
وزیر نیرو خبر داد:

رایزنی برای بررسی چهارجانبه 
آلودگی ارس 

رضا اردکانیان گفت: آلودگی ارس که ناشی از ورود پساب های صنعتی جمهوری 
ارمنستان است از مسائل بسیار مهم وزارت نیرو و دولت جمهوری اسالمی ایران 
است که در تمامی اجالس ها، نشست ها و یادداشت تفاهم های دوجانبه با این 

جمهوری مورد تاکید قرار می گیرد.

 شهردار تهران در نشست خبری
  در پاسخ به »پیام ما«: 

 آمار کودکان زباله گرد 
کاهش یافته است 

شهردار  حناچی،  پیروز  خبری  نشست  آخرین 
شد.  برگزار  دیروز  معاونین،  حضور  با  تهران 
یزدانی، چهره کم  با همراهی مجتبی  نشستی که 
دور  خبرنگاران  از  عموما  که  شهرداری  خبر 
و  شهری  خدمات  معاون  قامت  در  می مانند، 

محیط زیست شهرداری بود...

سیدحسن خمینی:

نمی توان عده ای را انتخاب 
 کرد و به مردم گفت

 به همین ها رای بدهید
رای  حق  شما  اگر  است:  گفته  خمینی  حسن 
باشم  داشته  حق  باید  هم  بنده  دارید،  دادن 
البته هر  انتخاب کنم  دارم  را که دوست  نامزدی 
او  به  همه  آورد  دست  به  را  اکثریت  رای  کس 
بنابراین  او را قبول می کنند؛  احترام می گذارند و 
به مردم گفت  و  انتخاب کرد  را  نمی توان عده ای 

بدهید. رای  به همین ها 

 فریدون مجلسی در گفت وگو با »پیام ما« 

 محیط زیست
 در در گیری های 

سیاسی گم شده است

کمپ سازی بدون اجاز ه در»لوت«
  مدیرکل محیط زیست استان کرمان در گفت وگو با »پیام ما«:فکر می کنند اینجا بیابان است و می توانند هر طرحی در آن عملیاتی کنند اما این بیابان میراث جهانی است

طرح ساخت منطقه  ویژه گردشگری در کویر لوت بدون اطالع محیط زیست و پایگاه لوت مطرح شده است
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 ۱۴۰۰ سال  انتخابات  برگزاری  بهداشتی  پروتکل 
ملی  ستاد  جلسه  هفتادمین  مصوبات  براساس 
ابالغیه  این  شد.در  ابالغ  کرونا  بیماری  مدیریت 
آمده است: »طبق این پروتکل ابالغی؛ الزم است 
سالمت کلیه خبرنگاران، عوامل نظارتی و اجرایی و 
سایر افراد دخیل در فرایند انتخابات از نظر بیماری 
کووید-١٩، با استفاده از کد ملی ایشان، در سامانه 
ماسک بررسی شود.  باید پیش بینی شعب سیار 

برای اخذ رأی در مناطق پرتراکم و پرخطر همچنین 
بیمارستان ها  در  بستری  یا  و  قرنطینه  در  بیماران 
انجام گیرد. برگزاری مراسم استقبال از نامزدها، راه 
اندازی کارناوال ها، میتینگ های تبلیغاتی و هرگونه 
 . است  ممنوع  نیز  سربسته  فضاهای  در  تجمع 
برگزاری تجمعات انتخاباتی، سخنرانی، گفت وگو و 
مناظرات تبلیغاتی و نظایر آن در فضاهای سربسته 
و  اجتماعات  تاالرها، سالن های  قبیل: مساجد،  از 

برگزاری  ضوابط  بر  است.«عالوه  ممنوع  آن  مانند 
مناظره و نشست ها ، الزام به استفاده از ماسک، 
رعایت محدودیت ساعت برگزاری نشست کمتر از 
٢ساعت، گندزدایی کامل ابزار و ادوات در شعب اخذ 
تبلیغاتی  رای و ممنوعیت پذیرایی و توزیع اقالم 
اثر  از جمله دیگر موارد این ابالغیه است. گرفتن 
انگشت در فرآیندهای مختلف انتخابات به ویژه در 

روز رای گیری ممنوع است.

 پروتکل بهداشتی برگزاری انتخابات سال ۱4۰۰ ابالغ شد

ممنوعیت گرفتن اثر انگشت در روز رای گیری

|   ســال شــانزدهم   |   شــماره پیاپــی 2۰24   | سه شــنبه  ۱۱ خــرداد ۱4۰۰  |    قیمــت  2۰۰۰ تومــان   | 

آگهی مناقصه  عمومی 
شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان در نظر دارد مناقصات ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار 

نماید . کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد 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 . 

*- ارسال پاکت الف به صورت فیزیکی به آدرس شرکت توزیع برق جنوب استان کرمان تا ساعت ۱3 روز سه شنبه مورخ ۱4۰۰/۰3/22  الزامی می باشد .
*- تاریخ انتشار مناقصه در سامانه مذکور۱4۰۰/۰3/۰8 می باشد .

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : روز شنبه مورخ ۱4۰۰/۰3/۰8  و حداکثر تا ساعت ۱9 روز چهارشنبه مورخ ۱4۰۰/۰3/۱2 خواهد بود  .
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : حداکثر تا ساعت ۱9  روز  شنبه   مورخ ۱4۰۰/۰3/22 خواهد بود. 

زمان بازگشایی پاکت ها : راس ساعت  ۱۰ صبح روز یک شنبه  مورخ ۱4۰۰/۰3/23 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 روبه روی گمرک شرکت توزیع برق جنوب استان کرمان کد پستی : 76۱88۱5676
 شركت توزیع نیروی برق جنوب استان كرمانتلفن تماس : 5-32۱۱۰4۰3 داخلی ۱۰63

مبلغ تضمین )ریال(کد فراخوان در سامانه ستادموضوع شماره مناقصهردیف
2۰۰۰۰۰۱57۴۰۰۰۰297۴6.۰۰۰.۰۰۰واگذاری خدمات خودرویی۱۱۴۰۰-۱۱-5

2۰۰۰۰۰۱57۴۰۰۰۰3۰۴.۴۴۰/۰۰۰/۰۰۰خرید انواع کنتور فهام2۱۴۰۰-۱۱-27

براي رسيدن به فردايي بهتر استفاده درست از انرژي برق را به فرزندان خود بياموزيم.

آگهی مناقصه  عمومی 
با توجه به اینکه شهرداری بندر بوشهر در نظر دارد پروژه اجرای یادمان شهدای پارک شغاب شهر بوشهر به شرح ذیل را به پیمانکاران واجد صالحیت و دارای شرایط مربوطه از سازمان 

های ذیربط را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( واگذار نماید، لذا از کلیه پیمانکاران واجد صالحیت که دارای گواهینامه صالحیت در رشته مربوطه و یا مجوزات و 
شرایط اعالم شده هستند دعوت می گردد مطابق جدول زمانبندی ذیل به سامانه مذکور به آدرسwww.setadiran.ir مراجعه و نسبت به دریافت اسناد و مدارک اقدام نمائید. 

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. 

توضیحات:
-محل و آخرین مهلت تحویل اسناد: کلیه پاکات می بایست در مهلت مقرر به شرح جدول فوق در سامانه الکترونیکی دولت )ستاد ( بارگذاری گردد . ضمنا اصل پاکت الف ) تضمین شرکت 

در مناقصه ( در مهلت مقرر به اداره امور قراردادهای شهرداری مرکزی تحویل و رسید دریافت نمایید . 
-پاکتهای مناقصه در ساعت ۱۰/ده صبح مورخ درج شده در جدول گشوده می شود. 

-تضمین شرکت در مناقصه می بایست به صورت ضمانت نامه بانکی یا ضمانت نامه صادر شده از مؤسسات غیر بانکی تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسالمی یا اوراق مشارکت یا واریز وجه 
نقد به حساب سپرده شماره ۱۰۰3288684 بانک شهر مرکزی ارائه گردد.

-ضمنا متن آگهی در شبکه اطالع رسانی شهرداری بوشهر به آدرس:Www.Bushehr.ir درج گردیده است. 
-هزینه درج آگهی در دو نوبت به عهده برنده مناقصه میباشد. 

-مدت اعتبار پیشنهادها سه /سه ماه از تاریخ افتتاح پیشنهاد می باشد. 
-شهرداری در رد یک یا تمام پیشنهادها مختار است در این صورت سپرده ها مسترد خواهد شد. 

-سایر جزئیات و شرایط در اسناد مناقصه درج شده است. 
-محل دریافت و تحویل استاد سامانه تدارکات الکترونیک دولت )ستاد( و محل گشایش پیشنهاد ها سالن جلسات واقع در طبقه چهارم ساختمان مرکزی شهرداری بندر بوشهر می باشد . 

-اطالعات دستگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت الف: آدرس : بوشهر - میدان شهرداری - شهرداری مرکزی - طبقه دوم – اداره امور پیمان 
تلفن: ۰773334۰57۱ 

-اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 4۱934-۰2۱دفتر ثبت نام: 88969737 و 85۱93768

روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری بندر بوشهر

موضوعردیف
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پارک شغاب شهر بوشهر
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شناسه آگهی ۱۱۴3۴3۰

آگهي مزایده شماره 94
 موضوع مزایده: فروش 49 گروه از اقالم و تجهیزات مستعمل 
بال استفاده در مجتمع هاي مس سرچشمه، شهربابك و سونگون

شركت ملی صنایع مس ایران در نظر دارد: "49 گروه از اقالم و تجهیزات مستعمل بال استفاده در مجتمع های مس سرچشمه، شهربابك و سونگون" 
را از طریق مزایده عمومی به انجام برساند. جهت كسب اطالعات بیشتر به سایتهای رسمی شركت به آدرس های ذیل مراجعه شود.

www.nicico.com            sarcheshmeh.nicico.com            dargah.nicico.com
روابط عمومي شرکت ملی صنایع مس ایران

ت اول
نوب

NAG-00-004 آگهی مناقصه عمومی شماره
شرکت نظم آوران صنعت و معدن گل گهر به شماره ثبت 3934 و شناسه ملی ۱4۰۰545476۰ 
در نظر دارد اقدام به خرید 4۰۰۰ عدد نازل تاندیش برای کارخانه فوالد سازی شرکت مجتمع 
جهان فوالد سیرجان نماید. بدین وسیله از شرکت های معتبر دعوت به عمل می آید جهت 
قسمت   www.nazmavaranco.ir سایت  طریق  از  را  اسناد  خرید،  مناقصه  در  شرکت 
تامین کنندگان و مناقصه ها دریافت و پس از تکمیل حداکثر تاتاریخ ۰3/25/ ۱4۰۰   به 

آدرس زیرارسال نمایند.
زمان تحویل پاکات مناقصه: از روز دوشنبه  ۱4۰۰/۰3/۱۰ و محل تحویل پاکات: سیرجان – 
بلواردکترصفارزاده–نبش کوچه شماره ۱3 - طبقه همکف واحد قراردادهای خرید شرکت 

نظم آوران صنعت و معدن گل گهر - کدپستی 78۱78۱9489
شرکت نظم آوران صنعت و معدن گلگهر

بهره برداری های اقتصادی پرشتاب اکوسیستم خزر را تخریب کرده است

 مرکز پژوهش های مجلس تهدیدهای محیط زیستی خزر را بررسی کرد
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نماینده  اولیانوف،  میخائیل  یکشنبه،  روز 
روسیه در کمیسیون مشترک برجام، اعالم 
کرد که به برنامه ایبرای دور ششم مذاکرات 
وجود ندارد و گفت وگوها به احتمال زیاد، 
در همین دور به پایان می رسد. اولیانوف 
است:  نوشته  خود  توییتر  صفحه  در 
پیش  استنباط  این  با  »مذاکره کنندگان 
آخر  دور  باید  فعلی  دور  می روند که که 

باشد.« مذاکرات 
در چند روز گذشته، چندین نشست دوجانبه 
و چند جانبه در سطح معاونان و مدیران 
سیاسی و همینطور در سطوح کارشناسی 
میان هیات های ایران با هیات های اتحادیه 
هیات های  و  اروپایی  سه کشور  اروپایی، 
ایسنا  است.  شده  برگزار  روسیه  و  چین 
تا  این گفت وگوها گاهی  داده که  گزارش 

ساعات پایانی شب ادامه داشته است.
دیروز، دوشنبه نشست سه جانبه ایران، 
روسیه و چین برای بررسی و تبادل نظر 
و هماهنگی مواضع با حضور روسای هر 
سه هیئت در محل گراند هتل وین برگزار 
شد و هیئت ایرانی نقطه نظرات خود در 
خصوص متون پیش نویس و موضوعات 
چینی  طرف های  برای  را  مانده  باقی 
عراقچی،  عباس  کرد.  تشریح  روس  و 
با  جانبه  سه  نشست  از  پس  بالفاصله 
با  چهارجانبه  نشست  روسیه،  و  چین 
و سه کشور  اروپایی  اتحادیه  هیأت های 
کرد. آغاز  را  فرانسه  و  انگلستان  آلمان، 

در  فشرده  طور  به  چیز  همه  گرچه 
ایرانی،  هیئت  سه  است،  جریان 
بدون  باید  روسی گفته اند که  و  چینی 

برد. پیش  را  کار  شتاب زدگی 

سخنگوی  خطیب زاده،  سعید  دیروز، 
وزارت امور خارجه نیز در نشست خبری 
خود بر این نکته تاکید کرده و گفته است 
به  رسیدن  برای  عجله ای  هیچ  ایران  که 
توافق ندارد، اما اجازه نمی دهد مذاکرات، 

شود. فرسایشی 
در  ایران،  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
این نشست در پاسخ به سوالی در مورد 
دور،  این  بود،  اولیانوف که گفته  سخنان 
دور پایانی مذاکرات است، گفت: »همان 
از این گفته ام مذاکرات و  طور که پیش 
گفت وگوهایی که در وین انجام می دهیم 
است  الزم  که  وسواسی  و  دقت  با  را 
این  از  دوری  هر  می کنیم.  پیگیری 
مذاکرات می توانسته دور آخر باشد ولی 
باقی  موضوعات  از  برخی  اینکه  دلیل  به 
است  شده  بعدی کشیده  دور  به  مانده 
و اگر موضوعات کلیدی باقی مانده حل 
شود، این دور می تواند دور آخر باشد، ولی 

می یابد.« ادامه  نشود  چنین  اگر 
با این حال او گفته است که مذاکرات و 
گفت وگوهای وین »پیشرفت های خوب و 
قابل توجهی« در هر سه کارگروه تشکیل 
باقی  موضوعات کلیدی  اما  داشته  شده 
مانده و »باید تصمیم گیری در مورد آن ها 

با دقت انجام شود.«
کرده  تاکید  دیگر  بار  خطیب زاده  سعید 
که همه تحریم های برجامی که از سوی 
همه  شود:  رفع  باید  شده  وضع  آمریکا 
تحریم هایی که در دوران ترامپ با هدف از 
بین بردن برجام و محروم کردن ایران از 
منافع برجام تصویب شده باید مرتفع شود 
و در مورد آن ها راستی آزمایی صورت بگیرد 

و این راستی آزمایی بر اساس فرمول های 
صورت  وین  مذاکرات  در  بحث  مورد 
می گیرد و بعد  از این راستی آزمایی ایران 
اقدامات جبرانی خود را متوقف می کند.«
مورد  در  جزئیاتی  خطیب زاده  گرچه 
از  برخی  نگفته،  کلیدی  موضوعات 
معتقدند  غربی  رسانه های  و  تحلیل گران 
که اختالفات اصلی بر سر این است که 
شود  رفع  باید  آمریکا  تحریم های  کدام 
بازگشت  برای  باید چه گام هایی  ایران  و 
همچنین  بردارد؛  برجامی  تعهدات  به 
متقابل  اقدامات  زمانی  ترتیب  اینکه 
آمریکا و ایران چگونه باشد، موضوع دیگر 

است. اختالف ها 
در  ایران،  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
پاسخ به سوالی مبنی بر تالش غربی ها 
به  و  مذاکرات  روند  طوالنی کردن  برای 
مذاکرات،  این  در  بن بست  آوردن  وجود 
مذاکرات  در  بن بستی  هیچ  است،  گفته 
وین وجود ندارد: »در مذاکرات به بررسی 
مسائل کلیدی رسیده ایم که باید در مورد 
آن ها تصمیم گیری شود. ما هیچ تعجیلی 
کنار  در  و  نداریم  توافق  به  رسیدن  برای 
دچار  مذاکرات  که  نمی دهیم  اجازه  آن 

شود.« فرسایش 
سعید خطیب زاده همچنین با بیان اینکه 
مذاکره کننده  تیم  سنجش  و  مالک 
تامین منافع کشور و حقوق ملت است، 
اساس  بر  ما  مذاکراتی  »تیم  افزوده: 
تهران  در  شده  تعیین  دستورالعمل های 
عمل می کند. اگر در این گفت وگوها نیاز به 
تصمیماتی در تهران باشد قطعا این موارد 
همان طور  و  می شود  مطرح  پایتخت  در 

ایران  گفت وگوکننده  تیم  گفتم  که 
دستورالعمل های اجرایی از سوی نهادها و 
مقامات ذی ربط در کشور را کلمه به کلمه 
جلو برده و بر اساس آن عمل می کند.«

در میانه دور پنجم مذاکرات در وین، برخی 
رسانه ها از احتمال رایزنی ایران و آمریکا 
زندانی ها سخن گفته اند.  تبادل  مورد  در 
و  مستقیم  مذاکره  هرگونه  بارها  ایران 
است.  رد کرده  را  آمریکا  با  غیرمستقیم 
موضوعی  را  زندانیان  تبادل  خطیب زاده، 
جدا از گفت وگوهای وین خوانده و گفته 
ارتباطی  وین هیچ  است: »گفت وگوهای 
با سایر مسائل از جمله موضوع زندانیان 
ایران  اسالمی  جمهوری  برای  ندارد. 
موضوع آزادی اتباع به گروگان گرفته شده 
بهانه های  به  و  غیرقانونی  و  ناحق  به  که 
واهی در زندان های آمریکا هستند یکی 
از اولویت های قطعی بوده و هست و اگر 
آمریکا این موضوع انسانی را تسهیل کند 
فضای بهتری را حتی برای گفت وگوها در 
وین فراهم کرده است و اگر شرایط فراهم 
شود ما در نجات اتباع ایرانی از دست این 
نمی کنیم.« تردید  لحظه ای  بی عدالتی ها 
در  همچنین  خارجه  وزارت  سخنگوی 
پاسخ به سوال دیگری در مورد اظهارات 
اینکه  بر  مبنی  آمریکا  خزانه داری  وزیر 
بررسی  را  تحریم هایی  رفع  آمریکا  که 
سرگیری  از  برای  آن ها  رفع  که  می کند 
همچنین  و  است  الزم  برجام  احیای 
از موضوعات مطرح شده در مورد  برخی 
و  آمریکایی ها  اینکه  برجام پالس گفت: 
مقاماتش چه چیزی را عنوان می کنند به 
خودشان مربوط است. ما از حقوق ملت 

آمد.  نخواهیم  کوتاه  ایران 
برجام نه یک کلمه بیشتر و نه یک کلمه 
کمتر باید عینا اجرا شود و در مورد برجام 
نبوده و ما  جدید هیچ وقت گفت وگویی 
نداشته ایم.«  آمریکا  با  جدیدی  مذاکره 
»تنها  است:  گفته  خطیب زاده  سعید 
انتخاب و راه حلی که بر روی میز وجود 
سال  در  برجامی که  است.  برجام  دارد، 
بهترین  این  و  است  شده  امضا   2۰۱5
آمریکا  فعلی  دولت  که  است  چیزی 

کند. فکر  آن  به  می تواند 
در مورد موضوعات دیگر  باشد  قرار  اگر   
حتی در مورد آن ها فکر هم شود لیست 
و  آمریکا  مخرب  اقدامات  از  باالیی  بلند 
اگر  دارد که  وجود  منطقه  در  متحدانش 
آمریکا آماده است در مورد آن ها گفت وگو 
و  فراوان  اقداماتش  لیست  قطعا  کند، 

است.« گسترده 
کمیسیون  اعضای  میان  مذاکرات 
توافق  احیای  درباره  برجام  مشترک 
با حضور آمریکا در  هسته ای در وین و 
از ماه گذشته برگزار شده  مقر مذاکرات 
است. آمریکا و ایران مذاکرات مستقیم 
یا غیرمستقیمی نداشته اند و نمایندگان 
دولت آمریکا با نمایندگان سایر اعضای 

می کنند. رایزنی  زمینه  این  در  برجام 
توافق  احیای  برای  الزم  اقدامات   
دوجانبه  بازگشت  طریق  از  هسته ای 
کارگروه  دو  در  آن  به  تهران-واشنگتن 
شامل  که  می شود  بررسی  مجزا 
تعهدات  اجرای کامل  به  ایران  بازگشت 
برجامی اش و لغو تحریم های یک جانبه 
تحریم ها  این  است.  ایران  علیه  آمریکا 
آمریکا  پیشین  دولت  خروج  از  پس 
یا  اعمال  ایران  علیه  هسته ای  توافق  از 
بازگردانی شد. ایران خواستار لغو تمامی 

تحریم های اعمال شده علیه خود است.

