند در یک باب خانه به مساحت 203.10 مترمربع از پالک 676 اصلی واقع در زرند _ ده اصغر 
بخش 13 کرمان خریداری از مالک رسمی آقای رمضان کردی کریم آبادی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت  به فاصله 1۵روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف  مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م/الف 266
تاریخ انتشار نوبت اول:1400/10/2۵- تاریخ انتشار نوبت دوم:1400/11/10

حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

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

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

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

آیلین عرب ندوی زرندی فرزند محمد علی بشماره شناسنامه  1. خانم 
3080642۵97 صادره از  زرند با والیت محمدعلی عرب ندوی زرندی به 
شماره ملی 3090974673 در دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه 
به مساحت 1۵7.۵0 مترمربع از پالک 12 فرعی از  2430 اصلی واقع در  
در زرند خیابان ولی عصر شرقی کوچه یک خریداری از مالک رسمی آقای 

علی اکبرنژاد زرندی.
2.خانم نصرت ایزدی همت آبادی فرزند رمضان به شماره شناسنامه 692 
شماره ملی  30906۵۵667 صادره از زرند در دو دانگ مشاع از ششدانگ 
یک باب خانه به مساحت 1۵7.۵0 مترمربع از پالک12 فرعی از  2430 
اصلی واقع در زرند خیابان ولی عصر شرقی کوچه یک خریداری از مالک 

رسمی آقای علی اکبرنژاد زرندی.
3. خانم آوا عرب ندوی زرندی فرزند محمدعلی به شماره شناسنامه و کد 
ملی 3080642۵89 صادره از زرند با والیت محمدعلی عرب ندوی زرندی 
به شماره ملی 3090974673 در دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 
خانه به مساحت 1۵7.۵0 مترمربع از 12 فرعی از  2430 اصلی واقع در 
زرند خیابان ولی عصر شرقی کوچه یک خریداری از مالک رسمی آقای 

علی اکبرنژاد زرندی.

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

آقای سیدمجتبی موسوی کسروی.
۵. آقای محمد یوسفی زرندی فرزند ماشاءاله بشماره شناسنامه 23۵ 
به  مغازه  باب  یک  ششدانگ  در  زرند  از   صادره   309048۵011 کدملی 
از 2368  از پالک 33 فرعی  و مجزی  مساحت 62.60 مترمربع مفروز 
اصلی واقع در زرند خیابان شهدای محمدابادخریداری از مالک رسمی خانم 

ربابه ذکائی زرندی.
کدملی   296 شناسنامه  بشماره  مهدی  فرزند  دادور  مرجان  خانم   .6
به مساحت  باب خانه  از کرمان در ششدانگ یک  2992۵۵0906 صادره 
218 مترمربع مفروز و مجزی از پالک 230 فرعی از 2368 اصلی واقع در 
زرند خیابان حکمت کوچه یک خریداری از مالک رسمی آقای جواد ذکائی.

7. آقای سعید متصدی زرندی فرزند محمد بشماره شناسنامه ۵908 کدملی 
30900۵9134 صادره از زرند در ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 38 
مترمربع مفروز و مجزی از پالک 6290 اصلی واقع در زرند خیابان فردوس 

خریداری از مالک رسمی آقای حاجعلی حسن زاده زرندی.
8. آقای سعید متصدی زرندی فرزند محمد بشماره شناسنامه ۵908 کدملی 
30900۵9134 صادره از زرند در ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 38 
مترمربع مفروز و مجزی از پالک 6290 اصلی واقع در زرند خیابان فردوس 

خریداری از مالک رسمی آقای حاجعلی حسن زاده زرندی.
9. آقای ایرج گرامی تاج آبادی فرزند محمدحسن بشماره شناسنامه 3۵0 
کدملی 2991993۵71 صادره از کرمان در ششدانگ یک قطعه باغ پسته 
به مساحت 71764 مترمربع مفروز و مجزی از پالک 90۵4 اصلی واقع 