نماینده روسیه، از دور پایانی مذاکرات وین سخن گفته است

کفایت مذاکرات
خطیب زاده: هر دوری از این مذاکرات می توانست دور آخر باشد

رئیس جهاد دانشگاهی:
رتبه های ایران در 

شاخص های سنجش 
پیشرفت و توسعه یافتگی 

بسیار نامناسب است
رئیس جهاد دانشگاهی با بیان اینکه جمهوری 
اسالمی ایران باید تکلیف خود را با شاخص های 
مشخص  توسعه یافتگی  سنجش  بین المللی 
کند، گفت: یا بپذیریم که این شاخص ها درست 
هستند و ادامه وضع موجود و عدم تالش برای 
ارتقا آنها باعث تبعات ناگواری در کشور می شود 
آنها برنامه ریزی کنیم و یا اگر  و برای اصالح 
معتقدیم که این شاخص ها درست نیستند و 
بدنبال سیاه نمایی وضعیت جمهوری اسالمی 
هستند، باید بگوییم شاخص های صحیح چه 
جهاد  رئیس  طیبی،  حمیدرضا  دکتر  هستند. 
دانشگاهی در گفت و گو با ایسنا، در خصوص 
توسعه یافتگی  بین المللی  شاخص های 
سازمان های  که  آمارهایی  اساس  بر  گفت: 
رتبه های  می کنند،  ارائه  بین المللی  مختلف 
و  پیشرفت  سنجش  شاخص های  در  ایران 
توسعه یافتگی، بسیار نامناسب است. اگر آمارها 
فرهنگی  انقالب  شورای عالی  هستند،  صحیح 
انجام  شاخص ها  ارتقا  جهت  اقداماتی  چه 
داده و یا در دست اقدام دارد؟ اگر هم درست 
نیستند، شاخص های درست کدامند؟ او ادامه 
داد: بصورت شخصی و به عنوان رئیس و عضو 
یک سازمان بزرگ فرهنگی، علمی و فناورانه 
و  است  ایران  اسالمی  انقالب  خود  مولود  که 
براساس تجاربی که در فعالیت خود که در این 
آن کسب کرده ام  تاسیس  ابتدای  از  سازمان 
و یا مسائلی که در پیگیری اجرای پروژه های 
علمی و فناورانه و کاربردی کردن فناوری ها با 
آن مواجه شده ام، می توانم بگویم که کمابیش 
ارائه  با  است  ممکن  هستند.  درست  آمارها 
درست برخی از آمارها، رتبه های ما بهتر شود، 
ولی اختالف ما در این حالت نیز با وضعیت 
و  عادی  زندگی  در  است.  زیاد  بسیار  مطلوب 
کاری خودمان هم همین واقعیت ها را مشاهده 
می کنیم. زیاد شدن فاصله بین فقیر و غنی 
و افزوده شدن مرتب به جمعیتی که زیرخط 
با  درآمدها  تناسب  عدم  می گیرند،  قرار  فقر 
در  قیمت ها  پیوسته  افزایش  زندگی،  مخارج 
تامین احتیاجات روزمره زندگی و ده ها موضوع 
دیگر که در زندگی شخصی و کاری خود با آن 
مواجه هستیم، حاکی از آن است که وضعیت 
ما براساس شاخص های بین المللی سنجش 
توسعه  به واقعیت نزدیک است و یا کمی بهتر 
از آن است.او افزوده است: جمهوری اسالمی 
ایران باید تکلیف خودش را با این شاخص ها 
این شاخص ها  بپذیریم که  یا  مشخص کند. 
درست و ادامه وضع موجود و عدم تالش برای 
ارتقا آنها باعث تبعات ناگواری در کشور می شود 
آنها برنامه ریزی کنیم و یا اگر  و برای اصالح 
معتقدیم که این شاخص ها درست نیستند و 
بدنبال سیاه نمایی وضعیت جمهوری اسالمی 
هستند، باید بگوییم شاخص های صحیح چه 
بین  تناسب  و  شده اند  تهیه  چگونه  هستند، 
این شاخص ها و وضعیت زندگی واقعی مردم 
چگونه است. باز هم با همان قاطعیت می گویم 
که توان تولید اکثر فناوری های مورد نیاز خود 
آن  صاحب  که  بخواهیم  باید  ولی  داریم،  را 
فناوری  ها شده و شرایط را برای کاربرد آنها فراهم 
کنیم. عضو شورای عالی انقالب فرهنگی تاکید 
کرد: اواًل باید بپذیریم که در وضعیت نامطلوبی 
بر  هم  راه حل  داریم.  قرار  شاخص ها  این  در 
اجماع در قرار دادن توسعه اقتصادی متکی بر 
توان ملی به عنوان مسئله اصلی کشور است و 
هماهنگ کردن سیاست های داخلی و خارجی 

برای تحقق این مشکل بزرگ.

روحانی الیحه تشدید مجازات 
 مرتکبان قتل عمد

را به مجلس ارسال کرد
رئیس جمهوری الیحه تشدید مجازات مرتکبان قتل عمد 
که با علم به عدم امکان قصاص،  مرتکب قتل می شوند، را 
برای تشریفات قانونی به مجلس شورای اسالمی ارسال 
کرد. به گزارش ایرنا، رئیس جمهوری الیحه اصالح ماده 
)6۱2( کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی )تعزیرات و 
مجازات های بازدارنده( با موضوع تشدید مجازات مرتکبان 
قتل عمد که با علم به عدم امکان قصاص،  مرتکب قتل 
به مجلس شورای  قانونی  تشریفات  برای  را  می شوند 
برابر  در  به حساسیت جامعه  نظر  ارسال کرد.  اسالمی 
عنوان شدیدترین جرم، جریحه دار شدن  به  قتل عمد 
احساسات عمومی و اختالل در نظم عمومی در اثر وقوع 
آن و در نتیجه لزوم سیاست گذاری کیفری برای افزایش 
مواردی که  در  عمد  قتل  تعزیری  مجازات  بازدارندگی 
مرتکب به هر دلیل قصاص نمی شود، معاونت امور زنان 
و خانواده رئیس جمهوری با همکاری وزارت دادگستری 
)قوه قضائیه( الیحه اصالح ماده )6۱2( کتاب پنجم قانون 

مجازات اسالمی را تدوین و به هیات دولت ارائه کرد.

رئیس قوه قضائیه:
نگاه امام )ره( به مردم 

 تشریفاتی، سیاسی 
و مقطعی نبود

مردم  به  معمواًل  قضا گفت: سیاسیون  دستگاه  رئیس 
و اجتماعات مردمی نگاه ابزاری دارند، اما حقیقتًا نگاه 
و  سیاسی  و  تشریفاتی  مردم  به  )ره(  امام  حضرت 
مقطعی نبود. به گزارش ایسنا به نقل از مرکز رسانه قوه 
قضائیه، ابراهیم رئیسی، رئیس دستگاه قضا در جلسه 
این که  بیان  با  قضائیه،  قوه  عالی  شورای  دوشنبه  روز 
همه رهبران سیاسی در طول تاریخ شاخص های مکتبی 
داشتند، اخالص و دلدادگی به خدا را اولین شاخصه مهم 
مکتب سیاسی امام راحل )ره( عنوان کرد و گفت: هرکس 
می خواهد در ایجاد تحول در جامعه موفق شود باید با توکل 
به خدا و مبدا هستی حرکت کند. رئیس دستگاه قضا از 
»مردمی بودن و مردم باوری« به عنوان دومین شاخص 
مکتب سیاسی امام خمینی )ره( یاد کرد و افزود: همه در 
دنیا دم از مردم می زنند، اما بسیاری از مواقع توجه آن ها 
به مردم تشریفاتی و سیاسی است و هرجا به حمایت و 

رای مردم نیاز دارند مردمی می شوند.

وزیر بهداشت:
تزریق عمومی و داوطلبانه 
واکسن های ایرانی از هفته 

آینده آغاز می شود
واکسن های  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزیر 
با  بی ضررترین،  جزو  را  کوو ایران برکت«  و  »پاستور 
کیفیت ترین و مطمئن ترین واکسن  حال حاضر دنیا عنوان 
کرد و گفت: تزریق عمومی و داوطلبانه واکسن های ایرانی 
از هفته آینده آغاز می شود. به گزارش ایرنا، دکتر سعید 
فاز یک و 2  نمکی در جمع خبرنگاران در رشت گفت: 
واکسن پاستور و برکت با موفقیت سپری شد و فاز سوم 
نیز به خوبی پیش می رود. وزیر بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی بیان داشت: همانطوری که پیش از این گفته بودم 
تا پایان بهار واکسن ایرانی برای تزریق مردم آماده است که 
امیدواریم این کار را از هفته آینده آغاز کنیم. نمکی با بیان 
اینکه خود نخستین کسی است که واکسن ایرانی را تزریق 
خواهد کرد، افزود: با اقدامات و تالش های انجام شده 
برای تهیه واکسن ایرانی در کمتر از یک سال توانستیم به 
مجموعه های عظیم تولید کننده واکسن در دنیا بپیوندیم. 

معاون اول رئیس جمهور:
تحریم ها تمام زندگی 

مردم را تحت تاثیر قرار 
داده است

معاون اول رئیس جمهور در جلسه شورای عالی 
ورزش و تربیت بدنی، گفت: حضور و موفقیت 
برخی  وجود  با  و  اسالمی  پوشش  با  زنان 
پیام  آوری یک  بر مدال  محدودیت ها عالوه 
فرهنگی برای جهانیان دارد و آن پیام این است 
که بانوان ایرانی با رعایت چارچوب های دینی 
از فرصت ها برای افتخارآفرینی استفاده کامل 
این  ایسنا، جهانگیری در  به گزارش  می کنند. 
جلسه با اشاره به اهمیت توسعه ورزش همگانی 
در کشور و اهتمام ویژه به مسائل ورزشکاران 
نشاط  با  حضور  تاکید کرد:  ملی،  قهرمانان  و 
جوانان در میادین ورزشی از اولویت های مهم 
برای مسئوالن و مردم ایران است و می تواند 
شود. منجر  ملی  امنیت  و  نشاط  تقویت  به 

جهانگیری با تاکید بر اینکه کاروان های ورزشی 
جمهوری اسالمی ایران پیام مظلومیت ایران در 
مبارزه با جنگ اقتصادی و تحریم های ظالمانه 
را منتقل می کنند، ادامه داد: جمهوری اسالمی 
از سه سال است که مورد جنگ  ایران بیش 
اقتصادی و تحریم های شدیدی قرار گرفته که 
تمامی زمینه های زندگی مردم به ویژه بخش 

ورزشی تحت تاثیر قرار داده است.

سخنگوی وزارت امور خارجه: 
تیم گفت وگوکننده ایران 
دستورالعمل های اجرایی از سوی 
نهادها و مقامات ذی ربط در 
کشور را کلمه به کلمه جلو برده و 
بر اساس آن عمل می کند.

در سخنان دوستان باید قدری 
انصاف هم باشد. اگر شما حق 
رای دادن دارید، بنده هم باید 
حق داشته باشم نامزدی را که 
دوست دارم انتخابات کنم.

| پیام ما| پنجمین دور مذاکرات میان ایران و قدرت های جهانی از روز چهارم خرداد با حضور هیئت های طرف ها به ریاست 
انریکه مورا، معاون دبیرکل سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا، در وین پایتخت اتریش در حال برگزاری است. ایران، 
آلمان، فرانسه بریتانیا، روسیه و چین دور میزی نشسته اند تا در مورد بازگشت آمریکا و ایران به تعهداتشان ذیل برجام 
مذاکره کنند. اولیانوف می گوید، این دور، دور آخر گفت وگوها است؛ سعید خطیب زاده اما گفته، هر دور می توانست دور 

آخر باشد.
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سیدحسن خمینی:
 نمی توان عده ای را انتخاب کرد و به مردم گفت

 به همین ها رای بدهید
حق  شما  اگر  است:  گفته  خمینی  حسن 
باید حق داشته  بنده هم  رای دادن دارید، 
انتخاب  دارم  دوست  که  را  نامزدی  باشم 
کنم البته هر کس رای اکثریت را به دست 
را  او  و  می گذارند  احترام  او  به  همه  آورد 
را  عده ای  نمی توان  بنابراین  قبول می کنند؛ 
همین ها  به  مردم گفت  به  و  انتخاب کرد 

بدهید. رای 
در  خمینی  حسن  سید  ایسنا،  گزارش  به 
فرهنگی   ملی،  رویداد  دهمین  اختتامیه 
همکاری  با  که  جاوید  طریق  دانشجویی 
و  دانشگاهی  جهاد  فرهنگی  معاونت 
امام  حضرت  آثار  نشر  و  تنظیم  موسسه 
امام خمینی )ره(،  با موضوع  خمینی )ره( 
انقالب اسالمی و انتخابات برگزار شد، گفت: 
و گفته ها  سخنان  در  مغالطه ای  یک  چون 
می دهم.  توضیح  بنده  می شود،  مطرح 
در  دخالت  مردم  رای  می شود  وقتی گفته 
به  بالفاصله  دارد،  نظام اسالمی  مشروعیت 
خدا  را  مشروعیت  می آید که  انسان  ذهن 
داده و این سخن نوعی شرک است و نباید 

نشاند. خدا  کنار  در  را  مردم 
قرار  مسئله  در  حکمی  هر  داد:  ادامه  او 
نمی توان  نشود  موضوع  احراز  تا  می گیرد؛ 

بنده می گویم  اگر  حکم را جاری کرد. مثال 
آب مطهر و پاک کننده است ابتدا باید آب 
پذیرفته  بعد  تا  شود  احراز  مایع  آن  بودن 
طور  همان  است.  مطهر  آب  این  که  شود 
از  برادر  شده  بیان  اسالم  احکام  در  که 
فرد  برادری  ابتدا  پس  می برد  ارث  برادر 
ببرد.  ارث  بتواند  بعد  تا  شود  احراز  باید 
اثبات  طرف   برادری  تا  خودمان  قول  به 
بیاید  ببرد. حاال کسی  ارث  نمی تواند  نشود 
قائل  شریک  یعنی  سخن  این  بگوید  و 
این چه سخن بی منطقی  برای خدا،  شدن 
ربطی  هیچ  مشابهت سازی ها  این  است؟  

ندارد. هم  به 
و  عدالت  آیا  افزود:  خمینی  حسن 
رگ  کسی  که  خداست  عرض  در  فقاهت 
کند  رد  را  فقاهت  و  بزند  بیرون  گردنش 
که  همانطور  بپذیرد؟  را  عدالت  فقط  و 
قید  هم  مردم  است،  موضوع  قید  عدالت 
موضوع هستند. پس اگر گفته می شود که 
حکومتی  اقبال عمومی ندارد پس مشروع 
قید  را  آن  که  کسانی  نظر  طبق  نیست، 
گفته  وقتی  خداست.  حکم  این  می دانند، 
می شود که نظر اقبال عمومی و نظر جمهور 
نظام  مشروعیت  شرط  جامعه  اکثریت  و 

است،  مشروعیت ساز  انتخابات  و  است 
این  از  است،  تاکید می کنم مشروعیت ساز 
جهت است که اقبال عمومی در منظر امام 

است. موضوع  جز 
کرد:  تاکید  ادامه  در  خمینی  سیدحسن 
قسط کنند.  اقامه  مردم  تا  آمدند  پیامبران 
جامعه  تا  می آیند  دینی  راهنمایان  همه 
جامعه  چون  چرا؟  داد کند.  و  عدل  اقامه 
خودش باید همراه و همدل شود، نمی شود 
سخنان  در  کرد.  تصمیم گیری  مردم  برای 
اگر  باشد.  انصاف هم  قدری  باید  دوستان 
باید  هم  بنده  دارید،  دادن  رای  حق  شما 
حق داشته باشم نامزدی را که دوست دارم 
انتخابات کنم؛ البته هرکس رای اکثریت را 
می گذارند  احترام  او  به  همه  آورد  به دست 
نمی توان  بنابراین  می کنند؛  قبول  را  او  و 
به  مردم گفت  به  و  انتخاب کرد  را  عده ای 

بدهید. رای  همین ها 
اقتصادی  حوزه  در  عدالت  تصریح کرد:  او 
برای اینکه از تفسیر مارکسیستی جلوگیری 
تعریف  پیشرفت  شرایط  تساوی  شود، 
این کار  انقالب  از  اتفاقا در دوره هایی  شد. 
دوره هایی  در  اما  شد  انجام  خوب  بسیار 
فرصت های  توزیع  شد.  عمل  ضعیف  هم 

بیاید.  وجود  به  همه  برای  باید  پیشرفت 
بنده  آرمان ماست.  عدالت در همه جنبه ها 
نقد  اصال  نیستم.  محض  عدالت محور  هم 
برای همین است که اگر بنده اشتباه کردم 
اشتباه کردید  شما  اگر  و  دهید  تذکر  شما 

بدهم. تذکر  شما  به  بنده 
مردم  کرد:  تاکید  خمینی  حسن  سید 
اگر  کنند.  عدالت  اقامه  خودشان  باید 
عدالت کنم  اقامه  آنان  برای  بخواهم  بنده 
که  برخی  می شوم.  خارج  انبیا  آرمان  از 
کرده اند.  مطرح  را  چینی  مدل  پیشنهاد 
شدنی  پیشنهاد  این  اجرای  بگویم  باید 
فقر  انبیاست.   آرمان  مقابل  در  و  نیست 
معیشتی، فقر فرهنگی، مشکالت عمیق در 
و  سیستماتیک  فساد  مختلف  حوزه های 
غیر سیستماتیک باید محک عدالت بخورد.

سخنانش  پایان  در  خمینی  حسن  سید 
اعضای  با  خصوصی تر  نشست  خواستار 
برای  دانشگاهی  جهاد  دانشجویان  سازمان 
شد.  آنان  پیشنهادات  و  نظرات  دقیق  فهم 
سازمان  اعضای  از  عده ای  مراسم،  این  در 
نقطه  بیان  به  دانشگاهی  جهاد  دانشجویان 
احمدی،  مصطفی  پرداختند.  خود  نظرات 
دانشگاه  از  عمومی  حقوق  ارشد  کارشناس 
تهران گفت: برای خروج از وضعیت جاری 
مردم  جایگاه  و  امام  نظرات  به  باید  کشور 
ناعمه  توجه عملی شود.  ایشان  اندیشه  در 
شناسی  جامعه  ارشد  کارشناسی  علی نژاد، 
نیز  مدرس  تربیت  دانشگاه  در  ادبیات 
جدی  تهدید  مورد  نظام  جمهوریت  گفت: 
برخی  تصمیم  با  ما  ملت  است.  گرفته 

شده اند. انشقاق  و  نقص  دچار  مسئوالن 
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بم  فرماندار  شهسوارپور،  هادی  صحبت های 
وسعت  به  منطقه گردشگری  ساخت  درباره 
تا معین افضلی،  باعث شد  پنج هزار هکتار 
گفته ها  این  به  نسبت  لوت  پایگاه  مدیر 
واکنش نشان دهد و به فردای کرمان بگوید: 
»هر اقدامی در بیابان لوت باید با تایید پایگاه 
و شورای راهبردی بیابان انجام شود در غیر 
از  مانع  قانونی،  وظایف  به  بنا  این صورت، 

شد«. خواهیم  آن  اجرای 
به گفته او هیچ طرحی از سوی فرمانداری 
نسبت  لوت  پایگاه  و  نشده  ارائه  آنها  به  بم 
به چنین طرحی بی اطالع است و هر طرحی 
شرایطش  ابتدا  باید  می شود  مطرح  که 
آن  اجرای  آیا  شود که  معلوم  تا  سنجیده 
اعتبارات  بله،  اگر  نه؟  یا  است  امکان پذیر 
است  قرار  طریقی  چه  از  طرحی  چنین 
این چنین  بم  آیا فرمانداری  تامین بشود؟ 
طرحی را در اعتبارات دیده است؟ »تاکنون 
هیچ مکاتبه ای با ما نداشته اند که بخواهیم 
پاسخی رسمی بدهیم. پایگاه اجازه ی اجرای 
آن  تخریب های  و  تاثیرات  هیچ طرحی که 
بررسی نشده را نخواهد داد و جلوی آن را 
اقدامی  هر  از  اما  بگیرد.  باید  قانون  طبق 
حمایت  بشود  پایدار  توسعه ی  به  منجر  که 
منتظریم  هم  خصوص  این  در  و  می کنیم 
تا فرمانداری طرح را ارائه کند تا در شورای 

بگیریم.« تصمیم  آن  برای  راهبردی 

وضعیت نامشخص کمپ ها
سال  که  ماهان  موقت  کمپ   ساخت 
با  هم  شد  آن  احداث  از  صحبت  گذشته 
زمان  همان  بود.  روبه رو  فراز ونشیب هایی 
میراث فرهنگی،  مدیرکل  فعالی،  فریدون 
گردشگری و صنایع دستی استان کرمان، به 
کارگروه  در  ماهان  طرح  »پیام ما« گفت که 
گردشگری مطرح شده و پس از موافقت به 
شورای فنی راه یافته است. »هر طرحی در 
راهبردی  و  فنی  شورای  در  هم  لوت  منطقه 
و هم در کارگروه گردشگری مطرح می شود. 
کویر لوت با توجه به ظرفیتی که دارد باید به 
باید این  اما  از آن استفاده کرد  نحو احسن 
باشد.« شده  و کنترل  برنامه ریزی  با  اقدام 

ورودی  درگاه  سه  بود که  همچنین گفته  او 
درگاه  سه  این  قالب  در  که  شده  طراحی 
بر  تصمیم  و  شوند  لوت کنترل  ورودی های 
وجود  منطقه  این  در  پارکینگ هایی  ساخت 
در  پارکینگ هایی  طرح  این  در  که  دارد 
ماشین های  که  می شود  ساخته  لوت  کویر 
و  شده  گذاشته  نقاط  آن  در  گردشگران 
گشت و گذار در منطقه به صورت پیاده انجام 
باید  خدمات  و  تفرج  »زون های  بگیرد. 
مشخص شود. وقتی که من پارکینگی نداشته 
باشم گردشگران ماشین هایشان را هر جا که 
خواستند پارک می کنند. بنابراین در ابتدا باید 

زون های تفرج و حوزه ها مشخص شود و بعد 
براساس همان هم مجوز و موافقت اصولی 
صادر شود و براساس این موافقت نامه اصولی 
ارائه شود و حضور  هم سرویس و خدمات 

شود.« مشخص  منطقه  در  سرمایه گذار 
هرچند این کمپ تا سال گذشته از سازمان 
بود  نگرفته  استعالمی  زیست کرمان  محیط  
حفاظت  مدیر کل  شاکری،  مرجان  حاال  اما 
می گوید  کرمان  استان  زیست  محیط 
سرمایه گذار طرح چند ماه قبل برای استعالم 
یکی  با  تداخلی  آنکه  از  بعد  و  مراجعه کرد 
برطرف  و  پیگیری  برای  داشت  طرح ها  از 
برنگشت.  دیگر  اما  رفت  ایرادات کار  کردن 
از سرمایه گذاری  او توضیح می دهد: »شاید 
در این منطقه منصرف شدند و شاید دنبال 
سرمایه گذاری زودبازده تر بودند. نمی دانیم اما 
آنچه مشخص است این است که دیگر شاهد 
همچنین  شاکری  نبودیم.«  آنها  برگشت 
می گوید از منطقه ویژه گردشگری در کویر به 
مساحت پنج  هزار هکتار هم بی اطالع است 
و در رسانه ها درباره اش خوانده. او می گوید: 
»مشکل ما هرگز گردشگری و رونق آن نبوده. 
مشکل این است که فکر می کنند اینجا بیابان 
آن  در  بنابراین هر طرحی می توانند  و  است 
عملیاتی کنند. این بیابان میراث جهانی است 
برنامه ریزی و  با  و مهم است و اگر طرح ها 
مخالفش  باید کسی  چرا  باشد  دقت کافی 

باشد؟ همین حاال اطراف دریاچه شهداد پر از 
زباله است. ما می گوییم این مدل گردشگری 

است.« اشتباه 

کمبود آب و افزایش زباله؛ 
مشکالت حال حاضر

وارد  گردشگر  هزار   ۱۰ تا   5 بین  هفته  هر 
سال  در  و  می شوند  شهداد  کلوت های 
همه گیری کرونا  هنوز  سالی که  یعنی   ،9۸
گریبان ایران و جهان را نگرفته بود؛ 2۰ هزار 

گردشگر داخلی و پنج هزار گردشگر خارجی 
و  کرده  سفر  شهداد  منطقه  و  لوت  به کویر 
منطقه  این  تاریخی  و  طبیعی  جاذبه های  از 
 ۴2 که  است  حالی  در  این  کردند.  بازدید 
اقامتگاه بوم گردی در منطقه شهداد فعالیت 
می کنند و جاذبه های این منطقه دلیلی است 
آبکار، پژوهشگر محیط زیست  که علی جان 
این  در  گردشگری  بگوید  میراث فرهنگی  و 
به  نمی توان  و  دارد  فراوان  پتانسیل  منطقه 
راحتی آن را حذف کرد و تنها باید به دنبال 
به  او  باشیم.  آن  ارایه  برای  درستی  راه های 
»پیام ما« می گوید کویر لوت در زمینه آب و 
زباله متزلزل است و اگر در این زمینه ها مورد 
فراوانی  آسیب  می توان  نگیرد  قرار  رسیدگی 
راحت  دسترسی  برای  جاده  »احداث  ببیند. 
در  آب  منابع  از  استفاده  کنار  در  گردشگران 
را می تواند آسیب پذیر کند  این منطقه  کویر 
در  مشکلی  می توان گفت  آن  از  غیر  به  اما 

ندارد.« وجود  گردشگری  گسترش 
آبکار می گوید به سلسله جبالی در این منطقه 
منطقه  در  آن  روی  برف های  دارد که  وجود 
در  و  می سازد  را  روان  رودهای  پشت کویر 
این منطقه کویری بدل به آب های زیرزمینی 
او  باید مراقب این آب ها باشیم.  می شود و 
همچنین مسئله فرسایش را مطرح می کند؛ 
می گیرند  نادیده  را  آن  بسیاری  نکته ای که 
منطقه  مشکالت  از  یکی  به  می تواند  اما 
و  زیست  محیط  پژوهشگر  این  شود.  بدل 
باید  نهایت  »در  می گوید:  میراث فرهنگی 
بگویم که اگر این طرح با دقت و انگیزه کافی 
عملیاتی نشود نمی توان امیدی به آینده اش 
داشت و گردشگری در کویر هم باید با ضابطه 
و اصول محیط زیستی و حفظ میراث طبیعی 
عملی شود.« بیابان لوت نخستین اثر طبیعی 
بود که تیر ماه 95 در فهرست میراث  ایران 
تمدن  ثبت رسید. سابقه  به  یونسکو  جهانی 
میالد  از  پیش  سوم  هزاره  به  لوت  دشت 
می رسد. به عبارت دیگر این نقطه که حدود ۱۰ 
درصد از مساحت کشور را در برمی گیرد 5 هزار 
سال قدمت دارد. قدمت پنج هزار ساله ای که 
کشف حدود سه هزار اثر تاریخی از این منطقه 
بر آن مهر تایید می زند. قلعه ها، کاروانسرا ها، 
آب انبار و طبیعت بکرمنطقه آن را به الماس 
کویرهای جهان شهره کرده اما آنچه که باعث 

ثبت جهانی این اثر بود، بکر بودنش بود.
از  معیار  دو  اساس  بر  لوت  کویر  پرونده 
ثبت  به  طبیعی  میراث  چهارگانه  معیار های 
زیبایی های  با  مناطقی  وجود  اول  رسید. 
طبیعی استثنایی و دوم نمونه های برجسته 
فرآیند  و  زمین  تاریخ  عمده  مراحل  از 
با  اکنون  هم  معیارهایی که  زمین شناختی. 
ورود بی ضابطه و بدون نظارت گردشگران در 

است. گرفته  قرار  خطر  معرض 

طرح ساخت منطقه  ویژه گردشگری در کویر لوت بدون اطالع محیط زیست و پایگاه لوت مطرح شده است

 کمپ سازی بدون اجاز ه در»لوت«
فرماندار بم: به  زودی یک منطقه ویژه گردشگری در کویر به مساحت پنج  هزار هکتار احداث می شود

 مدیرکل محیط زیست استان کرمان در گفت وگو با »پیام ما«: مشکل این است که فکر می کنند اینجا بیابان است و می توانند
هر طرحی در آن عملیاتی کنند اما این بیابان میراث جهانی است

طرح احیای 
»چشمه علی« شهر ری 

تصویب شد
از  تهران  شهرداری  تاریخی  بافت  مدیر   
تصویب طرح احیای »چشمه علی« شهرری 
توجه  و  ساکنان  مشکالت  رفع  راستای  در 
به موضوع بافت تاریخی و گردشگری این 
پایتخت  پنج  ماده  کمیسیون  در  محدوده، 

داد. خبر 
ابوالفتح شادمهری به ایرنا گفت: »پیش تر 
سال  در  طرح  این  بهسازی  قرارداد 
و  رفت  به  توجه  با  ولی  شد  ۱39۰منعقد 
با  نرسید.  سرانجام  به  اداری  برگشت های 
هکتار   ۱۴۴ محدوده  طرح،  این  تصویب 
گرفت  خواهد  قرار  توجه  مورد  چشمه علی 
معاونت  بین  قراردادی  آن،  اجرای  برای  و 
معماری و شهرسازی و مشاور بسته شده 
تا طرح راهبردی و تفضیلی آن را به اهداف 

برسانند.« نهایی 
این  مطالعاتی  »اقدامات  کرد:  عنوان  او 
انجام رسیده است  به  بازه 6ماهه  طرح در 
تا بتوانیم 6 اثر ثبت ملی و تاریخی شامل 
چشمه علی  گلیسیرین،  تولید  کارخانه 
علی(،  چشمه  طبیعی  میراث  و  )محوطه 
ابن  برج طغرل، کارخانه سیمان، گورستان 

احیا کنیم.« را  رشکان  تپه  و  بابویه 
معاونت  طرح  این  در  شادمهری،  به گفته 
میراث فرهنگی  شهرسازی،  و  معماری 
استان تهران و اداره بافت تاریخی همکاری 
پایدار  توسعه  راستای  در  جانبه ای  سه 
توسعه  برنامه های  و  فرهنگی  ارزش های 
خواهد  کوتاه مدت  و  بلند مدت  راهبردی 
شهرداری  تاریخی  بافت  مدیر  داشت. 
نیز  طرح  این  از  »هدف  بیان کرد:  تهران 
سوای رسیدگی به مشکالت ساکنان بافت، 
رسیدگی به موضوع حفظ و احیا این آثار و 

است.« گردشگری 

کشف میز و صندلی های 
گچی در محوطه تاریخی 

»وی گل«
متقارن،  صندلی های  بزرگ،  سکوی 
پایه هایی با طرح نخل وارونه همسان، پایه 
آتشدان میانی بنا و میز مدور بدست آمده 
محوطه  چهارتاقی  شرقی  شمال  دهانه  در 
هستند. جنس گچ  از  شده که  وی گل کشف 
به گزارش مهر، محسن جاوری، سرپرست 
دوم  »فصل  گفت:  باستان شناسی  هیات 
در  وی گل  محوطه  باستان شناسی  کاوش 
اردیبهشت  ابتدای  از  آران و بیدگل  شهرستان 
اول  فصل  در  است.  شده  آغاز  امسال  ماه 
رسید  انجام  به   ۱3۸9 سال  در  کاوش که 
میانی  آتشدان  پایه  و  چهارتاقی  فضای 
به  آیینی  فضای  این  شکل  تی  سکوی  و 
داالنهای طواف  در فصل جدید  آمد.  دست 
واقع در چهار ضلع فضای مرکزی در روند کار 
مورد کاوش قرار گرفت که داده های بسیار 
ارزشمندی را از دوره ساسانی در اختیار قرار 

دارد.«
دهانه  »در  داد:  ادامه  باستان شناس  این 
شمال شرقی چهارتاقی، یک سکوی بزرگ 
دو صندلی  هر طرف  در  آن  روی  گچی که 
گچی به صورت متقارن دو به دو، سه عدد 
پایه گچی با طرح نخل وارونه همسان، پایه 
آتشدان میانی بنا و یک میز مدور گچی که 
برای مراسم آیینی به کار می رفته وجود دارد 
که در نوع خود و در مقایسه با آثار به دست 

آمده مشابه بی نظیر است.«
به گفته او تمامی بقایای موجود روی این 
با استفاده از خشت و گل به طور عمد  سکو 
و با دقت فراوان پر شده بود و این آثار با 
این اقدام در دل خشت و گل مورد حفاظت 
کشف  از  ادامه  در  جاوری  بود.  گرفته  قرار 
گل  از  شده  ساخته  آتشدان  یک  بقایای 
شمال  داالن  در  نازک گچی  روکش  یک  و 
غربی خبر داد که در این داالن مهم با توجه 
به وجود مقادیر زیادی زغال و خاکستر که 
روی کف پراکنده بود فعالیت های مربوط به 
اهمیت  و  می گرفته  صورت  آتش  فرآوری 
این بنا در زمان خود و محدوده ایران مرکزی 
را نشان می دهد. به گفته سرپرست هیأت 
باستان شناسی، در داالن ضلع جنوب شرقی 
روی کف بخش میانی، چهار پایه گچی دیگر 
به دست آمد که با دقت پس از جابجایی 
و چیدن آنها در کنار هم با خشت و گل و 
داالن  این  مسدود کننده  دیوار  یک  ساخت 

بود.  بسته شده 
کاوش  فصل  این  »در  افزود:  جاوری 
پهلوی  خط  به  سطری  چند  کتیبه  یک 
پژوهشکده  توسط  که  آمد  دست  به  نیز 
حال  در  متون  و  کتیبه ها  زبان شناسی، 
بررسی و مطالعه است. این بنای آئینی با 
توجه به داده های حاصله و ابعاد و اندازه ها 
و همچنین حضور در ایران مرکزی از اهمیت 
دوره ساسانی خبر می دهد؛  در  این بخش 
محدوده ایی که از این حیث ناشناخته است 
و مطالعات و نگاهی نو را در این زمینه طلب 

می کند.«

مدیرکل محیط زیست کرمان: 
این بیابان میراث جهانی است 

و مهم است و اگر طرح ها با 
برنامه ریزی و دقت کافی باشد 
چرا باید کسی مخالفش باشد؟ 

همین حاال اطراف دریاچه 
شهداد پر از زباله است. ما 

می گوییم این مدل گردشگری 
اشتباه است

|پیام ما| بیابان لوت هرچند در سال ۱395 به عنوان نخستین اثر طبیعی ایران در میراث جهانی یونسکو به ثبت رسید؛ اما برای سال های 
سال به عنوان مقصد اصلی گردشگرانی بود که می خواستند ریگ روان و کلوت های پنج هزار ساله را ببینند. سال گذشته صحبت از 
ساخت کمپ های موقت برای گردشگران مطرح شد و درست در 35 کیلومتری حاشیه گندم بریان، تالش ها برای دریافت مجوز کمپ 
موقت آغاز شد. حاال چند ماه پس از ارائه این طرح از سوی کمپ ماهان و در حالی که هنوز وضعیت آن مشخص نشده است؛ فرماندار 
بم گفته »به  زودی یک منطقه ویژه گردشگری در کویر به مساحت پنج  هزار هکتار احداث می شود«. اما پیگیری ها نشان می دهد ساخت 

منطقه  ویژه گردشگری در کویر لوت بدون اطالع محیط زیست و پایگاه لوت مطرح شده است.

آبکار، پژوهشگر محیط زیست: 
اگر این طرح با دقت و انگیزه 
کافی عملیاتی نشود نمی توان 

امیدی به آینده اش داشت. 
گردشگری در کویر هم باید با 

ضابطه و اصول محیط زیستی و 
حفظ میراث طبیعی عملی شود
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تمام بخش های اصلی 
جمجمه کودک خردسال 

با رنگ قرمز و با گل اخرا 
رنگ آمیزی شده و دور تا 
دور گردن نیز گردنبندی 

قرار دارد که به نظر می رسد 
دو بار به دور گردن کودک 

پیچیده شده است. در 
میان مهره های گردن نیز 

سه دندان حیوان درنده که 
احتمااًل گرگ است پیدا شد 

نشانه هایی از انسان شکارگر دوران باستان 
در غار هوتو کشف شد

 باستان شناسان در غار »هوتو« در مازندران 
به نشانه هایی از انسان شکارگر دوران باستان 
دست یافته اند که معتقدند تنها نشانه در نوع 

خود در ایران به شمار می رود.
و  گردشگری  میراث فرهنگی،  مدیرکل 
گفت:  دراین باره  مازندران  صنایع دستی 
»تیم کاوش در الیه های تحتانی غار هوتو 
هنگام کاوش اسکلت کودکی را کشف کرد 
که به صورت نشسته دفن شده و گردنبندی 
می شود.  دیده  گردنش  بر  دندان گرگ  از 
این نخستین کشف باستان شناسی با این 

است.« زیورآالت 
کل  اداره  روابط  عمومی  گزارش  به 
فرزانه  سیف هللا  مازندران  میراث  فرهنگی 
حسن  سرپرستی  به  گروه  »این  افزود: 
فاضلی نشلی، استاد دانشگاه تهران کاوش 
در محوطه غار هوتو را آغاز کرد و موفق به 
کشف اسکلت کودکی شش تا هشت ماهه 
شدند.  فراپارینه سنگی  دوره  الیه های  در 
قدمت این الیه فرهنگی به بیش از ۱2 هزار 

می رسد.« قبل  سال 
او ادامه داد: »بر اساس گزارش سرپرست 
هیات باستان شناسی تمام بخش های اصلی 
جمجمه کودک خردسال با رنگ قرمز و با گل 
اخرا رنگ آمیزی شده و دور تا دور گردن نیز 
گردنبندی قرار دارد که به نظر می رسد دو بار 

به دور گردن کودک پیچیده شده است. میان 
مهره های گردن سه دندان حیوان درنده که 
احتمااًل گرگ است پیدا شد که از منظر قدمت 
در ایران جزو نخستین کشف باستان شناسی 
با چنین زیورآالتی از انسان های شکارگر و 

گردآورنده خوراک محسوب می شود.«
فرزانه عنوان کرد: »قباًل دکتر حامد وحدتی 
نسب و دکتر حسن فاضلی نشلی هر کدام 
یک استخوان گرگ را در میان کاوش های غار 
و محوطه باستانی کومیشانی به دست آوردند 
که البته این اشیا از داخل قبر به دست نیامد 
و به صورت تکی در میان الیه های فرهنگی 
پیدا شده بود. هیات پژوهشی معتقد است 
انسان  از  غنی  شواهد  چنین  تا کنون  که 
نیامده  به دست  باستان  ایران  در  شکارورز 

است.«
این مسئول تصریح کرد: »به نظر می رسد که 
این تدفین را باید جلوه ای از احساسی ترین 
مازندرانی  شکارورز  انسان  زندگی  لحظات 
دانست که به شکل باشکوهی دفن شد و 
بیانگر یکی از رفتارهای احساسی نیاکان ما 

در این بخش از ایران است.«
چندی پیش نیز این هیات باستان شناسی 
غار جدیدی را در نزدیکی غار هوتو کشف کرد 
که به دلیل کشف دو جمجمه شغال آن را غار 
»شال« )شغال در زبان مازندرانی( نامیدند. روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

آگهی مناقصه عمومی  
یك مرحله ای 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
درمانی کرمان 

مناقصه واگذاری امور نگهبانی و انتظامات بیمارستان ولیعصر)عج( شهرستان 
شهربابک

شماره مناقصه: دانشگاه علوم پزشکی کرماندستگاه مناقصه گزار
2۰/3۰/3/۱4۰۰

مناقصه واگذاری امور نگهبانی و انتظامات موضوع مناقصه
بیمارستان ولیعصر)عج( شهرستان شهربابک

دریافت اسناد : 
الف(سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت 
www.setadiran.ir

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

)صرفًا جهت مشاهده(

۱۰/384/9۰۰/3۰4 ریالبرآورد یکساله )ریال(

5۱9/245/۰۱5 ریالتضمین شرکت در مناقصه )ریال(

از تاریخ درج فراخوان لغایت ساعت ۱4:3۰ دریافت اسناد
روز دو شنبه مورخ ۱4۰۰/۰3/۱7

آخرین مهلت بارگزاری اسناد و پیشنهادها در 
تا ساعت ۱4:3۰ روز شنبه  مورخ ۱4۰۰/۰3/29سامانه ستاد ایران

از ساعت ۱2:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱4۰۰/3۰/3۰بازگشایی پیشنهادها
ضمنًا جلسه توجیهی در ساعت ۱۰:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱4۰۰/۰3/23 در محل بیمارستان ولیعصر)عج( شهرستان شهربابک برگزار خواهد 

شد.

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

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

شناسه آگهی ۱۱434۱9
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این صفحه می خوانیم 0 9 0 3 3 3 3 8 4 9 4 اقلیم4

شما به عنوان دیپلمات و پژوهشگر در 
حوزه سیاست و روابط  بین الملل 
شناخته می شوید، چه شد سراغ کتاب 

فروپاشی رفتید؟
راستش نمی توانم حق دیگران را نادیده بگیرم. 
من به طور غیرمستقیم نقشی در گزینش کتاب 
رضا  آقای  دیگر  عبارت  به  داشتم.  فروپاشی 
جعفری مدیر نشر نو بود که این کتاب را برای 
ترجمه به من معرفی کرد. من پس از انقالب 
با پدرشان مرحوم عبدالرحیم جعفری موسس 
و صاحب امیرکبیر در محافل فرهنگی دیداری 
مکرر داشتم و بسیار نزدیک بودم. اما نمی دانم 
آقای رضا جعفری از این رابطه آگاه بودند یا نه. 
اما من در کنار مسائل سیاسی و بین المللی به 
دلیل اینکه مشکالت محیط زیستی را یکی از 
اثرگذار در روابط بین المللی و  مهم ترین عوامل 
سیاسی حال و آینده می دانم، همیشه مقاالتی در 
روزنامه ها و گاه مجالت تخصصی مانند فصل نامه 
مهندسین مشاور نوشته ام. کتاب »برنامه ب2، 
دچار  تمدنی  و  تنش  رهانیدن سیاره ای گرفتار 
آشفتگی« نوشته ِلسِتر براون را که در زمان خود 
محیط  کتاب  شناخته شده ترین  و  معتبرترین 
زیستی بود و دوستی آشنا به عالقه من به این 
مبحث از آمریکا برایم فرستاده بود، با گزینش 
خودم به فارسی ترجمه کرده بودم. این کتاب به 
بار توسط نشر روزنامه اطالعات  ارزان دو  بهای 
اروپا  و  آمریکا  در  اما تشویقی که  منتشر شد. 
از انتشار آن به عمل آمد در ایران نشد. در آن 
کشورها که برای محیط زیست خود ارزش قائل 
هستند، نهادهای خصوصی و دولتی این کتاب را 
که توسط انستیتوی علمی و تحقیقاتی سیاست 
زمین در شهر واشنگتن منتشر شده است، در 
ده ها هزار نسخه می خریدند و میان کارشناسان 
و متصدیان درگیر بخش های آب و هوا و انرژی 
و کشاورزی و عمران و محافل دانشگاهی توزیع 
می کردند. در ایران که بسیاری از مسئوالن این 
امور خودشان چندان عالقه ای به کسب آگاهی 
بار  دو  همین  نمی دهند  نشان  زمینه  این  در 
چاپ را باید غنیمت شمرد. مجموعه مقاالتم نیز 
درباره مسائل محیط زیستی آب و خاک و هوا 
و سوخت های فسیلی نیز در کتابی زیر عنوان 
»آب، خاک، باد، آتش - بشر بر سر شاخ و ُبن 
می برد« توسط شرکت سهامی انتشار چاپ شده 

بود، و شاید با این شناخت به عنوان یک مترجم 
و نویسنده عالقه مند به مقوالت محیط زیستی 
ترجمه آن کتاب را به من ارجاع کردند. هنوز نیمی 
بودم که جذب آن شدم و  نخوانده  را  از کتاب 
آمادگی خودم را اعالم کردم و بار دیگر مرتکب 
ترجمه شدم. حجم و محتوای نسبتا سنگین و 
بهای باالی کتاب مرا نگران ریسک پذیری ناشر 
کرده بود. اینکه هم اکنون به چاپ پنجم رسیده 
است برایم هم شگفت انگیز و هم امیدوار کننده 
است. البته شمارگان هر چاپ این روزها در حدود 

6۰۰ نسخه است.