در  روح آباد خریداری از مالک رسمی آقای هوشنگ گرامی تاج آبادی.
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک گلباف

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

تعیین  قانون  نامه  آئین   13 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهی 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

قانون  موضوع  اول  هیات   140060319062000403 شماره  رای  برابر 
سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین 
تصرفات  گلباف  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی 
مالکانه بالمعارض متقاضی خانم سوسن وهابی گوکی فرزند حسن 
بشماره شناسنامه 161 صادره از گلباف در ششدانگ یک باب خانه 
به مساحت 968 مترمربع پالک 3 فرعی از 1724- اصلی مفروز 
و مجزی شده از پالک های یکفرعی از 1724- اصلی و فرعی از 
1724- اصلی و جزء پالک 1724- اصلی واقع در گلباف خیابان 
حسن  رسمی  مالک  از  خریداری  حسینی  شهید  کوچه  طالقانی 
وهابی و فاطمه وهابی و عفت السادات میرتاج الدینی و سوسن 
وهابی و اسداله وهابی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود در صورتی که 
داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت  به صدور سند  نسبت  اشخاص 
ماه  دو  مدت  به  آگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند  می  باشند 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
مراجع  به  را  خود  دادخواست  اعتراض،  تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 
خواهد  صادر  مالکیت  سند  مقررات  طبق  اعتراض  وصول  عدم  و 

شد. م الف 1466
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محمد مقصودی - رئیس ثبت اسناد و امالک گلباف

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
اگهی موضوع ماده 3 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی برابر رای شماره 140060319008002483 هیات دوم  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زرند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حسین ایزدی یزدان آبادی فرزند 
غالمحسین به شماره شناسنامه 4 صادره از زرند در قسمتی از خانه به مساحت 176.6۵ مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک 102 
فرعی از 2368 اصلی واقع در زرند خیابان انقالب کوچه 4 خریداری از مالک رسمی آقای اکبر امرالهی زرندی محرز گردیده است. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت  به فاصله 1۵روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید 
ظرف  مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م/الف 267
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اداره كل ثبت اسناد و امالك استان كرمان
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك منطقه 

دو كرمان    
هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي 
و ساختمانهاي فاقد سند رسمي- آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 
آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي 
فاقد سند رسمي-برابر راي شماره 14006031907800887۵ هيات دوم 
مورخه 1400/9/18موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و 
ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
منطقه دو كرمان تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم زهرا حسيني 
قاسم آبادي فرزند محمد بشماره شناسنامه 31 صادره از رفسنجان در 
ششدانگ يك باب خانه به مساحت 123.3۵ مترمربع که موازی 18.27 
متر مربع ازششدانگ عرصه متعلق به وقف است تحت پالك 331 فرعي 
از 278۵ اصلي بخش3کرمان   واقع در شرف اباد  خیابان امام حسین 
کوچه 13 خريداري از مالك رسمي آقاي حسین ایرانمنش محرز گرديده 
است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهي 
مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي 
اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت 
يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي 
تقديم نمايند.بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
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محمود مهدی زاده –رئیس ثبت اسناد وامالک ناحیه 2شهرستان کرمان
شناسه آگهی : 1266455
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کارزار آبخوان