آیا فکر می کنید محیط زیست و بی توجه 
به آن پاشنه آشیل تمدن حاضر است، 

همانطور که در کتاب فروپاشی درباره 
تمدن های باستان تا امروز به آن پرداخته 

شده؟
تأخیر  یا  بی توجهی  نگران  به شدت  متاسفانه 
در توجه به این امر هستم. اما بدبین نیستم. 
نمونه های ارائه شده در کتاب با شیوه ای روایی 
منظور  به  بیشتر  دنباله دار،  داستانی  همچون 
و  آمدن  خود  به  و  از خطر  پرهیز  برای  هشدار 
یافتن راه حل و درمان آمده است. هرچند برخی 
مثال  یافت.  خواهد  ادامه  دهه  چند  تا  مسائل 
گرمایش زمین موجبات تغییرات اقلیمی گسترده 
شده است و می شود. در برخی مناطق منجر به 
سیل  نقاط  برخی  در  و  می شود،  خشکسالی 
و توفان به بار می آورد. اما خطر بزرگ غیرقابل 
پیشگیری ذوب شدن یخچال های طبیعی است. 
ذوب شدن یخچال ها از هیمالیا و پامیر تا البرز و 
آلپ تا کوه های آند در آمریکای جنوبی و خصوصا 
عقب نشستن یخچال ها از سواحل قطب جنوب 
و اقیانوس منجمد شمالی و کانادا، از طرفی تا 
اندازه از شدت گرمایش می کاهد، و از طرفی غرق 
شدن برخی کشورهای جزیره ای ازجمله کومور و 
سیشل در اقیانوس هند تا جزایری در اندونزی 
غرق کردن  تا  میکرونزی  جزایر  و  فیلیپین  و 
سواحل کشورهایی مانند بنگالدش و سریالنکا، 
تا هلند که بخش هایی از آن هم اکنون پایین تر 
بود.  خواهد  آمیز  فاجعه  دریاست،  سطح  از 
میلیون ها نفر را بیجا و آواره می کند. اما گذشته 
درباره خطرپذیری  این آسیب های موضعی،  از 
باید به علم بشر چشم امید  در حد فروپاشی 
داشت. بسیاری از مسائل بشر راه حل هایی دارد 

که آزموده شده و به نتایجی امید بخش رسیده 
قرن  در  بشر  مسئله  مشکل آفرین ترین  است. 
بیستم افزایش 7 برابری جمعیت است. افزایش 
جمعیت همراه با باالتر رفتن سطح رفاه، مصرف 
آب را حتی از آهنگ افزایش جمعیت فراتر برده 
است. با توجه به باالتر رفتن سطح فرهنگ و 
بهداشت و با توجه به کاهش مرگ ومیر مادران 
و نوزادان و افزایش متوسط عمر، جمعیت بیش 
از زادو ولد افزایش می یابد و مصرف و نیاز به 
مواد اولیه و آب هم افزایش می یابد. خوشبختانه 
باال رفتن سطح فرهنگ خود به خود بازدارنده 
تا حد  افزایش جمعیت  آهنگ  تعدیل کنند  و 
صفر یا حتی منفی در مورد ژاپن است. نگرانی 
از باالرفتن سن متوسط یا به اصطالح پیر شدن 
جمعیت هم بی مورد است. زیرا توسعه بهداشت 
و پزشکی فقط موجب طول عمر نشده بلکه بر 
کیفیت و طول عمر مفید و مولد هم افزوده است. 
در گذشته سن کار ممکن بود بین 2۰ تا 5۰ سال 
باشد، اما اکنون حداقل سن برای بازنشستگی تا 
7۰ سالگی قابل افزایش است. توقف افزایش 
شرایط  می تواند  جهانی  سطح  در  جمعیت 
باثبات تری برای حل مسائل محیط زیستی و 
رفع نیاز مردم ایجاد می کند. حتی از نیاز به منابع 
طبیعی خواهد کاست و بازیافت منابعی که قبال از 
آنها استفاده شده است. هم اکنون بخش مهمی 
از نیازهای تولید آهن و فوالد و مس و پلیمرها و 
کاغذ را برآورده می کند. به این ترتیب با استفاده 
از منابع تجدیدپذیر انرژی و محدود کردن دستبرد 
به طبیعت و احترام به حقوق آیندگان می تواند 
محیط زیست را از مخاطراتی که جوامعی قبلی 

آزموده اند مصون نگه دارد.

در ایران در حال حاضر برخی روستاها 
به واسطه بحران آب و خشکسالی، 
ریزگرد، خشکیدن تاالب ها و... خالی از 

سکنه شده است. این موضوع به نظر شما 
مشابه همان اتفاقی نیست که برای 

تمدن های کتاب فروپاشی افتاده، آیا این 
خالی شدن از سکنه به معنای حذف یک 

فرهنگ و تمدن در ایران نیست؟
مشکلی که در ایران پدید آمده ناشی از بهره کشی 
کارشناسی نشده و بیش از توان زمین از منابع 
آب زیرزمینی و جاری برای رفع نیاز جمعیتی 
به  توجه  با  اما  است.  خاک  ظرفیت  از  بیش 

اینکه هم اکنون سطح فرهنگی ایران به جایی 
تثبیت  حدی  تا  را  جمعیت  سطح  رسیده که 
کرده است، و دانش و تجربه بشری می تواند بر 
ظرفیت پاسخگویی به نیازها بیفزاید، و با توجه به 
امکانات طبیعی ایران می توان امیدوار بود. این کار 
به برنامه ریزی مدرن و صرف منابع مالی کشور 
در داخل کشور و ایجاد اشتغال و رفع نیازهای 
مادی و معنوی و فرهنگی جمعیت در شهرهای 
از بسیاری جهان خودکفا و مولد و سبز نیاز دارد.

ایران بیش از 26۰۰ کیلومتر سواحل دریایی در 
شمال و جنوب دارد. سه استان ساحلی گیالن 
بزرگترند  هلند  کشور  از  و گلستان  مازندران  و 
اما هلند یک اقتصاد مطرح جهانی است و به 
محیط زیست خود بسیار اهمیت می دهد. باید 
این الگوها را بررسی و از تجربیات آنها در این 
منطقه سبز ایران که از هلند خوش آب و هوا 
الگوهای  طبق  الگوبرداری کرد.  هست  هم  تر 
برنامه  و  فروپاشی  کتاب های  در  تعریف  شده 
ب2، شهرهای بزرگ باید در فواصل معقول تا 
به  زمین هایی که  در  شهر،  مرز  2۰ کیلومتری 
کشاورزی اختصاص می یابد، باید بتوانند بخش 
عمده نیاز شهر را در کشت های گلخانه ای تامین 
کنند. کشت گلخانه ای نه فقط مصرف آب را به 
بله  طور متوسط به یک دهم کاهش می دهد، 
دوره کشت را به جای یک یا دو نوبت در سال، 
نصب  با  می دهد.  افزایش  سال  در  ماه   ۱2 به 
پنل های خورشیدی روی سقف گلخانه نه فقط 
حرارت داخل گلخانه طبق نیاز و نوع کشت تامین 
می شود، بلکه با استفاده از برق تولیدی می توان 
نور شبانه را هم افزود و به سرعت تولید را افزایش 
داد. کشت گلخانه ای چه روی خاک طبیعی و چه 
به شیوه هیدروپونیک با ریشه در مواد اسفنجی 
جاذب آب، محدودیت کشت ندارد. آب مورد نیاز را 
از تصفیه فاضالب شهری یا صنعتی و بازیافت آن 
می توان تامین کرد. هر شهر به این شیوه می تواند 

بیش از نیاز خود تولید کند.
اگر کمبود آب در منطقه ای جدی باشد، باید به 
جای صرف بی حاصل شهر را به مناطق نزدیک 
ساحل منتقل کرد. با شیرین سازی آب شور یا 
لب شور، به روش خورشیدی -که اکنون کاربردی 
با  تقطیر آب شور  و  با جوشاندن  شده است- 
تاباندن نور متمرکز خورشید می توان آب کشاورزی 
و شهری و صنعتی الزم را به طور کامال پایدار در 
شهرهای سبز تولید و بازیافت کرد. باد و آفتاب 
هستند.  ما  اختیار  در  انرژی  زوال ناپذیر  منابع 
مربع  2۰۰ کیلومتر  اسپانیا،  صحرای  در  اکنون 
سرزمین صحرایی با تامین آب شیرین آفتابی 
و برق خورشیدی زیر کشت مستمر گلخانه ای 
قرار دارد. دوران زندگی روستایی سپری شده و 
تخریب چند آلونک وامانده در صحرا دلسوزی 
ندارد. امروز همه کسانی که به یک تلفن دستی 
شهروندی  باشند،  داشته  دسترسی  هوشمند 
جهانی محسوب می شوند. زندگی نیاز به باالبردن 
سواد دیجیتال دارد. روستا پاسخگوی بشر مدرن 
نیست. با تمرکز محل های کار و تولید و تولید 
برق و محصوالت کشاورزی و غیره در زنجیره های 
شهری در نوار عمقی سواحل ایران می توان برای 
ساکنان آن ها زندگی با کیفیت و در شان زندگی 
انسان امروزی با دستیابی به مراکز فرهنگی و 
آموزشی و بهداشتی و اداری و صنعتی تولیدی و 
کسب و کارهای پشتیبان و بازار تدارکات تامین 
از آب و  بهره مندی  با  این گونه شهرها  کرد. در 
بازیافت آن و مصرف کاال و بازیافت آن باید بتوان 
عالوه بر رفع نیاز شهرها، آب کافی برای توسعه 
با همکاری  مراتع خرم  و  پیرامونی  جنگل های 
کشورهای همسایه به جای هم افزایی در جنگ 
و ویرانی و بیابان زایی باید بتوان با بیابان زدایی 
و سبز کردن زمین های مسئله ریزگرد را پشت 

سر گذاشت.

به نظر شما در ایران چقدر مساله محیط 
 زیست جدی است وقتی با کلماتی 

مانند »محیط ایست« درباره آن صحبت 
می کنند؟

بی توجهی  اثر  در  زیست  محیط  مسائل  بله، 
جدی و در آستانه فروپاشی است، اما ترجیح 

می دهم از واژه »سیاست ایست« استفاده کنم. 
ما آنقدر درگیر مسائل و درگیری های سیاسی و 
سیاست زدگی و منازعات بین المللی بوده ایم که 
وظیفه اصلی حفاظت و بهسازی محیط زیست 
از  حداکثری  بهره مندی  با  پایدار  بهره برداری  و 
اشتغال  و  و کشت گلخانه ای  سبز  انرژی های 
»زندگی  راه  در  فقرزدایی  و  فرهنگی  توسعه  و 

برده ایم. یاد  از  را  شادمانه مردم« 

در ایران کمتر خبرنگارانی هستند که 
روی موضوعاتی مانند امنیت غذایی و 

آب کار کنند،  به نظر شما چرا این موضوع در 
جامعه ایران مغفول مانده؟

و  جدی  آب کار  و  غذایی  امنیت  درباره  وقتی 
شفاف انجام نمی شود، خبرنگار روی چه سوژه ای 
کار کند؟ اگر تذکرهای مقطعی برای جلب توجه 
مسئوالن مورد نظر باشد، به آن هم پاسخی داده 
نمی شود! و یا اگر برنامه ای در دست تدوین و 
اجرا باشد مانند همه چیز دیده چنان پنهانی و 
سرپوشیده انجام می شود که خبرنگار وقتی آگاه 
می شود که خبر افتتاح پروژه ای منتشر می شود. 
میان مطبوعات یعنی رکن چهارم دموکراسی و 
نهادهای دولتی برنامه ریز و اجرایی باید تبادل 
اطالعات صورت بگیرد. هم مطبوعات در جلسات 
توجیهی برنامه های ملی و مردمی دعوت شوند 
که بدانند با پول خودشان برای کشور خودشان 
چه کاری قرار است انجام شود و هم به تذکرات و 
نظرات و پیشنهادهای مطبوعات پاسخ داده شود، 
یا درس بگیرند و درس بدهند. آن وقت خبرنگار 

خبره در این زمینه هم پیدا می شود.

آینده را با وضعیتی که با آن روبه رو 
هستیم چطور می بینید؟ و کدام فصل 

این کتاب با ایران تطابق بیشتری دارد؟
در کتاب نامی از ایران نیامده است. اما از آثار 
گرمای فزاینده اقلیمی سخن گفته اند که یعنی 
ایران! از تاثیر گرما بر بازده محصول سخن گفته 
شده، از خیزش دریا سخن آمده که مسئله ای 
در سواحل  ایران جز  به  است، هرچند  جهانی 
شمالی خلیج فارس مانند ماهشهر ارتباط ندارد. 
مثال هایی  ذکر  ایران،  یعنی  جنگل ها  تحلیل 
درباره جنگل کاری های گسترده در ژاپن و چین 
و کره جنوبی یعنی ایران هوشیار باشد. پیشروی 
زیستگاه های  تخریب  ایران!  یعنی  بیابان ها 
ماهیان و ناپدید شدن گونه ها یعنی ایران! تامین 
آب و آبیاری بهینه یعنی ایران! اصوال افزودن 
بر سواد محیط زیستی یعنی ایران! خوشبختانه 
کشور ایران بزرگ است با منابع بسیار و امکان 
تدارک  توانایی  تمرکز جمعیت در مناطقی که 
آب و غذا و کار جمعیت های میلیونی را دارد. 
اما بزرگی و امکانات پاسخگوی مسئله نیست. 
دست به کار شدن و برنامه های و تامین کار و 
مسکن و درآمد و رفاه را به اجرا گذاشتن مالک 
است. به امید روزی که ایران مرفه و سر سبز 
بدون نگرانی از بارش در هر حال آب مورد نیازش 
را تامین کند و بر سرسبز کردن کشور مشغول 

باشد.

فریدون مجلسی در گفت وگو با »پیام ما« درباره محتوای سیاسی کتاب محیط زیستی »فروپاشی« می گوید

محیط زیست در درگیری های سیاسی گم شده است
مسائل محیط زیست در اثر بی توجهی جدی و در آستانه فروپاشی است. ما آنقدر درگیر مسائل و درگیری های سیاسی و 
سیاست زدگی و منازعات بین المللی بوده ایم که وظیفه اصلی حفاظت و بهسازی محیط زیست و بهره برداری پایدار برای »زندگی 
شادمانه مردم« را از یاد برده ایم

قاتل محیط بانان زنجانی 
شناسایی شد

شناسایی  زنجانی،  شهید  محیط بان   2 قاتل 
و برای اعمال قانون به مرجع قضایی استان 

شد. معرفی  زنجان 
رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان 
زنجان با اعالم این خبر به ایرنا گفت: »در رابطه 
با به شهادت رساندن 2 محیط بان این استان، 2 
شکارچی از سوی پلیس آگاهی زنجان به عنوان 
متهم دستگیر شده بودند اما در بازجویی های 
فنی و تخصصی به عمل آمده و روشن شدن 
زوایای پنهان قضیه، مشخص شد که یکی از 
این شکارچیان هیچ نقشی در وقوع این حادثه 
تلخ نداشته است.« جعفر رحمتی ادامه داد: »با 
توجه به عمل مجرمانه صورت گرفته از سوی 

قاتل، نامبرده به زودی قصاص می شود.«
فرمانده یگان حفاظت اداره کل محیط زیست 
استان زنجان نیز گفت: »قاتل اصلی در ادامه 
زنجان  آگاهی  پلیس  عوامل  بازجویی های 
به صراحت به جرم خود اقرار کرده و گفته که 

است.« نداشته  جرمی  شریک 
اسماعیل قلی زاده، افزود: »قاتل که شکارچی 
عنوان  به  خود  ارتکابی  جنایت  در  را  دیگری 
شریک جرم معرفی کرده بود باالخره قتل این 
2 محیط بان را گردن گرفت که پرونده نامبرده 
از دادسرا به دادگاه رفته است و اکنون در یک 

قدمی قصاص قرار دارد.«
بامداد  هاشمی،  میکائیل  و  مجلل  مهدی 
۱6 فروردین ماه امسال حین تعقیب و گریز 
حفاظت شده  منطقه  در  غیرمجاز  شکارچی 
فیله خاصه، بر اثر اصابت گلوله سالح جنگی به 

رسیدند.  شهادت 

آتش در بمو مهار شد 
و در چرام شعله زد

آتشی که از بعد از ظهر یکشنبه در پارک ملی بمو 
آغاز شده بود، دیروز مهار شد و همزمان آتش در 

»شرآبگروه« برای بار سوم شعله ور شد.
بخشدار سرفاریاب از توابع شهرستان چرام با 
اعالم خبر شلعه ور شدن آتش سوزی جنگل های 
و مراتع منطقه »شرآبگروه« به ایسنا گفت:  »این 
آتش سوزی از روز شنبه آغاز شده و پس از سه 
مرحله مهار دیروز بار دیگر شعله ور شد. نیروهای 
منابع طبیعی برای بررسی وضعیت به منطقه 
اعزام شده اند تا در صورت نیاز نیروهای بیشتری 

برای کمک به مهار آتش اعزام شوند.«
مردمی،  »نیروهای  داد:  ادامه  محمودی  علی 
بسیج  و  کوهنوردان  دهیاران،  طبیعی  منابع 
شهرستان چرام و کهگیلویه در مهار و خاموش 
کمک  و  همکاری  آتش سوزی  این  کردن 
داشتند. هنوز میزان خسارات وارده دقیق این 
آتش سوزی مشخص نیست اما عامل انسانی 
است و عمدی و سهوی بودن آن در حال بررسی 

است.«
همچنین آتشی که از یکشنبه ۴ بعد از ظهر به 
افتاده  فارس  استان  در  بمو  ملی  پارک  جان 
نیروهای  محیط بانان،  بی وقفه  تالش  با  بود 
در ساعت ۴  و گروه های مردمی  آتش نشانی 

مهار شد. دیروز  صبح 
پیکاپ  خودروی  یک  آتش سوزی  این  در 
آتش نشان مربوط به بمو طعمه حریق شد و 
محیط بانان با وجود خستگی های مهار آتش در 
منطقه ارژن، همچنان در حال پایش منطقه برای 
جلوگیری از مشتعل شدن دوباره آتش هستند.

استقرار توده هوای گرم 
در کشور

سازمان  سریع  هشدار  و  پیش بینی  مدیرکل 
هواشناسی از استقرار توده هوای گرم در کشور 
در چهار روز آینده خبر داد و گفت: »دمای هوا 
در برخی مناطق بین 5 تا ۸ درجه سانتی گراد 

می یابد.« افزایش 
صادق ضیاییان با اشاره به اینکه در چهار روز 
و  پایدار  جوی  مناطق کشور  بیشتر  در  آینده 
ایسنا  به  می شود،  پیش بینی  صاف  آسمانی 
گفت: »در این مدت دمای هوا نیز در استان های 
درجه   ۱۰ تا   6 بین  اردبیل  و  خزر  ساحلی 
سانتی گراد کاهش می یابد همچنین دمای هوا 
طی روز سه شنبه )۱۱ خرداد( در اردبیل و طی 
روز چهارشنبه )۱2 خرداد( در سواحل دریای خزر 
به دلیل وزش باد گرم جنوبی بین 5 تا ۸ درجه 

یافت.« خواهد  افزایش  سانتی گراد 
به  توجه  با  پنجشنبه  روز  »در  داد:  ادامه  او 
در  مجدد  هوا  دمای  جریان ها  شدن  شمالی 
سواحل دریای خزر و اردبیل بین 5 تا ۸ درجه 
سانتی گراد کاهش می یابد اما در سایر مناطق 
کشور توده هوای به نسبت گرم تا چهار روز آینده 

بود.« همچنان مستقر خواهد 
در  خرداد(   ۱۱( امروز  اینکه  بیان  با  ضیاییان 
خزر  دریای  ساحلی  استان های  نقاط  برخی 
بارش خفیف باران و در ارتفاعات رگبار پراکنده 
پیش بینی می شود، گفت: »طی این مدت در 
شرق کشور به ویژه منطقه زابل و شرق کرمان 
و تا پنجشنبه )۱3 خرداد( در خوزستان سرعت 
احتمال  و  یافت  خواهد  افزایش  باد  وزش 
دارد.« این مناطق وجود  در  خیزش گرد و خاک 

در کتاب نامی از ایران نیامده 
است. اما از آثار گرمای فزاینده 
اقلیمی سخن گفته اند که 
یعنی ایران! از تاثیر گرما بر 
بازده محصول و خیزش دریا 
سخن آمده که مسئله ای جهانی 
است. تحلیل جنگل ها یعنی 
ایران، ذکر مثال هایی درباره 
جنگل کاری های گسترده در ژاپن 
و چین و کره جنوبی یعنی ایران 
هوشیار باشد

»فروپاشی: چگونه جوامع راه فنا یا بقا را بر می گزینند« نوشته جرد دایموند با ترجمه فریدون مجلسی اثری است که تاثیر تخریب محیط 
 زیست به همراه افزایش جمعیت را بر فروپاشی جوامع شرح می دهد، مردمانی که پیش از ما زیسته و جنگل ها و منابع آبی خود را بیش 
از ظرفیت مصرف کرده اند،   آنها در دوران شکوفایی عالوه بر قطع درختان جنگل های حاشیه شهرهایشان برای ساخت معابد و سوزاندن و ... 
به سرعت جمعیت شان را افزایش دادند  ، دوره های متوالی خشکسالی منابع را در این جوامع کاهش داد و از سوی دیگر تخریب سرزمین 
هم تبعات فاجعه باری برای آنها داشت. به این ترتیب این تمدن ها و جوامع یکی پس از دیگری از صفحه روزگار محو شدند و از آنها جز 

سازه ها و معابدی باقی نماند. در گفت وگو با فریدون مجلسی درباره دالیل ترجمه این کتاب و درس های آن برای آینده ایران پرسیدیم.

نماینده شاهرود و میامی در مجلس:

ادامه فعالیت معدنی در شاهوار ممنوع شد
با  مجلس  در  میامی  و  شاهرود  نماینده 
بیان اینکه ادامه فعالیت معدنی در شاهوار 
ممنوع شد، گفت: قانون از هم اکنون پشت 
صورت  تخریبی  دیگر  و  دارد  قرار  شاهوار 

نخواهد گرفت.
بیان  با  خانی  علی اصغر  مهر،  گزارش  به 
اینکه نه تنها در شاهرود بلکه در دیگر نقاط 
استان سمنان منفعت معادن و محصوالت 
از  خارج  به  نباید  دارند،  وجود  معدنی که 

استان برده شود، تاکید کرد: »محصول معدن 
بوکسیت شاهوار به خارج از استان برده و برای 
شهرستان دیگری دو هزار شغل ایجاد می کند 
بنابراین به دلیل حضور به عنوان ناظر معادن 
کشور در مجلس شورای اسالمی، تا زمانی که 
بنده هستم هرگز اجازه فعالیت چنین معادنی 
این  اینکه  بر  تاکید  با  او  داد.«  نخواهم  را 
موضوع صریحًا اعالم شده که معدن بوکسیت 
باید بسته شود و از جای دیگر تامین محصول 

کند، بیان کرد: »منطقه شاهوار رسمًا ثبت ملی 
شد که این موضوع را باید به همه دوستداران 
و دغدغه مندان و مردم شاهرود تبریک گفت.«
این عضو خانه ملت با بیان اینکه در شاهوار 
نباید  سال ها  این  در  که  داده  رخ  اتفاقاتی 
می افتاد، تاکید کرد: »تا امروز سعی کرده ایم که 
در جهت منافع و مطالبات مردم حرکت کنیم 
چرا که باید مدافع آنان باشیم، برخی دیگر نقاط 
نیز در شهرستان های شاهرود و میامی نیز هم 

برای ثبت جهانی و ملی در نظر گرفته شده اند.« 
خانی با بیان اینکه دوران سختی را گذراندیم 
و رایزنی های بسیاری صورت دادند تا در هر 
پیدا کند،  ادامه  شاهوار  بوکسیت  صورت کار 
تاکید کرد: »در ابتدا کمی صبر کردیم چرا که 
نمی خواستیم تصمیم ناعادالنه ای گرفته شود 
زیرا یک سوی پرونده دولت بود و یک طرف 
مردم بودند و از سوی دیگر چندین بار معدن 
به صورت رسمی ما را دعوت کرد اما حضور پیدا 
نکردیم تا اینکه در نهایت یک بار به صورت 
غیر محسوس در منطقه شاهوار حضور یافتیم 
و تمام مسائل را بررسی کردیم.«او همچنین 
افزود: »در این حضور نزدیک همه چیز را دیدم 

و روی زمین وضعیت میدانی آن را بررسی و 
به نتیجه رسیدیم که باید محکم ایستاد و از 
مطالبه مردم دفاع کرد و طی صحبت هایی که 
صورت گرفته وزیر میراث فرهنگی پذیرفت که 
حرف منطقی است و فشارهای سنگینی را دو 
وزارت خانه دولتی برای ادامه کار می آوردند اما 
با همت و پشتوانه مردم و رسانه ها ایستادیم 
و توانستیم شاهوار را ثبت ملی کنیم لذا مردم 
در  بوکسیت  معدن  ادامه کار  بدانند که  باید 
شاهوار بعد از ثبت ملی آن خالف است و از 
نظر قانونی هیچ اقدام تخریبی در شاهوار نباید 
انجام داد و این قانون تمام قد مدافع شاهوار 

است.«

مشکلی که در ایران پدید 
آمده ناشی از بهره کشی 

کارشناسی نشده و بیش از توان 
زمین از منابع آب زیرزمینی و 
جاری برای رفع نیاز جمعیتی 
بیش از ظرفیت خاک است. 
اما با توجه به افزایش سطح 

فرهنگی و دانش و تجربه 
بشری می توان بر ظرفیت 

پاسخگویی به نیازها افزود و با 
توجه به امکانات طبیعی ایران 

می توان امیدوار بود
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| روزنامه نگار |

| فاطمه باباخانی |

این موضوع صریحًا اعالم شده که 
معدن بوکسیت باید بسته شود 
و از جای دیگر تامین محصول 
کند.  منطقه شاهوار رسمًا ثبت ملی 
شد و این موضوع را باید به همه 
دوستداران و دغدغه مندان و مردم 
شاهرود تبریک گفت
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 مرکز پژوهش های مجلس تهدیدهای محیط زیستی خزر را بررسی کرد

 استخراج سوخت و فعالیت نظامی  
 خزر را تهدید می کند

 بهره برداری های اقتصادی پرشتاب اکوسیستم خزر را تخریب کرده است

دریای خزر برای حدود ۱5 
میلیون سکنه حاشیه خود، 
هزاران فرصت شغلی ایجاد 

کرده است و منبع اصلی درآمد 
آنها محسوب می شود

آلودگی ارس که ناشی از ورود 
پساب های صنعتی جمهوری 

ارمنستان است از مسائل 
بسیار مهم وزارت نیرو و دولت 

جمهوری اسالمی ایران است که 
در تمامی اجالس ها، نشست ها 
و یادداشت تفاهم های دوجانبه 

با جمهوری آذربایجان مورد 
تاکید قرار می گیرد

مداخالت شتاب زده ای از جمله 
تغییر کاربری اراضی برای انجام 

ساخت وسازهای بی رویه و 
غیراصولی ساحلی مانند  اسکله 
و بندر، مجتمع های گردشگری، 

مسکونی و تجاری و صید 
بی رویه آبزیان به ویژه ماهیان 

خاویاری از عمده تهدیدهای 
محیط زیستی امروز دریای خزر 

محسوب می شود
|  
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 |

 رئیس سازمان جنگل ها در نامه
به دادستان کشور خواستار شد 

برخورد با عامالن 
 حریق های عمدی

 تشدید شود
رئیس سازمان جنگل ها با بیان اینکه سال 
عمدی  حریق  زمینه  در  نفر   66 گذشته 
نامه ای  ما  شدند، گفت:  دستگیر  جنگل ها 
از  و  ارسال کرده  دادستان کل کشور  برای 
کسانی  با  که  خواسته ایم  قضایی  مقامات 
که عمدا جنگل ها و مراتع کشور را به آتش 
می کشند برخوردهای سختگیرانه ای شود تا 

باشد. داشته  بازدارنده  جنبه 
در حاشیه  منصور  ایسنا مسعود  به گزارش 
برگزاری نشستی با حضور محمد باقر نوبخت 
رئیس،  سازمان برنامه و بودجه  در جمع 
خبرنگاران اظهار کرد: در نشست امروز سه 
جنگل ها  سازمان  سازمان  عمده  مشکل 
مطرح شد که اولین آن ها درخصوص جذب 

بود. جدید  نیروهای 
او ادامه داد: طی سه سال اخیر 2۸۰۰ نفر 
بازنشسته  جنگل ها  سازمان  نیروهای  از 
شده بودند. هرچند که ما دستگاه حاکمیتی 
هستیم و تلقی ما این است که این نیروها 
باید یک به یک جبران شوند اما درخواست 
ما این بود که بر اساس قانون مدیریت برای 
یک سوم این نیروها، حدود ۸6۰ نفر  مجوز 

تامین منابع صادر شود.
منصور با اشاره به اینکه ما برای جذب این 
تعداد نیرو پیش از این مجوز سازمان امور 
کرد:  تصریح  بودیم،  گرفته  را  استخدامی 
امروز رئیس سازمان برنامه و بودجه، رسما 
اعالم کرد که این سازمان با درخواست جذب 

نیروی جدید در سال جاری موافق است.
درخواست  افزود:  جنگل ها  سازمان  رئیس 
دیگر ما این بود که با توجه به گرمای هوا و 
وقوع آتش سوزی در جنگل ها و مراتع کشور 
اعتبارات مربوط به حفاظت و اطفای حریق 
به  دهند.  اختصاص  ما  به  زودتر  هرچه  را 
از  بیش  تاکنون  امسال  ابتدای  از  او  گفته 
3۰۰ فقره آتش سوزی در عرصه های طبیعی 

پیوسته است.  به وقوع  کشور 
اعتبار بخش  اینکه  بیان  با  ادامه  منصور در 
حفاظت و حریق ما حدود ۱2۰ میلیارد تومان 
و  برنامه  سازمان  رئیس  اظهارکرد:  است، 
بودجه اعالم کرد که در این زمینه همکاری با 

ما خواهند داشت.
منصور با بیان اینکه برای پیشگیری از حریق 
از  مراتع کشور  و  جنگل ها  در  آن  و کنترل 
ظرفیت بسیج به عنوان دیده بان نیز استفاده 
می شود، اظهارکرد: درحال  حاضر اکیپ های 
مناطق  در  نیز  حریق  کنترل  و  پیشگیری 
پهپاد  ازجمله  تجهیزاتی  از  و  دارند  حضور 
استفاده  بحرانی  مناطق  در  نیز  دوربین  و 

می شود.
رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری 
کشور در پایان با اشاره به اینکه درصدی از 
مراتع کشور عمدی  و  در جنگل ها  حریق ها 
در  نفر   66 سال گذشته  طی  است، گفت: 
برای  نامه ای  ما  زمینه دستگیر شدند.  این 
دادستان کل کشور ارسال کرده  و از مقامات 
قضایی نیز خواسته ایم که با کسانی که عمدا 
جنگل ها و مراتع کشور را به آتش می کشند 
جنبه  تا  شود  سختگیرانه ای  برخوردهای 

باشد. داشته  بازدارنده 

توضیح درباره یک گزارش
همین  در  پیام ما  روزنامه  دیروز  شماره  در 
جمعی  هشدار آمیز  نامه  از  بخشی  صفحه 
کنشگران  و  زیست  محیط  متخصصان  از 
زیست  محیط  وضعیت  درباره  اجتماعی 
برای  انتخابات  »نامزدهای  عنوان  با  کشور 
شد.  منتشر  بدهند«  برنامه  زیست  محیط 
از امضاکنندگان  به توضیح است یکی  الزم 
استاد  فتوره چی  »محمدمهدی  آقای  نامه 
تهران«  دانشگاه  اجتماعی  مطالعات  مرکز 

بوده اند. 

پروتکل حفاظت از تنوع زیستی دریای خزر  
به  الحاقی  پروتکلی  عشق آباد  پروتکل  یا 
کنوانسیون چارچوب حفاظت از محیط زیست 
دریایی دریای خزر)کنوانسیون تهران( است. 
اعضای  نشست  پنجمین  در  پروتکل  این 
متعهد کنوانسیون تهران یعنی یعنی جمهوری 
آذربایجان،  جمهوری اسالمی ایران،  جمهوری 
قزاقستان، روسیه و ترکمنستان، در خردادماه 
تصویب  به  ترکمنستان  آباد  عشق  در   ۱393
نهایی رسید و سپس در سال 97 به تصویب 

دولت رسید و به مجلس ارسال شد.
این پروتکل یکی از ۴ پروتکل الحاقی به این 

کنوانسیون است.
 7 گذشت  از  پس   ۱۴۰۰ خردادماه  در  حاال 
حاشیه  کشورهای  توسط  آن  امضا  از  سال 
الیحه  این  با  مرتبط  اصلی  خزر، کمیسیون 
یعنی کمیسیون  اسالمی،  در مجلس شورای 
را  الیحه  این  طبیعی  منابع  و  آب  کشارزی، 
تصویب و اجازه مبادله اسناد  آن را صادر کرده 

پژوهش های  مرکز  اساس  همین  بر  است. 
مجلس هم نظر کارشناسی خود را  مورد این 

است. اعالم کرده  پروتکل 
باید گفت  این پروتکل  به  از پرداختن  پیش 
اعمال  برای  چارچوبی  تهران  کنوانسیون  که 
و  خزر  دریای  در  زیستی  محیط  مدیریت 
راهبردهای  با  منطق  هدایت  و  آن  پیرامون 
توسعه پایدار است به طوری که منافع  و سالم 
جوامع بشری تضمین شود و اصالت طبیعی 
نسل  برای  منطقه  منافع  پایداری  و  محیط 

شود. حفظ  آینده  نسل های  و  حاضر 
پروتکل های الحاقی این کنوانسیون، در واقع 

بازو اجرایی این کنوانسیون هستند.
به  الحاقی  زیستی  تنوع  از  حفاظت  پروتکل 
کنوانسیون تهران به حفاظت از تنوع زیستی 
و  حفاظت  گونه ها  بر  تاکید  با  خزر  دریای 
می پردازد.  زیستگاه ها  از  حفاظت  همچنین 
برای نمونه جلوگیری از ورود گونه های بیگانه 
و گونه های مورد اصالح وراثتی به این زیست 

پروتکل  این  تاکید  مورد  موارد  از  یکی  بوم  
است.

 اهداف این پروتکل شامل حمایت، حفاظت 
زیستی  تنوع  یکپارچگی  و  احیای سالمت  و 
و زیست بوم دریای خزر و همچنین تضمین 

استفاده پایدار از منابع زیستی آن است.
 با امضای این پروتکل کشورهای عضو متعهد 
می شوند که به طور جداگانه یا مشترک همه 
و  حفاظت  حمایت،  برای  مناسب  اقدامات 
را  خزر  دریای  دریایی  زیست  محیط  احیای 
انجام دهند یعنی از ذخایر طبیعی دریای خزر 
به نحوی استفاده کنند که هیچ آسیبی برای 
آن  زیستی  منابع  و  دریایی  زیست  محیط 
نداشته باشد و از گونه های مورد تهدید و تنوع 
زیستی دریای خزر حمایت، حفاظت کنند و 

برای احیا آنها تالش کنند.
می شوند که  موظف  این کشورها  همچنین   
را که  نواحی  شده،  حفاظت  مناطق  ایجاد  با 
در سطح  یا  است  بسیار حساس  و  بی نظیر 

سالم  محیط  وضعیت  نمایان گر  منطقه ای 
اساس  بر  کنند.  حمایت  هستند،  پایدار  و 
شورای  مجلس  پژوهش های  مرکز  نظر 
و  انسانی  حد  از  بیش  فعالیت های  اسالمی 
موجب  پرشتاب،  اقتصادی  بهره برداری های 
آلودگی  طبیعی،  اکوسیستم های  تخریب 
محیط زیست و کاهش کیفیت آب این دریا 
است. همچنین مداخالت شتاب زده ای  شده 
انجام  برای  اراضی  کاربری  تغییر  جمله  از 
ساخت وسازهای بی رویه و غیراصولی ساحلی 
مانند  اسکله و بندر، مجتمع های گردشگری، 
فعالیت های  توسعه  تجاری،  و  مسکونی 
اکتشاف و استخراج منابع فسیلی زیربستر، 
صید بی رویه آبزیان به ویژه ماهیان خاویاری، 
مناطق  رفتن  از دست  و  زیستگاه ها  تخریب 
تخم ریزی ماهیان خاویاری، تخلیه مستقیم 
کشاورزی  و  صنعتی  شهری،  آلودگی های 
با  آلودگی ها  بار زیاد  به دریا،  مناطق ساحلی 
منابع مشخص و نامشخص در حوضه آبریز 

رودخانه های منتهی به دریا از عمده تهدیدهای 
محسوب  خزر  دریای  امروز  زیستی  محیط 
می شود که باعث اختالل در وضعیت طبیعی 

است. شده  دریا  این 
گونه های  که  می کند  اضافه  گزارش  این 
فک  و  خاویاری  ماهیان  چون  ارزشمندی 
دریای خزری که تنها پستاندار زیستمند این 
در  گونه های  فهرست  در  است  اکوسیستم 
معرض خطر انقراض قرار گرفته و مخاطرات 
زیست بوم  اقتصادی  و  اکولوژیکی  حیات 
دیگر  جمله  از  است.  ساخته  متاثر  را  خزر 
ویژگی های مهم دریای خزر در گزارش مرکز 
ذکر  ویژگی ها  این  مجلس  پژوهش های 
شده است که 2۴ درصد از گونه های ماهیان 
این منطقه، انحصاری دریای خزر بوده و در 
سایر نقاط دنیا وجود ندارند. همچنین حدود 
آبزی، ذخایر نفت و گاز موجود در  ۴۰۰ گونه 
ساحل و زیربستر و همچنین موقعیت خاص 

است. اهمیت  حائز  بسیار  استراتژیک 
این گزارش تاکید کرده است که دریای خزر 
پس از خلیج فارس و سیبری، به لحاظ ذخایر 
نفت و گاز موجود در ساحل و زیربستر در مقام 
سوم قرار دارد. این دریا برای حدود ۱5 میلیون 
سکنه حاشیه خود، هزاران فرصت شغلی ایجاد 
کرده است و منبع اصلی درآمد آنها محسوب 
می شود. بنابراین مرکز پژوهش های مجلس 
اضطراری  با شرایط  مقابله  می کند که  عنوان 
می توان  را  خزر  دریای  در  زیستی  تنوع 
پیش درآمدی بر مدیریت جمعی معضالت یا 

بحران های منطقه ای تلقی کرد.
این مرکز معتقد است آغاز همکاری کشورهای 
زیستی  تنوع  از  حفاظت  زمینه  در  منطقه 
معضالت  از  نمونه ای  مدیریت  مثابه  به 
حائز  این جهت  از  غیرامنیتی  و  غیرسیاسی 
عزیمت  نقطه  می تواند  که  است  اهمیت 
مناسبی باشد، زیرا از یکسو این روند می تواند 
به همسویی بیشتر کشورها در سایر حوزه ها 
منجر  امنیتی  یا  سیاسی  اقتصادی،  از  اعم 
قبیل  این  آنجا که  از  دیگر،  از سوی  و  شود 
معضالت خود می توانند زمینه ساز بی اعتمادی، 
شوند،  منطقه ای  روابط  در  تنش  و  مناقشه 
می تواند  الیحه  این  مورد نظر  همکاری های 
نقش بازدارنده مؤثری در این راستا ایفا کند.  
در  منطقه ای  همکاری  می افزاید  این گزارش 
خزر  دریای  زیستی  تنوع  از  حفاظت  زمینه 
ملی  استراتژی  تدوین  به  ارزنده ای  کمک 
توسعه پایدار عرضه می کند. دریای خزر پهنه 
با  با مختصات منحصربه فردی است که  آبی 
از  است؛  مواجه  فراوانی  آسیب پذیری های 
آلودگی های زیست  محیطی گرفته تا انقراض 
نظامی  تا  و  دریایی  جاندار  گونه های  انواع 
شدن. این در حالی است که این الیحه  به 
عنوان بخشی از سلسله همکاری های کارکردی 
کشورهای منطقه در راستای تدوین استراتژی 
ملی توسعه پایدار ضمن اینکه می تواند ادامه 
این  در  پیشین  همکاری جویانه  روندهای 
حوزه ها تلقی شود، زمینه ساز و تسهیل کننده 
حساسیت  حوزه های  سایر  در  همکاری ها 