بازگشت قوهای مهاجر به تاالب »سرخ رود« - عکس از محسن اسماعیل زاده/ ایسنا

آلودگی پرتوزا و هسته ای )بخش 3( 
منابع آلودگی پرتوزا هم طبیعی است، هم مصنوعی. مواد پرتوزا به طور طبیعی در سنگ، خاک، 
آب و هوا وجود دارد و انسان همواره در معرض این پرتو های طبیعی قرار دارد. مواردی از آلودگی 
هسته ای طبیعی از این قرارند: آبی که از چاه های دارای منابع غنی رادون استخراج می شود، 
گیاهانی که طی فرآیندی به زغال سنگ تبدیل می شوند و مواد پرتوزا دارند، صخره های گرانیتی 
که منشا انتشار گاز رادون هستند، مواد پرتوزا در نواحی گرانیتی که بیش از 90 میلی رم در سال 
است، مناطقی که عناصر پرتوزا مانند اورانیم، توریم و رادیوم وجود دارد، مقدار متوسط تابش 
یون ساز چندین برابر نواحی دیگر است، رادون موجود در جو و پرتوهای کیهانی نیز سهمی 
از مقدار کل تابش را به خود اختصاص می دهند. مقدار متوسط جهانی که هر فرد از تابش 
طبیعی دریافت می کند، حدود 1۵0 میلی رم در سال برآورد شده است. /دانشنامه محیط زیست

آموزشگاه  با مشارکت  و سه تار  تار  نوازی  نهمین جشنواره تک 
وزیری به دبیری »کیوان ساکت« در فرهنگسرای بهمن برگزار 
می شود. به گزارش ایسنا، این جشنواره موسیقی در سه رده سنی 
الف »7 تا 12 سال«، ب »13 تا 19 سال« و ج »20 سال به باال« 
برگزار می شود. »کیوان ساکت« و »بهداد بابایی« اعضای هیات 
داوران، »منصور حقی«، »عرفان گنجه ای«، »محمد موسوی« و 
»علی علی شاهی« اعضای هیات انتخاب و »مهدی غالمی« دبیر 
اجرایی این جشنواره هستند. عالقمندان شرکت در این جشنواره 
تا بیستم و پنجم بهمن ماه سال جاری فرصت دارند تا با ارسال 
آثار خود به همراه فرم ثبت نام که در حساب پرتال فرهنگسرای 
بهمن به نشانی https://bahman.farhangsara.ir/ بارگزاری 
شده است، به شماره0902174279۵ در پیام رسان واتس آپ، در 
این جشنواره شرکت کنند. همچنین برای اطالعات بیشتر می توانند 
با شماره تلفن های 88784988 و 88670868 تماس بگیرند.

با  برگزار شد  به صورت غیر فیزیکی  فیلم ساندنس که  جشنواره 
به  داد.  خاتمه  به کارش  جوایز  اهدای  مجازی  مراسم  نمایش 
گزارش خبرگزاری مهر، این مراسم بدون حضور مجری، فقط با 
نمایش مجموعه ای از بیانیه ها و ویدیوهای از پیش تهیه شده در 
2 ساعت از طریق توییتر پخش شد. در این مراسم جایزه اصلی 
در بخش سینمای آمریکا به فیلم »نانی« ساخته نیکیاتو جوسو 
اهدا شد که فیلمی در مورد یک مهاجر غیرقانونی است که از فرزند 
مادری دیگر مراقبت می کند تا پول الزم برای آوردن پسرش از 
سنگال را به دست آورد. در همین بخش برنده جایزه تماشاگران 
هم »چا چا صاف واقعی« شد که کوپر رایف نویسنده و کارگردانش 
بود. جیمی داک هم برای فیلم »درختان نخل و خطوط برق« 
برگزیده  فیلم  جایزه  خود کرد.  آن  از  را  بهترین کارگردان  عنوان 
مردم از همه بخش ها هم به »ناوالنی« رسید که مستندی از رهبر 

مخالفان روسیه است. این فیلم را دانیل روهر ساخته است.