بود. خواهد  هم  امنیتی  و  سیاسی  برانگیز 

همکاری های  به  اشاره  با  نیرو   وزیر 
جهت  خارجه  امور  وزارت  با  نیرو  وزارت 
سایر  و  ارس  رود  آلودگی  کامل  بررسی 
یادآوری  کشور،  مرزی  رودخانه های 
وزارت  با  رایزنی هایی  زمینه  این  در  کرد: 
نشست های  برگزاری  جهت  خارجه  امور 
ارمنستان،  ایران،  بین  چهارجانبه 
است. شده  انجام  ترکیه  و  آذربایجان 

گفت:  اردکانیان  رضا  ایرنا،  گزارش  به 
آلودگی ارس که ناشی از ورود پساب های 
از  است  ارمنستان  جمهوری  صنعتی 
دولت  و  نیرو  وزارت  مهم  بسیار  مسائل 
در  که  است  ایران  اسالمی  جمهوری 
یادداشت  و  نشست ها  اجالس ها،  تمامی 
مورد  جمهوری  این  با  دوجانبه  تفاهم های 

می گیرد. قرار  تاکید 
سال های  در  نیرو  وزارت  کرد:  اظهار  او 
اخیر با جدیت و اراده محکم در این زمینه 
و در نشست های دوجانبه  پیدا کرده  ورود 

ارمنستان  جمهوری  مربوطه  مسئوالن  به 
است. شده  داده  الزم  تذکرهای 

وزیر نیرو گفت: بر همین اساس طرف های 
و  همکاری  وعده  دفعات  به  هم  ارمنی 
به  صنعتی  پساب های  ورود  از  جلوگیری 
زمینه  این  در  و  داده اند  را  ارس  رودخانه 

است. شده  انجام  نیز  پیشرفت هایی 
ارمنستان  اقدامات  اینکه  بیان  با  اردکانیان 
ارس  رود  آلودگی  از  جلوگیری  جهت  در 
ادامه  به نقطه مطلوب نرسیده است،  هنوز 
داد: در هر حال پیگیری ها از سوی وزارت 
بردن  بین  از  و  برای کاهش  دولت  و  نیرو 
ادامه  مرزی  مهم  رودخانه  این  آلودگی 

دارد.
نیرو  وزارت  همکاری های  به  اشاره  با  او 
بررسی کامل  جهت  خارجه  امور  وزارت  با 
رودخانه های  سایر  و  ارس  رود  آلودگی 
زمینه  این  در  یادآوری کرد:  مرزی کشور، 
جهت  خارجه  امور  وزارت  با  رایزنی هایی 

بین  چهارجانبه  نشست های  برگزاری 
ایران، ارمنستان، آذربایجان و ترکیه انجام 
مراحل  طی  با  است  امید  که  است  شده 
به  وقت  اسرع  در  مذکور  نشست  اداری، 

شود. برگزار  ایران  میزبانی 
مسائل  اینکه  بر  تاکید  با  نیرو  وزیر 
ویژه  به  مردم  سالمتی  و  بهداشتی 
دولت  آخر  و  اول  اولویت  مرزنشینان 
پیشنهاد  گفت:  است،  امید  و  تدبیر 
کشورهای  به  ایران  آشکار  و  مشخص 
توافقات  به  پایبندی  همسایه،  و  دوست 
و  بهره برداری  در  مشارکت  اساسی  اصل  و 
باید  و  است  مرزی  رودهای  از  بهره مندی 
این مساله از سوی سایر کشورها هم مورد 

گیرد. قرار  توجه 
نشست  برگزاری  مهم  اهداف  از  اردکانیان، 
را  ارس  رود  آلودگی  پیرامون  جانبه  چهار 
رود  این  آب  کیفیت  از  مراقبت  و  حفظ 
رود  این  افزود:  و  کرد  اعالم  مرزی  مهم 

مردمان  سالمت  در  مهمی  بسیار  نقش 
دارد. همسایه  تمامی کشورهای  مرزنشین 
امیدواری کرد، نشست چهارجانبه  اظهار  او 
اسرع  در  خارجه  امور  وزارت  همکاری  با 

شود. برگزار  وقت 
سد  امروز  صبح  کشورمان  نیروی  وزیر 
سد  خداآفرین،  شهرستان  در  قیزقلعه سی 
پایاب  شبکه  و  جلفا  در شهرستان  گردیان 
یکانات شهرستان مرند را با سرمایه گذاری 

افتتاح کرد. تومانی  میلیارد   99۰
آیین  در  اردکانیان  رضا  همچنین 
سدهای  از  بهره برداری  سالگرد  پنجاهمین 
ارس و میل - مغان و شروع آبگیری سد 
قیزقلعه سی که با حضور »پرویز شهبازاف« 
آذربایجان،  جمهوری  انرژی  و  آب  وزیر 
مقام های  از  برخی  و  استانداران  سفرا، 
با  گفت:  شد،  برگزار  کشور  دو  عالی رتبه 
مرزی  رود  که  داشت  اذعان  باید  افتخار 
آب های  از  بسیاری  مانند  تنها  نه  ارس 
بین  ستیز  و  نزاع  ساز  زمینه  دنیا،  مرزی 
دو ملت نبوده، بلکه به عنوان نمونه ای نادر 
توسعه  جهت  در  مهم  عاملی  درخشان،  و 
و  دوست  ملت  دو  میان  روابط  تقویت  و 
است. بوده  آذربایجان  و  ایران  همسایه 

رودخانه  افزود:  او  نیرو،  وزارت  به گزارش 
ملت های  همه  دوستی  مرز  ارس،  مرزی 
واقع در حاشیه این رودخانه و برخوردار از 
به  الهی است. رودخانه ای که  این موهبت 
دوستی های مردمان ساکن در این حوضه 
روح بخشیده و بایسته است که قدر آن را 

بدانند. پیش  از  بیش 
و  پایش مشترک سراسری کمی  او گفت: 
روند  ادامه  در  ارس  مرزی  رودخانه  کیفی 
خوب همکاری های قبلی دو کشور، استقرار 
هشدار  و  پیش بینی  یار،  تصمیم  سامانه 
به  خسارت  بروز  از  پیشگیری  برای  سیل 
دست،  پایین  اراضی  و  آبی  تاسیسات 
چهارجانبه  کمیسیون  تشکیل  برای  تالش 
مهم ترین  از  ارس  آبریز  حوضه  کشورهای 
پیش  فعالیت های  و  همكاری  زمینه های 

است. ارس  آبریز  حوضه  در  رو 
بخشی  سرعت  كرد:  اضافه  اردکانیان 
سد  خصوص  در  تصمیم گیری ها  به 
و  نهایی  نتیجه  حصول  تا  قیزقلعه سی 
شرکت های  خوب  ظرفیت  از  استفاده 
برای  کشور،  دو  هر  در  مشاور  و  پیمانکار 
موارد  دیگر  از  اجرایی،  پروژه های  انجام 

است. حوضه  این  در  اهمیت  حائز 

 وزیر نیرو خبر داد:

رایزنی برای بررسی چهارجانبه آلودگی ارس

نیرو

کمیسیون  در  دریای خزر  زیستی  تنوع  از  پروتکل حفاظت  بررسی  راستای  در  اسالمی  پژوهش های مجلس شورای  مرکز  |پیام  ما | 
کشاورزی، وضعیت محیط زیستی و  تهدیدات دریای خزر را بررسی کرد. این مرکز عنوان می کند که دریای خزر پهنه آبی با مختصات 
منحصربه فردی است که با آسیب پذیری های فراوان از آلودگی های زیست  محیطی گرفته تا انقراض انواع گونه های جاندار دریایی و تا 

نظامی شدن مواجه است.

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 ۱3آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
برابررای  رسمی  فاقدسند  ساختمانهای  و  واراضی  ثبتی  وضعیت 
شماره۱۴۰۰6۰3۱9۰۱۴۰۰۰3۸6-۱۴۰۰/۰2/۰5هیات دوم موضوع قانون 
سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین 
تصرفات  جیرفت   ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  مستقردرواحد  رسمی 
مالکانه بالمعارض متقاضی اقای یاسر امیری فرزند حسین  بشماره 
شناسنامه 5۰65صادره ازجیرفت در ششدانگ یک باب خانه  به 
مفروز  اصلی  از57۴-  -فرعی  پالک  مربع  6۱6.97متر  مساحت 
واقع  دو  قطعه  از 57۴-اصلی  پالک ۸5فرعی  از  شده  مجزی  و 
دراراضی جیرفت بخش ۴5کرمان خریداری از مالک رسمی آقای 
محمد ابوالحسن زاده ماهانی محرزگردیده است.لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب دردو نوبت به فاصله ۱5روزآگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول 

اعتراض طبق مقررا ت سند مالکیت صادر خواهدشد ./م الف:۱۱9
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۰/۰3/۱۱ 

 تاریخ انتشارنوبت دوم :۱۴۰۰/۰3/25
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 ۱3آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
شماره۱۴۰۰6۰3۱9۰۱۴۰۰۰3۰۴- برابررای  رسمی  فاقدسند  ساختمانهای  و  واراضی 
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  دوم  ۱۴۰۰/۰۱/2۸هیات 
جیرفت   ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  مستقردرواحد  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای محمد دلفاردی  فرزند خدا رحم بشماره 
به مساحت  وباغچه  باب خانه   ازجیرفت در ششدانگ یک  شناسنامه ۱72صادره 
۱۱۰۰متر مربع پالک -فرعی از۱۱93- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک -فرعی 
3۴کرمان  بخش  جیرفت  دلفارد  سرگدار  دراراضی  واقع   6 قطعه  ۱۱93-اصلی  از 
خریداری از مالک رسمی خانم حلیمه کردستانی محرزگردیده است.لذا به منظور 
که  صورتی  در  شود  می  ۱5روزآگهی  فاصله  به  نوبت  دردو  مراتب  عموم  اطالع 
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:۱2۱
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۰/۰3/۱۱ – تاریخ انتشارنوبت دوم :۱۴۰۰/۰3/25

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 ۱3آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
شماره۱۴۰۰6۰3۱9۰۱۴۰۰۰۴۰6- برابررای  رسمی  فاقدسند  ساختمانهای  و  واراضی 
اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  ۱۴۰۰/۰2/۰6هیات 
جیرفت   ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  مستقردرواحد  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای محمدمشایخی جمال بارز فرزند درویش 
بشماره شناسنامه ۱655صادره ازجیرفت در ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 
۱۱۰.5متر مربع پالک -فرعی از5۸۱- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک -فرعی از 
5۸۱-اصلی قطعه 2 واقع دراراضی حسین اباد جیرفت بخش ۴5کرمان خریداری 
از مالک رسمی آقای حسن مشایخی محرزگردیده است.لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب دردو نوبت به فاصله ۱5روزآگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشاراولین 
آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا 

ت سند مالکیت صادر خواهدشد ./م الف:۱۱5
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۰/۰3/۱۱ – تاریخ انتشارنوبت دوم :۱۴۰۰/۰3/25

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 ۱3آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
شماره۱۴۰۰6۰3۱9۰۱۴۰۰۰37۸- برابررای  رسمی  فاقدسند  ساختمانهای  و  واراضی 
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  دوم  ۱۴۰۰/۰2/۰۴هیات 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت  تصرفات 
شناسنامه  بشماره  حسن  فرزند  گیالنی   الهه  خانم  متقاضی  بالمعارض  مالکانه 
مساحت  سازبه  نیمه  خانه   باب  یک  ششدانگ  در  ازجیرفت  3۰2۰3۴265۱صادره 
276متر مربع پالک -فرعی از579- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک ۱3فرعی 
از 579-اصلی قطعه دو واقع دراراضی رهجرد جیرفت بخش ۴5کرمان خریداری از 
مالک رسمی آقای نصرهللا گیالنی محرزگردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
به صدور  نسبت  اشخاص  در صورتی که  ۱5روزآگهی می شود  فاصله  به  نوبت  دردو 
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:۱۱2
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۰/۰3/۱۱ – تاریخ انتشارنوبت دوم :۱۴۰۰/۰3/25

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 ۱3آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
شماره۱3996۰3۱9۰۱۴۰۰6۴۸9- برابررای  رسمی  فاقدسند  ساختمانهای  و  واراضی 
اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  دوم  ۱399/۱2/۱6هیات 
جیرفت   ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  مستقردرواحد  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم آیلین احمدی کاره  فرزند اسحق بشماره 
شناسنامه 3۰2۰۸72۸۴7صادره ازجیرفت در ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 
از پالک -فرعی  از56۴- اصلی مفروز و مجزی شده  2۴6متر مربع پالک -فرعی 
از 56۴-اصلی قطعه دو واقع دراراضی کهوروئیه جیرفت بخش ۴5کرمان خریداری 
از مالک رسمی آقای انوشیروان پارسا محرزگردیده است.لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب دردو نوبت به فاصله ۱5روزآگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشاراولین 
آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
طبق  اعتراض  وصول  مذکوروعدم  مدت  انقضای  صورت  در  است  بدیهی   . نمایند 

مقررا ت سند مالکیت صادر خواهدشد ./م الف:۱2۰
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۰/۰3/۱۱ – تاریخ انتشارنوبت دوم :۱۴۰۰/۰3/25

جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 
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اداره کل امور کارکنان بانک کشاورزی 

آگهي ابالغ برگ 
تفهیم اتهام به آقاي 

رضا خطیب سمناني   
"نظر به مفاد ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی، برگ 

ابالغ و تفهيم اتهام شماره 3683 مورخ ۱4۰۰/۰2/۰۱ مبنی بر 
ابالغ موارد اتهامي به آقاي رضا خطيب سمناني فرزند اسمعيل 

كارمند ادارات مركزي بانك كشاورزي، ابالغ می گردد." 

اين آگهي در دو نوبت متوالي در روزنامه كثيراالنتشار درج و به 
نامبرده ابالغ می گردد حداكثر ظرف مدت 3۰ روز از تاريخ درج 
اين آگهي دفاعیات خود را به دفتر اداره كل امور كاركنان اين 

بانك ارسال نمايد.
چاپ نوبت اول: ۱4۰۰/۰3/۱۰
چاپ نوبت دوم: ۱4۰۰/۰3/۱۱

نوبت دوم

م الف 7۴۱ شناسه آگهی ۱۱39۱6۱

اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان كرمان
شناسه آگهی ۱۱43468

آب را 
َهدر ندهیم

آگهي  مناقصه عمومي یك مرحله اي 
نام دستگاه : اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان کرمان

نوع موضوع مناقصهردیف
مبنای برآورد ریالیمناقصه

براورد
میزان تضمین شركت در 
شماره ثبتی ستاد ایرانشماره مناقصهفرآیند ارجاع كار )ریال(

۱
تكمیل تعریض و بهسازی محور روستایی بم-دولت آباد-روداب غربی قطعه اول )مرحله 

اول(

ی
ه ا

حل
مر

ك 
ی

ی
یف
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یاب

رز
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ب

55/6۱9/۰76/۴56
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۰۰ 
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س 
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ر ا
ب

2/7۸۰/953/۰۰۰22-۱-۴-۰۰2۰۰۰۰۰۱55۱۰۰۰۰22

۰۰2۰۰۰۰۰۱55۱۰۰۰۰32-۴-2-۱6/۱۴3/7۰۸/522۸۰7/۱۸5/۰۰۰32بهسازی، لكه گیری و روكش آسفالت محور نظام شهر، بم، قطعه2 )مرحه دوم(2

۰۰2۰۰۰۰۰۱55۱۰۰۰۰33-۴-2-6۸/7۴5/63۰/5533/۴37/2۸۱/۰۰۰33بهسازی،لكه گیری، روكش آسفالت ارزوئیه-وكیل آباد)انتهای باغات سیرجان()مرحله دوم(3

۰۰2۰۰۰۰۰۱55۱۰۰۰۰3۴-۴-2-2۸/52۴/2۱3/299۱/۴26/2۱۰/۰۰۰3۴بهسازی و روكش آسفالت محور برج معاذ- اسدآبادانگوری– برج اكرم)مرحله دوم(۴

۰۰2۰۰۰۰۰۱55۱۰۰۰۰35-۴-2-23/5۸6/777/۸۴6۱/۱79/339/۰۰۰35اجرای لكه گیری و درزگیری محور رفسنجان، زرند، كرمان )مرحله دوم(5

6
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نوبت  اول

حلقه اتصال بیشتر پرسش های خبرنگاران 
بود.  تهران  شهردار  گذشته  سال  بخشنامه 
زباله گردی  بخشنامه ای که حناچی طی آن 
آن  در  و  کرد  اعالم  ممنوع  را  کودکان 
با  پس  این  از  شهرداری  که  کرد  تاکید 
را استثمار می کنند،  پیمانکارانی که کودکان 
برخورد قهری می کند و به طور مثال دیگر 
برخالف  نمی کند.  تمدید  را  قراردادشان 
را  بخشنامه  این  شهرداری  مدیران  اینکه 
که  دارند  تاکید  و  می کنند  تلقی  کارآمد 
میزان زباله گردی کودکان کاهش پیدا کرده 
اما شواهد عینی خبرنگاران و شهروندان از 
سال گذشته تاکنون، خالف ادعای مدیران 
درباره  پیام ما  روزنامه  می دهد.  نشان  را 
از  پرسید.  تهران  شهردار  از  تناقض  همین 
اینکه آیا بخشنامه توفیقی داشته؟ یا اصال 
گرفته  صورت  قهری  برخورد  پیمانکاران  با 

است؟ 
جوادی یگانه در پاسخ به این پرسش گفت: 
مشاهدات  براساس  زمینه کودکان کار،  در 
است  آنها  شدن  کم  از  حاکی  شهرداری، 
داشتیم  دادستانی  در  که  جلسه ای  در  و 
مبنی بر این بود که بتوانیم با ماشین هایی 
به کار  را  زباله گرد  و کودکان  که کودک کار 
می گیرند برخورد کنیم. مشاهدات حاکی از 

است.  زباله گرد  کاهش کودک 
تاکید  تهران  شهردار  اجتماعی  معاون 
جدی،  ابزار  یک  داریم  ابزار  چند  ما  کرد: 
سامانه ای است که شهرداری تهران طراحی 

می دهید  ۱37 گزارش  روی  و  است  کرده 
بگذارید  می کند،  پیگیری  شهرداری  و 
شفاف  مساله  تا  بزنم،  دیگر  مثال  یک 
داد و گفتند پل های  اتفاقی رخ  شود، یک 
روی  شماره ای  یک  نیست.  امن  عابر پیاده 
آن  می توانستند  مردم  و  شد  طراحی   ۱37

کنند.  گزارش  را 
او ادامه داد: هم اکنون عدد ناامنی پل های 
این  است.  درصد  یک  حدود  پیاده  عابر 
 6۰ به  خیابان ها  تاریکی  هنگام  اما  عدد 
زباله گرد  کودکان  درباره  می رسد.  درصد 
هم  را  سن  اختالف  افغانستانی  اتباع  و 
داریم و از روی چهره نمی توانیم تشخیص 
کم  روی  ما  اما  هستند.  سنی  چه  دهیم 
زیرا  داریم.  نظر  اتفاق  موضوع  این  شدن 
شهرداری این سامانه را گذاشته است و ما 
یزدانی  آقای  اتفاق  به  جلساتی که  در  هم 
و  جمع کردیم  را  پیمانکاران  تمام  داشتیم 
توضیح دادیم، این مساله باید انجام شود. 
منعقد  تهران  شهرداری  که  قراردادی  در 
کارگران  از  هیچکدام  از  مشخصا  می کند، 

باشند.  و کودک  اتباع  نباید 
حناچی  ضرب االجل  اینکه  به  اشاره  با  او 
برای از بین رفتن زباله گردی در کودکان تا 
خرداد ۱۴۰۰ بوده، نیز تاکید کرد: ما تالش 
تالش  هم  همچنان  و  کردیم  را  خودمان 

برود.  بین  از  مساله  این  تا  می کنیم 
کودکان  و  کار  کودکان  درباره  نیز  یزدانی 
آقای  بخشنامه  بنابر  گفت:  زباله گرد 

نیروی  و  بازرسی  سازمان  آمار  شهردار، 
کاهش  از  حاکی  دادستانی  و  انتظامی 
کودکان زباله گرد است.  به عالوه جریمه ای 
چنین  اگر  شد  اعالم  و  گرفته ایم  نظر  در 
از قرارداد پیمانکار  مساله ای مشاهده شود 
باید  او تاکید کرد: همچنین  کسر می شود. 
افرادی که در این زمینه کار می کنند لباس 

باشند. داشته  مخصوص 
پرسش  درباره  ادامه  در  نیز  تهران  شهردار 
زباله گرد گفت:  درباره کودکان  شده  مطرح 

جدا  باید  تهران  در  زباله گرد  و  کودکان کار 
هستند.  جدا  مقوله کامال  دو  این ها  شوند، 
در خصوص کودکان زباله گرد آمار به شدت 
این زمینه  پیدا کرده است، ما  در  کاهش 
خصوص  در  می کنیم.  برخورد  شدت  به 
فراتر  و  حوزه گسترده  یک  نیز  کودکان کار 
اتفاق  موضوع  این  و  است  شهرداری  از 