کارزاری با نام درخواست پخش زنده مسابقات ورزشی بانوان 
از تلویزیون در وب سایت کارزار در جریان است که با هشتگ 
متن  از  بخشی  در  پیگیری می شود.  #پخش_ورزش_زنان 
این کارزار خطاب به وزیر ورزش و جوانان و رئیس سازمان 
صداوسیما آمده است:» ما امضا کنندگان این کارزار خواستار 
هستیم.  تلویزیون  از  بانوان  ورزشی  مسابقات  زنده  پخش 
باید تالش کنیم و بخواهیم که این نگاه جنسیت زده و قرون 
وسطایی به ورزش زنان از بین برود. پخش زنده این مسابقات 
باعث انگیزه دو چندان ورزشکاران و نشاط جامعه افسرده ما 
می شود بخصوص برای دختران و زنان جامعه ما که کم ترین 
برخورداری و حمایتی دارند. همچنین باعث پویایی و میل به 
ورزش و تفریحات سالم در خانواده های ایرانی خواهد شد. 
دختران سالم و با روحیه و تالش گر والدین بهتری هم خواهند 
بود و این مادران هستند که نقش بزرگی در پرورش نسل و 
آینده کشور خواهند داشت. این کار  باعث سرمایه گذاری بیشتر 
در حوزه ورزش زنان می شود و تا مقدار زیادی این تبعیض به 

وجود آمده در خصوص آنان را از بین خواهد برد.« 
امضاکنندگان این کارزار می خواهند از این راه پیگیر »پخش 

مسابقات ورزشی بانوان« شوند.
این کارزار از3 بهمن ١٤٠٠ آغاز شده و تا 3 فروردین ١٤01 ادامه 
دارد. همچنین این کارزار از کارزارهای اجتماعی بوده و از سوی 

بیش از 2 هزار و 600 نفر امضا شده است.

مرد مرادی، نه همانا که مرد
مرگ چنان خواجه نه کاری ست خرد

جان گرامی به پدر باز داد
کالبد تیره به مادر سپرد

آن ملک با ملکی رفت باز
زنده کنون شد که تو گویی: بمرد

کاه نبد او، که به بادی پرید
آب نبد او، که به سرما فسرد

شانه نبود او، که به مویی شکست
دانه نبود او، که زمینش فشرد
گنج زری بود در این خاکدان

کاو دو جهان را به جوی می شمرد
قالب خاکی سوی خاکی فکند
جان و خرد سوی سماوات برد

جان دوم را، که ندانند خلق
مصقله ای کرد و به جانان سپرد

صاف بد آمیخته با درد می
بر سر خم رفت و جدا شد ز درد
در سفر افتند به هم، ای عزیز
مروزی و رازی و رومی و کرد
خانه خود باز رود هر یکی

اطلس کی باشد همتای برد؟
خامش کن چون نقط، ایرا ملک

نام تو از دفتر گفتن سترد

رودکی

جنوب  در  سراوان  کوهک  آبشار   
استان  در  کوهک  روستای 
این  است.  واقع  سیستان وبلوچستان 
صفر  نقطه  کیلومتری   3 در  آبشار 
شده  واقع  پاکستان  و  ایران  مرزی 
روستایی  )سراوان(،  کوهک  است. 
شهرستان  پشت  بم  بخش  توابع  از 
سیستان وبلوچستان  استان  در  سراوان 
دهستان  در  روستا  این  است.  ایران 
براساس  و  دارد  قرار  اسفندک  کوهک 
سال  در  ایران  آمار  مرکز  سرشماری 
نفر   2٬990 آن  جمعیت   ،138۵
کوهک  آبشار  بوده است.  )640خانوار( 
سرچشمه  روستا  جنوبی  ارتفاعات  از 
دل  از  متر   1۵ ارتفاع  از  و  گرفته 
بلند به پایین می ریزد. آبشار  صخره ای 
کوهک شرقی ترین آبشار شناخته شده 
ایران است. ریزش آب در حاشیه آبشار 
زیبایی  خیلی  مناظر  صخره ها،  روی  بر 
ایجاد کرده که در صورت سرمایه گذاری 
قطب های  از  یکی  به  می تواند  مناسب 
دیگر  از  شود.   منجر  ایران  گردشگری 
به  می توان  منطقه  این  جاذبه های 