جداست. آن  مقوله  و  می افتد 
قانع  توضیحات  این  از  اما  خبرنگاران 
بر  مبنی  خود  میدانی  شواهد  از  و  نشدند 
شهردار  گفتند.  زباله گرد  کودکان  افزایش 
مدیرعامل  علیپور  صدرالدین  از  این بار 
سازمان خواست تا در این باره توضیح دهد. 
علیپور گفت: بر اساس آماری که از سازمان 
بازرسی داریم کودکان کار از حدود ۴۰۰ الی 
5۰۰ نفر که آمار رسمی بوده به کمتر از ۱۰۰ 
را  تفکیک  که  کارگرانی  است.  رسیده  نفر 
هستند  پیمانکار  گروه های  می دهند  انجام 
که لباس فرم دارند و خودروی جمع آوری 
را  خود  قانونی  و کار  دارند  پسماند خشک 

می دهند.  انجام 
اعالم   ۱37 طریق  از  ضمنا  داد:  ادامه  او 
شده  دیده  کار  کودک  که  هرجایی  کردیم 
به شهرداری گزارش داده شود و شهرداری 
است  داشته   نیز  برخورد  زمینه  این  در 
اینکه  ضمن  شدند.  حذف  منطقه  دو  و 
دادستانی  از  حکم  بودیم که  شهری  تنها 
انتظامی  نیروی  با  تفاهمی  و  گرفتیم 
از  اکیپ   ۸۰ انتظامی  نیروی  و  داشتیم 
داد  قرار  ما  اختیار  در  کرونا  شیوع  زمان 
به  مربوط  زباله گرد  و خودرویی که کودک 

کند.  توقیف  را  است  پیمانکار 
این  به  مخازن  زمانی که  تا  گفت:  علیپور 
آسان  آن  به  دسترسی  که  است  شکل 
آن  از  می توانند   هم  غیر مجاز  افراد  است 
ضابط  شهرداری  و  باشند  داشته  برداشت 
داشته  برخورد  بخواهد  نیست که  قضایی 
باشد. به زمان بندی و مشارکت مردم نیاز 
در  می گویم که  ارقام  و  اعداد  با  و  داریم 

داشتیم. جدی  خیلی  کاهش  آمار 

بیمارستانی  پسماند  دفن  سلول   
درحال ساخت است 

»پیام ما«  روزنامه  نشست  این  ادامه  در 
شهردار  معاونان  از  هم  دیگر  پرسش  دو 
طرح های  خصوص  در  اولی  پرسید. 
پروژه های  فرهنگی  و  اجتماعی  ارزیابی 
جوادی یگانه  بود.  اتاف  به  موسوم  شهری 
پیش  طرح ها  این  چرا  اینکه  به  پاسخ  در 
نیستند،  دسترس  در  پروژه ها  آغاز  از 
هم  ارزیابی  طرح های  تمام  که  کرد  ادعا 
قابل  شفاف  سایت  در  هم  دسترسند  در 

پرسش  شهروندانند.  تمام  برای  مطالعه 
یعنی  شهردار  معاون  دیگر  از  پیام ما  دیگر 
بهداشتی  دفن  سلول  عمر  بود.  یزدانی 
بیمارستانی  پسماند  که  منطقه ای  یعنی 
به  می شود،  داده  سامان  آن  در  عفونی  و 
سازمان  و کارکنان  مدیران شهرداری  گفته 
پایان  به  است که  مدتی  پسماند  مدیریت 
رسیده است. علیپور نیز سال گذشته وعده 
تا پیش  بود که ساخت سلول جدید  داده 
مورد  و  ساخته   ۱۴۰۰ سال  به  رسیدن  از 
همچنین  او  می گیرد.  قرار  بهره برداری 
ادعا  نیز  پیام ما  روزنامه  کالب هاوس  در 
شده  بهره برداری  تازه  سلول  که  کرد 
این  به  پاسخ  در  یزدانی  است،درحالی که 
پرسش ادعای دیگری داشت او از افتتاح 
صحبت نکرد و تنها گفت طبق وعده ای که 
دادیم، کار جدید درحال انجام است و این 
امکان هم وجود دارد تا از آن بازدید شود.

آباد تحویل گرفتیم و نه ویرانه  نه   
می دهیم  تحویل 

این  به  پاسخ  در  ادامه  در  همچنین  او 
پرسش که بسیاری از اعضای شورای شهر 
دوره چهارم ادعا می کنند حناچی در بخش 
عمارت  ملک  به  صحبت هایش  از  دیگری 
اقدسیه اشاره کرد، خانه ای که باارزش بود، 
ثبت ملی نبود، فروخته شد اما مردم از آن 
به گوش  خبر  که  زمانی  تا  نشدند  خبردار 
رسانه ها رسید. او درباره این عمارت گفت: 
می کنیم  عمل  قانون  اساس  بر  کشور  در 
ساختمان هایی  مورد  در  قانونی  الزام  و 
شهرداری  دارد.  وجود  شدند  ملی  ثبت  که 
بفروشد  را  روزانه ممکن است صدها ملک 
امالکی  خود  ماموریت های  اساس  بر  یا  و 
تهران  در  آثار  از  بسیاری  خریداری کند.  را 
توسط شهرداری مرمت و سپس ثبت ملی 
شده اند اما ملک اقدسیه هر چند که ملک 
و  نداشت  زیادی  قدمت  اما  بود  فاخری 

نبود. هم  ملی  ثبت 
این  به  پاسخ  در  ادامه  در  همچنین  او 
اعضای  از  بسیاری  که  ادعا  و  پرسش 
می کنند که  ادعا  چهارم  دوره  شهر  شورای 
و  دادند  شهری  مدیریت  تحویل  آباد  شهر 
گفت:  است.  کرده  ویرانه  را  آن  شهرداری 
نه  و  گرفته ایم  تحویل  آباد  شهر  نه  ما 
کردیم  تالش  ما  می دهیم.  تحویل  ویران 
ما  عمل  و  حرف  اصالح کنیم.  را  راهبردها 
تالش  راستا  این  در  و  باشد  منطبق  باید 
امتداد  در  عملیاتی  برنامه های  کردیم 
دوره  در  که  کسانی  قطعا  باشد.  شعارمان 
وضعیت  تالش کردند  نیز  کرده اند  قبل کار 

شود. بهتر 

شهردار تهران در نشست خبری در پاسخ به »پیام ما«:

آمار کودکان زباله گرد کاهش یافته است
معاون خدمات شهری شهرداری تهران: کارهای سلول دفن پسماند بیمارستانی درحال انجام است

شهردار پردیس مطرح کرد:
ماهیانه 5۰ میلیون 

 تومان هزینه نگهداری
از سگ های ولگرد

شهردار پردیس گفت: عملیات زنده گیری، جمع 
عقیم سازی سگ های  و  واکسیناسیون  آوری، 
بدون صاحب در پردیس با محاسبه هزینه های 
جانبی و انشعابات مرکز نگهداری هر ماه در حدود 
دارد.  هزینه  برای شهرداری  ریال  میلیون   5۰۰
»مرتضی همتی« شهردار پردیس روز دوشنبه 
در خصوص هزینه سالیانه نگهداری سگ های 
بالصاحب به خبرنگاران گفت: شهر پردیس در 
منطقه کوهستانی قرار دارد و تعداد سگ های بی 
صاحب در آن زیاد است ، در سال 99 در حدود 
۸5۰ سگ بالصاحب زنده گیری، واکسیناسیون 
 6 از  بیش  سالیانه  که  شدند  عقیم سازی  و 
میلیارد ریال برای انجام آن هزینه شده است.او 
در تشریح محل نگهداری سگ های بی صاحب، 
اظهار داشت: محل نگهداری سگ ها در زمینی به 
مساحت بیش از یک هکتار با ساخت قفس های 
واحد  اختیار  در  قرنطینه  جراحی،  اتاق  بزرگ، 
خدمات شهری شهرداری پردیس قرار دارد و در 
این مرکز با بهره گیری از جراحان حاذق، عملیات 
شهردار  می شود.  انجام  سگ ها  سازی  عقیم 
پردیس ادامه داد: سگ ها بر اساس تفاهم نامه 
با پیمانکار با دارت بیهوشی زنده گیری شده و به 
مرکز منتقل می شوند و در این راستا شهرداری 
استانداردهای  قواعد  رعایت  با  توان  حد  در 
بهداشتی از داروهای بیهوشی مناسب استفاده 
دوران  جراحی،  اینکه  بیان  با  کند.همتی  می 
نقاهت و رها سازی سگ ها مطابق استانداردهای 
زیست  محیط  دستگاه های  و  بهداشت  وزارت 
انجام می شود، بیان کرد: سگ های بی صاحب 
و سایر  پردیس  در شهر  نقاهت  دوره  از  پس 
رهاسازی  انجام شده  توافق  اساس  بر  مناطق 
می شوند.او ضمن تقدیر از مسئول واحد خدمات 
شهری،کارکنان محل نگهداری سگ ها و همراهی 
حامیان حیوانات در مرکز نگهداری سگ ها در 
حیوانات  حامیان  داشت:  اظهار  پردیس،  شهر 
دارند  مفیدی  فعالیت  پردیس  در سطح شهر 
تا  هستند  خوبی  مجموعه کمک  این  برای  و 
خدمات دهی به حیوانات را به بهترین نحو انجام 
دهیم.شهردار پردیس گفت: توان و بضاعت ما با 
تعداد سگ های بی صاحب موجود در سطح شهر 
همخوانی ندارد و تعداد سگ ها بسیار زیاد است 
حال  رفاه  برای  خدمات رسان  مجموعه  این  و 
شهروندان با حداکثر توان عملیات زنده گیری 

را انجام می دهد.
شهردار تهران: کودکان کار و 
زباله گرد در تهران باید جدا 
شوند، این ها دو مقوله کامال جدا 
هستند. در خصوص کودکان 
زباله گرد آمار به شدت کاهش 
پیدا کرده است، ما در این زمینه 
به شدت برخورد می کنیم

آخرین نشست خبری پیروز حناچی، شهردار تهران با حضور معاونین، دیروز برگزار شد. نشستی که با همراهی مجتبی یزدانی، چهره کم 
خبر شهرداری که عموما از خبرنگاران دور می مانند، در قامت معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری  بود و همچنین محمدرضا 
جوادی یگانه، معاون اجتماعی فرهنگی شهرداری که در آخرین روزهای فعالیت مدیریت شهری پنجم به چهره پرخبری تبدیل شده و 
آخرین بار با بخشنامه ممنوعیت سیاهی چهره حاجی فیروز و شائبه نژادپرستی بودنش خودش را سر زبان فضای مجازی انداخت. شهردار 

و این دو معاونش به همراه زیرمجموعه هایشان دیروز به پرسش های خبرنگاران درباره آخرین اقداماتشان توضیحاتی دادند.

|  
آنا

  |

|  
ی

هر
ش

هم
  |

| روزنامه نگار |

| سوگل دانائی |

درخواست استاندار تهران از 
نامزدهای انتخابات: 

 تبلیغات در فضای 
باز  باشد 

شرایط  این  در  کرد:  اعالم  تهران  استاندار 
کرونایی تبلیغات انتخاباتی در فضای بسته 
نداریم. به گزارش ایرنا، انوشیروان محسنی 
بندپی در جلسه ستاد مقابله با کرونا استان 
که در استانداری تهران برگزار شد گفت: از 
تبلیغاتی  برنامه های  می خواهیم  داوطلبان 
خود را در فضای باز و با رعایت فاصله هشت 
توسعه  به  اشاره  با  او  کنند.  برگزار  متری 
دز   755 تاکنون  گفت:  نیز  واکسیناسیون 
واکسن در مراکز 6۴ گانه در تهران بین افراد 

تزریق شد. سالمند 
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افقی
 ۱ - باده - دیر نیست، مقابل دیر - ترکیب ید 

با عنصری دیگر - بی تجربه 2 - نژادی اروپایی 

انبار   - آینده3  فرود   - است  كافی  كافی،   -

اکسید کلسیم  از مصالح ساختمانی،   - كشتی 

لرز،  همراه   - آلی  های  گاز  از  مرداب،  گاز   -

نوعی   - بدن  حرارت  رفتن  باال  بیماری،  نشانه 

کنند۴  رسوا  تا  میدهند  افشاگرانه،  خبر  حلوا، 

- نشاط، شادمانی - ازگلهای زیبا، گلی است - 

وسیله هشدار دهنده - بی نیاز5 - دف وارونه 

- در بیمارستان خدمت می كند، سر پرستار - 

خرمای نارس - روغن مو6 - مردسنگ انداز - 

مدفن حضرت رسول، شهر مذهبی در عربستان 

- بند استخوان، پیوندگاه7 - آوازه، نام اوری - 

زهر آگین - تردید، دو دلی، از میطالت نماز - 

از دختران حضرت شعیب )ع(۸ - ستون بدن، 

همنشین  تنها،   - بدن  اعضای  از  رونده،  عضو 

بیستم  سوره  قرآن،  مقطعه  حروف  از   - تنها 

صحنه   - ای  پرنده   - بدن9  فرمانده   - قرآن 

صاحب   - اروپایی  رود  غالت،  آفت  نمایش، 

كار۱۰ - مایه حیات، مایه روشنایی، مظهر پاكی 

زمان،  این   - سختی۱۱  و  تنگی   - رنگارنگ   -

این عصر - تکرار حرف - کاشف واکسن وبا۱2 

- گریبان لباس - کج شدن - سخت، مشكل، 

آذری،  گوشت   - کوشش  سعی،   - صعب۱3 

 - خام  ابریشم   - ترك  اسب  آشغال،  مترادف 

فرانسه  كج  برج   - چه کسی؟۱۴  وقت؟،  چه 

خالص چیزی،  و سر،  راز  راز،   - درخت  تنه   -

آرنج  تیزی   - - گرما۱5  هر چیزی   از  خالص 

- به وارونه - بانگ سگ - آتش پرست، پیرو 

مخترع  اولین   - رفوزه۱6  پا،  جای   - زرتشت 

تلگراف، لنگر گاه، میوه ترش و شیرین، طناب 

واحد   - انکراالصوات   - مخالف   - ریسمان  و 

تنفر،  - کالم  عرب۱7  عدد شش  تنیس،  بازی 

حرف بیزاری - گوژ پشت - كم نور - رطوبت، 

ناچیز رطوبت 

عمودی
۱ - سوره قران - از سازهای ایرانی - بلندترین 

آوردن2 - كمیاب  بدنیا   - بلندی  و  فراز  نقطه، 

 - قدیم  ویتنام  شدگان،  آفریده  مخلوقات،   -

باز  كارتن  آسیب،  و  صدمه   - خلوت3  گوشه 

وحی  حامل  فرشته   - آرایی   خود   - نشده 

از محمد درمنش  فیلمی  خداوند۴ - جانب - 

یارغم، هر دو5 - سستی  - عضو  زمان -   -

باال نشین، راز - پارچ سفالی - مار خطرناك6 

- ایالتی در آلمان - عید ویتنامی ها - سودای 

بلند، از دل پر سوز بر آید - نفس  ناله، نفس 

واحد   - پوستین   - وارونه7  حس   - خسته 

 - كردن  كم   - تحصیلی  نیمسال  تحصیلی، 

ورزش مادر، عدد بهم زدنی۸ - فیلمی با بازی 

سعید  آثار  از   - حرف  تکرار   - پیروزفر  پارسا 

كشوری   - ساختمانی  مصالح  از   - نفیسی9 

خراج،  و  باج  باج،   - مبارك  كشور  عربی، 

ته - پسران  بدون  خراج - دوستی۱۰ - یسار 

زرتشتی۱۱  پیشوای   - التین  حرف  آخرین   -

- كم شدن  منزه  و  پاکیزه   - دختری  ه  نو   -

پر   - زبان گنجشك  درخت   - پدر۱2  برادر   -

درس  هزینه   - طرف  ها،  پرچانه  زدني  گویی، 

عالم   - کشورمان۱3  کوه  رشته   - خواندن 

 - رگزن   - زوبین  اندازه،  به   - انجام کار   به 

تر   - طهماسب  پسر  رایگان،   - آب۱۴  ریختن 

قرعه   - خشكی  میوه،  آغوش،   - نمناک   و 

عهد  خاک  سرخ،  خاک  سفالگری،  خاک   -

خوش  مرغی  فاخته،   - زنجیر  یار   - عتیق۱5 

بدن،  كیلو،  آواز - سنگ میكای سفید - هزار 

بی  سلیمان   - تكیه   - كنسروی۱6  ماهی 

حرف  آلمانی،  بله  انتخاب،  حرف   - سروته 

گزینش - شکوه، اجاق کیک پزی، نوعی اجاق 

گاز۱7 - حضور داشتن - صدای درد، کالم درد 

خوزستان، سدی  سد   - فرانسه   شاهان  از   -

جنوب كشور در 

جدول شماره 2۰24

تهران

سریع  و  آسان  شرایط  با  تسهیالت  ارائه  به دنبال 
عنوان  با  کشور  سراسر  در  فعال  درمان  کادر  به 
سوی  از  سالمت«  فرشتگان  از  »حمایت  طرح 
۱۴هزار  از  بیش  معرفی  تفاهم نامه  آینده،  بانک 
درمانی  واحدهای  و   بیمارستان ها  کارکنان  از  نفر 
تهران  پزشکی  علوم  دانشگاه های  زیرمجموعه 
بهداشتی  وخدمات  پزشکی  علوم  دانشگاه  و 
درمانی شهید بهشتی برای ثبت نام در این طرح و 

شد. انجام  تسهیالت  این  از  بهره مندی 
آینده  بانک  فرشتگان سالمت«  از  »حمایت  طرح 
و  تالش ها  از  قدردانی  هدف  با   ،99 اسفند  از 
همه گیری  با  مبارزه  در  سالمت  مدافعان  زحمات 
با  بیماری کرونا و در قالب اعطای تسهیالت خرد 

شرایط آسان و نرخ ویژه برای کادر درمانی کشور، 
اول  معاون  قدردانی  که  شد  عملیاتی  و  طراحی 
رئیس جمهور را برای این اقدام ارزنده بانک آینده 

داشت. به دنبال 
الزم به ذکر است که در قالب طرح موصوف، بانک 
آینده طی 3 ماه 5۰هزار فقره تسهیالت با شرایط 
موضوع  با  مرتبط  درمانی  به کادر  سریع  و  آسان 

می کند. پرداخت  کرونا 
پروژه های  بزرگ ترین  از  یکی  طرح،   این 
اختصاص  بودجه  لحاظ  از  اجتماعی،  مسئولیت 
یافته و هم چنین تعداد نفرات جامعه هدف است 
شده  اجرا  ایران  در  بانک  یک  توسط  تاکنون  که 

است.

در پاسخ به استقبال کادر درمان کشور :

کادر درمان 2 دانشگاه علوم پزشکی به طرح 
فرشتگان سالمت بانک آینده پیوستند آیین  هشتمین  و  بیست  در  گیالن  استاندار 

تالش های  به  اشاره  با  ره سالمت،  پویش 
توسعه  در  گیالن  پزشکی  علوم  دانشگاه 
گفت:  سالمت  حوزه  زیرساخت های 
و  درمان  بهداشت،  پروژه   3۱ از  بهره برداری 
اخیر  دهه  دو  طی  گیالن  در  حوزه ها  سایر 

است. بوده  بی سابقه 
در  گیالن  استاندار  زارع،  ارسالن  دکتر   
ره سالمت  پویش  آیین  بیست و هشتمین 
درمان  و  بهداشت  زحمات کادر  از  تقدیر  با 
علوم  دانشگاه  کرد:  اظهار  کرونا،  بحران  در 
حمایت   با  و   جدیت  با  گیالن  پزشکی 
همکاری  و  استانی  و  کشوری  مسئوالن  
بحران کرونا،  دوران  طول  در  توانسته  مردم 

کنند. خدمت  مردم  به  شایستگی  به 
و  پیگیری ها  از  رضایتمندی  ابراز  با  او 

پزشکی  علوم  دانشگاه  مسئوالن  تالش های 
بر  عالوه  افزود:  اخیر،  سال  دو  در  گیالن 
مدیریت و مبارزه با بیماری کرونا،  در جهت 
نیز  تامین زیرساخت های بهداشت و درمان 

هستند. کشور  در  سرآمد 
همچنین  گیالن  در  دولت  عالی  نماینده 
تحول  بهره برداری  از  خرسندی  ابراز  با 
درمان  و  بهداشت  حوزه  پروژه های  آفرین 
پروژه   3۱ از  بهره برداری  گیالن، گفت:   در 
حوزه سالمت در طی دو دهه اخیر در گیالن 

است. بوده  بی سابقه 
استاندار گیالن با اذعان به اینکه این استان 
همواره  اقتصادی  و  انسانی  منابع  حوزه  در 
اگرچه  تصریح کرد:  بوده،  پیشتاز  کشور  در 
مساحت استان کمتر از یک درصد کل کشور 

است اما سه درصد کل تولیدات را دارد.

انسانی  نیروی  تامین  افزود:  زارع  دکتر 
عالی  سطوح  در  مدیریت  از  اعم  تخصصی 
بعید  و  است  گیالن  ظرفیت های  دیگر  از 
همه  به  نزدیک، گیالن  آینده  در  نیست که 
شناخته  قطب  عنوان  به  کشور  در  لحاظ 

. د می شو
برنامه های  به  اشاره  با  گیالن  استاندار 
گیالن  پزشکی  علوم  دانشگاه  مدون 
توسعه  و  استقرار  تداوم  جهت  در 
آموزشی  و  درمانی  بهداشتی،  زیرساختهای 
حمایت های  و  عنایات  با  استان، گفت:  در 
توسعه  زمینه  امیدواریم  بهداشت  وزارت 
توجه  با  درمان  و  بهداشت  زیرساخت های 
هزار   5۰۰ و  میلیون  دو  باالی  جمعیت  به 
مسافر   برابری  دو  جمعیت  و  استان  نفری 

شود. فراهم  ایام،  برخی  در 

بهره برداری از پروژه های حوزه سالمت 
در گیالن بی سابقه بوده است

 ۸۰ درصد توت فرنگی تولید شده در کشور از باغات کردستان روانه بازار 

می شود که این استان رتبه نخست کشوری را داراست و همین بهانه ای 

مرکز  به همت  توت فرنگی  ملی شتاب محصوالت  رویداد  اولین  تا  شد 

علمی کاربردی سنندج برگزار شود.