که  کرد  اشاره  کوهک  نگاره های  سنگ 
این  در  سکونت  قدمت  بر  دلیلی  خود 
حوزه  در  است.  ناشناخته کشور  منطقه 
تمدنی سراوان بزرگ که در حال حاضر 
و  سیب   سراوان،  فعلی  شهرستان های 
سوران و مهرستان را در برمی گیرد بالغ 
شناسایی  نگاره  سنگ  نقطه  چهل  بر 
آن ها  حجم  بیش ترین  که  است  شده 
است.  مشاهده  قابل  سیاهان  کوه  در 
دره های  کوهک  تا  گید بست  منطقه  از 
میان  در  که  دارند  وجود  متعددی 
کشف  مختلفی  سنگ نگاره های  آنها 
عنوان  به  سنگ نگاره  است.از  شده 
یاد  بشر  فرهنگی  کار  قدیمی ترین 
زیبایی  بسیار  تصاویر  که  است،  شده 
را انسان های عصر نگارگری بر سنگ ها 
سراوان  نگاره های  حک کرده اند. سنگ 
بودند  فرهنگی  بر  خوبی  بسیار  گواه 
خطه  این  دیرینه  تمدن  و  تاریخ  و 
از  کوهک  منطقه  به  دسترسی  است. 
به کوهک  ارتباطی سراوان  طریق جاده 
بیابان های  و  است./کویرها  امکان پذیر 

یران ا

| موسیقی |

| سینما |

با  و  دارد  طول  سانتی متر   37 پرنده،  این 
تنه،  زیر  سیاه،  رو تنه   قرمز،  و  بلند  پاهای 
گردن و دم سفید از سایر پرندگان کنار آبزی 
منقار سیاه  و  متمایز است. سر، پس گردن 

است. سفید  پیشانی  و 
در  و  است  کم رنگ تر  اندکی  ماده  پرنده    
رو تنه  تیره،  گردن  پس  و  سر  نابالغ  پرنده  
حاشیه   و  خاکستری  به  مایل  قهوه ای 
پرواز،  در  است.  سفید  پرواز  در  بال  عقب 
و  سفید  بدن  سیاه،  یک دست  بال های  از 
قرار  بدن  امتداد  در  که  بلندش  پاهای 

می شود. شناخته  می گیرد، 
پرو  مثل  تولید  مناطق  در  پرنده  این   

»کک«  شبیه  صدایش  و  صداست  سر 
اک«  »کی-  یا  و  »کی کی کی کی«  یا 
نواحی  در  پرنده  این  می شود.  شنیده 
دریاها،  تاالب ها،  حاشیه   آب های کم عمق، 
اغلب  و  برده  سر  به  مصب ها  و  باتالق ها 
در  و  است  شده  دیده  باز  نواحی  در 
و  انبوه  علف های  روی  یا  آب های کم عمق 
ایران،  در  می سازد.  آشیانه  زمین های گلی 
مهاجر  نیمه  صورت  به  فراوان؛  نسبت  به 
بی رویه،  شکار  از  جلوگیری  می شود.  دیده 
مثل  تولید  محل های  از  حفاظت  و  کنترل 
این پرنده، برای بقای آن اهمیت به سزایی 

ایران بیابان های  و  دارد./کویرها 

 چوب پا

درخواست پخش زنده مسابقات ورزشی آبشار کوهک، سراوان
بانوان از تلویزیون

کم نظیر  و  جذاب  کارآگاه  پوآرو  هرکول 
داستان های کریستی است. شخصیتی که 
بسیار خوب عمل  رد جنایت  پیدا کردن  در 
می کند و شم کارآگاهی اش عالقه مندان به 
داستان های پلیسی را به وجد می آورد، به طور 
احتمالی هر کدام از عالقه مندان به داستان های 
پلیسی یک بار در نوجوانی تالش کرده اند شبیه 
کارآگاه پوآرو عمل کنند. چهار غول بزرگ یکی 
از داستان های متفاوت آگاتا کریستی است 
که از جنایت های سازمان یافته حرف می زند. 
کارآگاه پو آروی محبوب در این داستان جذاب 
به کشف حقیقت  و  نقش آفرینی کرده  نیز 
مشغول است. خواندن این کتاب جذاب را 
شروع کنید و در سفری جذاب و هیجان انگیز 
با کارآگاه پوآرو همراه شوید. چهار غول بزرگ 
است که  آگاتا کریستی  از  داستانی جذاب 
اولین بار سال 1927 منتشر شد. نام اصلی 
این داستان »the big four« است و با نام 
شناخته  ایران  در  نیز  بزرگ«  قدرت  »چهار 
می شود. این داستان روایتی از جنایت های 
سازمان یافته است که از دوازده داستان کوتاه 
»مهمان  داستان های  است.  تشکیل شده 
ناخوانده«، »مردی از تیمارستان«، »خبرهای 
جدید از لی چانگ ین«، »اهمیت یک شقه 
گوشت«، »ناپدید شدن یک دانشمند«، »زن 
خانه  »در  رادیوم«،  »دزدان  راه پله«،  روی 
دشمن«، »راز یاسمن وحشی«، »تحقیقات 

»تله«،  شطرنج«،  »مسئله  کرافتلندز«،  در 
»موش وارد می شود«، »زنی با موهای دکلره« 
داستان های این کتاب هستند که پیش از 
جداگانه  یک کتاب کامل  به صورت  انتشار 
آن  اصلی  منتشر شده اند و شخصیت های 
را یک چینی، یک زن دانشمند فرانسوی، 
یک ثروتمند آمریکایی و یک بازیگر تئاتر 
تشکیل می دهند. هرکول پوآرو کارآگاه مشهور 
نیز  داستان  این  در  داستان های کریستی 
نقش ایفا می کند. او در آغاز داستان در لندن 
است اما همراه با جریان داستان به پاریس 
و جنوب ایتالیا می رود و وقایع را پیگیری 
می کند. قلم جذاب کریستی قطعات داستان 
را مانند پازلی فوق العاده در کنار هم چیده 
و رمانی هیجان انگیز به وجود آورده است. 
داستان چهار غول بزرگ از زمان انتشار تاکنون 
مورد توجه افراد زیادی قرار گرفته و رمان های 
گرافیکی و مجموعه های تلویزیونی مختلفی 

بر اساس آن ساخته شده است.

| چهار غول بزرگ | 
| نویسنده : آگاتا کریستی

مترجم : مجتبی عبدالّله  نژاد |

شهرداری بم در نظر دارد مناقصه عمومی زیرسازی و آسفالت بخشی 
از معابر سطح شهر را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار 

نماید ، کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه 
پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات 

الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس : www.setadiran.ir انجام خواهد 
شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت 

نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت 
 در مناقصه محقق سازند.

 - برآورد اجرای کار مبلغ80/635/849/107 ریال بر اساس فهرست بهای 
 راه ، راه آهن و باند فرودگاه سال 1400 می باشد. 

 - مدت اجرای پروژه 4 ماه می باشد. 
 - ارائه ضمانت نامه بانکی به میزان 4/031/792/455 ریال در وجه 

 شهرداری بم به عنوان سپرده شرکت در مناقصه الزامی می باشد .
  - شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است. 

  - سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مندرج است . 
 - تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 1400/11/11 می باشد.

- مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 17:00 مورخ 
1400/11/20 

  - مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 17:00 مورخ1400/11/30
 - زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 09:00 مورخ 1400/12/01 

 - محل تحویل پاکات الف ، اداره حراست شهرداری بم می باشد .
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در 
خصوص اسناد مناقصه و ارايه پاکت های الف: ادرس بم بلوار شهید 

رجایی سایت اداری- شهرداری بم امور قراردادها-  
 تلفن : 034-44345214

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز 
تماس: 41934-021 دفتر ثبت نام 88969737- 85193768

فراخوان مناقصه عمومی یك مرحله ای

علیرضا ریاضی - شهردار بم

 )نوبت اول(