توت فرنگی  شیرین  طعم  با  کردستان  در  بهار  فصل  ایرنا،  گزارش  به 

گره خورده است و بسیاری از کشاورزان این استان این روزها مشغول 

هستند. مصرف  بازار  به  آن  عرضه  و  خود  محصول  برداشت 

میوه ای نرم و نازک که بیشتر به صورت تازه خوری مصرف می شود و 

دلهره  با  را  فصل  این  باغداران کردستانی  تا  شده  باعث  لطافت  همین 

نباید حتی یک  بگذارننند چون می دانند توت فرنگی محصولی است که 

بماند. روز روی دستشان 

علمی  به همت مرکز  توت فرنگی  رویداد ملی شتاب محصوالت  اولین   

برگزار شد. روز دوشنبه  کاربردی سنندج 

شهردار کرج گفت: تالش می کنیم با ساخت پروژه هایی 
به  را  فرهنگ کرج  باغ  و  ایران کوچک  پارک  جمله  از 

تبدیل کنیم. مقصد گردشگری 
باغ  از  علی کمالی زاده عصر پنجشنبه در آیین رونمایی 
برگزار  مسئوالن کشوری  حضور  با  یونسکو که  فرهنگی 
شد، ضمن قدردانی از حمایت های اعضای شورای شهر 
برای افتتاح این باغ فرهنگی، اظهار کرد: به فرموده مقام 
معظم رهبری، شهر کرج با تنوع قومیتی به عنوان ایران 

کوچک دارای سازگاری بین قومیت های ایران است.
او  افزود: پروژه باغ فرهنگی یونسکو بر همین اساس 
تعریف شده و زمینی برای تحقق این پروژه اختصاص 

یافت.
 شهردار کرج با بیان اینکه خلق این پدیده کار دشواری 
است که هنر فاخر بدون کم و کاست در زیستگاه جدیدی 
از  آثار  ساخت  مصالح  حتی  اضافه کرد:  شود،  ساخته 

ساختگاه آن شهر منتقل شده اند.
مقصد گردشگری  اینکه کرج  به  اشاره  با  کمالی  زاده   
نیست، گفت: در تالشیم با توجه به قومیت های مختلف 
و ساخت باغ های این چنینی، این کالنشهر را به مقصدی 

گردشگری تبدیل کنیم.
فرهنگ  باغ  افتتاح  مراسم  در  غالمعلی حداد عادل هم 
باغ  این  به  به عنوان یک معلم  بنده  اظهار کرد:  ایرانی 
فرهنگ از لحاظ آموزشی نگاه می کنم. تصور ما این است 
باشیم  باید در مدرسه و دانشگاه داشته  را  که آموزش 
اما درست این است که به آموزش به صورت رسمی و 
غیررسمی نگاه کنیم که جای آموزش رسمی در مدارس و 
دانشگاه است ولی آموزش غیررسمی در همه جا ممکن 

است.
رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی افزود:  ما امروز 
در این باغ فرهنگ شاهد ایجاد یک زمینه برای آموزش 

و  دانش آموزان  برای  هستیم.  ایران شناسی  غیررسمی 
ایران سفر  آنها ممکن نیست که به همه جای  والدین 
این  در  اما  ببیند  مختلف  فرهنگ های  و  بناها  و  کنند 
می توانند  گذاشتن  وقت  ساعت  چند  با  فرهنگ  باغ 
نمونه هایی از سراسر کشور همانطور که در آن استان ها 

ببینند. را  هست 

اولین رویداد ملی شتاب توت فرنگی
 در سنندج برگزار شد

شهردار کرج:

کرج را به مقصد گردشگری تبدیل می کنیم

| کردستان | | البرز |

فرماندار سیرجان از پروژه شبکه ریلی 
منطقه گل گهر بازدید کرد

پروژه ریلی منطقه گل گهر، از 
پروژه های شاخص کشور است 

شهرستان  اجرایی  مسئوالن  و  ویژه  فرماندار 
پروژه های  از  بازدید  منظور  به  که  سیرجان 
عمرانی شرکت توسعه، عمران و مديريت منطقه 
بودند  کرده  پیدا  حضور  منطقه  این  در  گل گهر 
منطقه  ریلی  شبکه  پروژه  محل  در  حضور  با 
پروژه  این  وضعیت  آخرین  جریان  در  گل گهر 
امور  و  روابط عمومی  گزارش  به  گرفتند.   قرار 
مديريت  و  عمران  توسعه،  شرکت  بین الملل 
زیرساخت های  احداث  عملیات  گل گهر،  منطقه 
مرحله  دو  شامل  گل گهر  منطقه  ریلی  شبکه 
شبكه  زيرسازی  است که  روسازی  و  زیرسازی 
شرکت  نخبه  و  ورزیده  نیروهای  همت  با  ريلی 
شامل  منطقه گل گهر  مدیریت  و  عمران  توسعه، 
ابنیه  احداث  خاکی،  عملیات های  کلیه  انجام 
۴ تقاطع غیرهمسطح  ۱5 پل آب رو،  فنی شامل 
زیرگذر و 5 تقاطع غیرهمسطح رو گذر در اولویت 

گرفت. قرار  عمرانی  برنامه های 

گل گهر،  منطقه  در  شده  اجرا  ریلی  پروژه 
حوزه  ریلی  پروژه های  شاخص ترین  از  یکی 
و  می شود  محسوب  اسالمی  ایران  در  صنعت 
ریلی،  موازی  خط   29 با  آن  مبادله ای  ایستگاه 
سطح  در  شده  اجرا  ریلی  ایستگاه  عریض ترین 
کشور به شمار می آید. این پروژه که به صورت 6 
 9۰ است حدود  اجرا شده  و  آنتنی طراحی  خط 
درصد پیشرفت فیزیکی دارد و ظرفیت حمل بار 

است. تن  میلیون   ۱۰ سال  در  نیز  آن 

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

اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی ثبتی  قانون تعیین تکلیف وضعیت  هیات موضوع 
اراضی و ساختمان های  نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و  آئین   ۱3 3 و ماده  اگهی موضوع ماده 
و  اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  دوم  موضوع  ۱۴۰۰6۰3۱9۰۰۸۰۰۰۴۴9هیات  رای شماره  برابر  فاقد سند رسمی 
آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  زرند  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان 
 2۴6.5۰ از زرند در یک باب خانه به مساحت  ۱5 صادره  نژاد فرزند سیدغالمرضا به شماره شناسنامه  سیدهادی حسینی 
مترمربع از پالک 23۸9 اصلی واقع در زرند خیابان ابوذر کوچه 6 خریداری از مالک رسمی سیدعبدالحسین میرحسینی 
تاج آبادی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5روز آگهی می شود در صورتی که 
مدت  به  اگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند  می  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت  سند  صدور  به  نسبت  اشخاص 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
اعتراض طبق مقررات  و عدم وصول  انقضای مدت مذکور  بدیهی است در صورت  نمایند.  تقدیم  به مراجع قضایی  را  خود 

سند مالکیت صادر خواهد شد. م/الف6۱
اول:۱۴۰۰/2/2۸ نوبت  انتشار  تاریخ 

۱۴۰۰/3/۱۱  تاریخ انتشار نوبت دوم:  
اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند نیا_ رییس  حسین توحیدی 

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

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

نماید. را به مرجع قضایی تقدیم تقدیم  خود 
امالک واقع در بخش ۱3 کرمان شهرستان زرند

بشماره  سیدمختار  فرزند  محمدآبادی  جعفری  السادات  مهدیه  خانم   .۱
به  خانه  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه  در  زرند  از  صادره   2۰ شناسنامه 
خیابان  زرند  در  واقع  اصلی   756۱ پالک  از  مترمربع   327.۰5 مساحت 

اقای غالمعباس نظریان. از مالک رسمی  ۱۱ خریداری  امیرکبیر کوچه 
 2۸ شناسنامه  بشماره  حسین  فرزند  آبادی  سعید کردی کریم  آقای   .2
صادره از زرند در سه دانگ مشاع از ششدانگ خانه به مساحت 327.۰5 
 ۱۱ کوچه  امیرکبیر  خیابان  زرند  در  واقع  اصلی   756۱ پالک  از  مترمربع 

خریداری از خریداری از مالک رسمی آقای غالمعباس نظریان. 
م الف 63

اول:۱۴۰۰/2/2۸ نوبت  انتشار  تاریخ 
نوبت دوم:۱۴۰۰/3/۱۱ انتشار  تاریخ 

نیا - رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند حسین توحیدی 

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 
فاقد سند رسمی ساختمان های 

اگهی موضوع ماده 3 و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
شماره  رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  و  ثبتی 
وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  دوم   ۱۴۰۰6۰3۱9۰۰۸۰۰۰353هیات 
ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  ثبتی 
فاطمه  خانم  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  زرند  ملک  ثبت  حوزه 
کرباسی دهوجی فرزند محمد به شماره شناسنامه ۱3۸ صادره از زرند در 
یک باب خانه به مساحت  2۴2.۴۰ مترمربع از پالک 23۸2 اصلی واقع 
اشرف  و  مهناز  رسمی  مالکین  از  خریداری  ولی  پوریای  خیابان  زرند  در 
اطالع  منظور  به  لذا  است.  گردیده  استرآبادی محرز  موسوی  و محمدرضا 
صورتی که  در  شود  می  آگهی  ۱5روز  فاصله  به  نوبت  دو  در  مراتب  عموم 
باشند  داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت  سند  صدور  به  نسبت  اشخاص 
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 
اعتراض طبق مقررات سند  انقضای مدت مذکور و عدم وصول  در صورت 

مالکیت صادر خواهد شد. م/الف6۴
اول:۱۴۰۰/2/2۸ نوبت  انتشار  تاریخ 

۱۴۰۰/3/۱۱  تاریخ انتشار نوبت دوم:  
اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند نیا_ رییس  حسین توحیدی 

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

اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی ثبتی  قانون تعیین تکلیف وضعیت  هیات موضوع 
اراضی و ساختمان های  نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و  آئین   ۱3 3 و ماده  اگهی موضوع ماده 
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  دوم   ۱۴۰۰6۰3۱9۰۰۸۰۰۰۱۴7هیات  رای شماره  برابر  رسمی  فاقد سند 
آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  زرند  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان 
از زرند در یک باب خانه به مساحت 252 مترمربع  حسین سلطانی چاکینی فرزند اکبر به شماره شناسنامه 7۸6 صادره 
مفروز و مجزی شده از پالک ۸ فرعی 5۰6۸ اصلی واقع در زرند اراضی عباس آباد خریداری از مالک رسمی آقای محمود 
۱5روز آگهی می شود در صورتی که  به فاصله  نوبت  به منظور اطالع عموم مراتب در دو  لذا  محمدی محرز گردیده است. 
مدت  به  اگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند  می  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت  سند  صدور  به  نسبت  اشخاص 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
اعتراض طبق مقررات  و عدم وصول  انقضای مدت مذکور  بدیهی است در صورت  نمایند.  تقدیم  به مراجع قضایی  را  خود 

سند مالکیت صادر خواهد شد. م/الف62
اول:۱۴۰۰/2/2۸ نوبت  انتشار  تاریخ 

۱۴۰۰/3/۱۱  تاریخ انتشار نوبت دوم:  
اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند نیا_ رییس  حسین توحیدی 

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

اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی ثبتی  قانون تعیین تکلیف وضعیت  هیات موضوع 
اگهی موضوع ماده 3 و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی برابر رای شماره ۱۴۰۰6۰3۱9۰۰۸۰۰۰۴5۴هیات 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 شهربانو سلطانی 
بناوندی فرزند محمد به شماره شناسنامه 2 صادره از زرند در یک باب خانه به مساحت 276.۸۱ مترمربع مفروز و مجزی شده 
از پالک ۸ فرعی 5۰6۸ اصلی واقع در زرند شهرک امام سجاد ع خریداری از مالک رسمی آقای محمود محمدی محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است 

در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م/الف66
۱۴۰۰/3/۱۱ تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۰/2/2۸- تاریخ انتشار نوبت دوم:  

اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند نیا_ رییس  حسین توحیدی 

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

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

آگهی موضوع ماده3 قانون و ماده ۱3آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
شماره۱۴۰۰6۰3۱9۰۱۴۰۰۰3۰6-۱۴۰۰/۰۱/2۸هیات  برابررای  رسمی  فاقدسند  ساختمانهای  و 
دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای 
حسن سرحدی پوررودبارفرزند علیرضا بشماره شناسنامه 2صادره ازجیرفت در ششدانگ یک 
باب خانه  به مساحت۱39متر مربع پالک -فرعی از5۸۱- اصلی مفروز و مجزی شده از 
پالک -فرعی از 5۸۱-اصلی قطعه دو واقع دراراضی حسین اباد جیرفت بخش ۴5کرمان 
خریداری از مالک رسمی آقای ابراهیم سیدیان  محرزگردیده است.لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب دردو نوبت به فاصله ۱5روزآگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای 

مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا ت سند مالکیت صادر خواهدشد ./م الف:۱۱7
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۰/۰3/۱۱ – تاریخ انتشارنوبت دوم :۱۴۰۰/۰3/25

جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی ثبتی  قانون تعیین تکلیف وضعیت  هیات موضوع 
اگهی موضوع ماده 3 و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی برابر رای شماره ۱۴۰۰6۰3۱9۰۰۸۰۰۰۱39هیات 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 علی احمدی فرزند 
اکبر به شماره شناسنامه ۱۰ صادره از زرند در یک باب خانه به مساحت 53۸.۸ مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک ۱۴5 فرعی 
از 236۸ اصلی واقع در زرند خیابان پزشک کوچه ۴ خریداری از مالک رسمی خانم صاحب جان میرزالی محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس 
از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در 

صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م/الف67
۱۴۰۰/3/۱۱ تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۰/2/2۸- تاریخ انتشار نوبت دوم:  

اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند نیا_ رییس  حسین توحیدی 

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

فاقد سند رسمی اراضی و ساختمانهای  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  هیات موضوع 
نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و  آگهی اصالحی موضوع ماده3 قانون و ماده ۱3آئین 
ساختمانهای فاقدسند رسمی برابررای اصالحی شماره۱3996۰3۱9۰۱۴۰۰66۰5-۱399/۱2/2۴هیات دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت  تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی اقای مهدی نوری نسب فرزند حسین بشماره شناسنامه 626صادره ازجیرفت در ششدانگ یک باب خانه  
به مساحت7۱۱.67متر مربع پالک ۱37۱فرعی از۱- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک -فرعی از ۱-اصلی قطعه یک واقع 
دراراضی زهمکان اسفندقه  جیرفت بخش ۴۴کرمان خریداری از مالک رسمی آقای اسفندیار افغانی محرزگردیده است.لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب دریک نوبت آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار آگهی به مدت یک ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا ت سند مالکیت صادر خواهدشد ./م الف:۱29
اول:۱۴۰۰/۰3/۱۱  نوبت  انتشار  تاریخ 

جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی ثبتی  قانون تعیین تکلیف وضعیت  هیات موضوع 
اگهی موضوع ماده 3 و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی برابر رای شماره ۱۴۰۰6۰3۱9۰۰۸۰۰۰355هیات 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 محمد موسی 
زاده زرندی فرزند علی به شماره شناسنامه ۴۱۰7 صادره از زرند در یک باب خانه به مساحت  ۱۴7.2۰ مترمربع از پالک 52۱۰ 
اصلی واقع در زرند خیابان ۱7 شهریور خریداری از مالک رسمی خانم عصمت ابوالحسنی محرز گردیده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 

انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م/الف65
۱۴۰۰/3/۱۱ تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۰/2/2۸- تاریخ انتشار نوبت دوم:  

اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند نیا_ رییس  حسین توحیدی 

آب جارو نیست
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پرورش کرم ابریشم »نوغان« در مازندران / مهر

رمان »رانده و مانده« نوشته آنیتا دسای با ترجمه مهدی غبرائی توسط 
نشر خزه منتشر و راهی بازار نشر شده است. ترجمه این رمان سال ۱3۸2 
توسط نشر آهنگ دیگر منتشر شد اما دیگر چاپ نشد تا سال ۱۴۰۰ که 
چاپ جدیدش توسط نشر خزه عرضه شد. چاپ جدید ترجمه غبرایی از 
این کتاب با 2۱6 صفحه و قیمت 5۰ هزار تومان منتشر شده است./مهر

عنوان  با  »پیام ما« گزارشی  سراسری  روزنامه   ،۱399 خرداد  ۱۱ام  روز  در   
»چشم بسته محیط زیست بر روی پروژه بهشت آباد « منتشر کرده است که 
به فالت مرکزی  از استان چهارمحال وبختیاری  انتقال آب  به موضوع طرح 
ایران و مخالفت های این طرح اشاره دارد. همچنین گزارش دیگری با مضمون 
»ته سیگار، آالینده ای نابودگر« در این شماره از روزنامه به چاپ رسیده است.

نمایش »نه زشت و نه زیبا« به کارگردانی حسن دادشکر از تولیدات سال 
۱3۸3 مرکز تولید تئاتر و تئاتر عروسکی کانون پرورش فکری کودکان و 
نوجوانان است که در ادامه  طرح »نمایش نما« از روز چهارشنبه ۱2 خرداد 

در سایت th.kpf.ir اکران می شود./ مهر

 سی وششمین دوره جشنواره  فیلم های تریلر و پلیسی »ریم پوالر« از 
تاریخ 26 تا 3۰ می در شهر بون فرانسه برگزار  و فیلم  »متری شیش ونیم« 
به نویسندگی و کارگردانی سعید روستایی موفق به کسب جایزه بزرگ 
فیلم   و  شد  سینمایی  رویداد  این  در  منتقدان  جایزه  و  فیلم  بهترین 
هم  ایران  سینمای  نماینده  دیگر  امنیتی  عباس  ساخته  »کشتارگاه« 

جایزه هیات داوران را به خود اختصاص داد./ایسنا

کنسرت موسیقی ایرانی »چشم به راهِی همیشگی« با صدای حسین نورشرق 
در تاریخ ۱۰ و ۱۱ خرداد امسال در سالن های راخمانینف کنسرواتوار چایکوفسکی 
مسکو و خانه فرهنگ شهر بورووسک برگزار می شود. در این اجرا نوازندگانی 
چون حمید قنبری، اشکان مرادی، مهرداد مسعودی فرید و سیاوش ولی پور در 
کنار دو نوازنده روس قطعاتی شناخته شده از رپرتوار موسیقی ایرانی و بعضی 

از ساخته های سیاوش ولی پور را اجرا می کنند./هنرآنالین

با تو ای عاصی مرا صلح است هرگز جنگ نیست

زان که غیر از غم تو را اندر دل تنگ نیست

روی زرد خود به ما کن زان که بر درگاه ما

هیچ رویی بِه ز روی زعفرانی رنگ نیست

در دل شب ها رسن در گردن افکن توبه کن

بنده را پیش خدا از توبه کردن ننگ نیست

گو »هللا« گر شراب و بنگ خوردی توبه کن

یاد ماکن چون دهانت پر شراب و بنگ نیست

ما بدی ها را به نیکویی بدل خواهیم ساخت

کار ما با بندگان بد به جز این رنگ نیست

در دِل سنگیِن بدکاران امید فضل ماست

جای جوهرهای سنگین جز میان سنگ نیست

عاصیان دارند نظر بر ما و ما برعاصیان

ما چو کردیم آشتی؛ کس ر مجال جنگ نیست

پّشه لنگی که بار او گران افتاده است

می رود افتان و خیزان گرچه پیشاهنگ نیست

نیک مردان جهان گر چنگ در طاعت زنند

محیی مفلس ترا جز فضل حق در چنگ نیست

عبدالقادر گیالنی

| چاپ و نشر | | تئاتر | | سینما | | موسیقی |

بازار  در  قاجار  دوره  اوایل  به  متعلق  همدان  کاروانسرای گلشن 
این  است.  صفویه  دوره  باقی مانده  و  دارد  قرار  همدان  تاریخی 
کاروانسرا یکی از ۱۰ کاروانسرای همدان است که به واسطه  قرار 
گرفتنش در کنار بازار تاریخی همدان، مرکز تجاری شهرهایی مانند 
زنجان، کردستان و کرمانشاه بوده و در آن زمان از آن، کاالهای 
تجاری مانند فرش، به خارج از کشور صادر می شد. کاروانسرای 
گلشن همدان با پالن چهار ایوانی در ضلع شرقی راسته صحاف خانه 
واقع است ، مساحت آن حدود 3۴۰۰مترمربع و دارای 7۰ حجره 

است. هشتی ورودی بنا در قسمت داخل دارای تزئینات آجری 
زیبایی است و در قسمت نمای بیرونی نیز آجر کاری حصیری بنا 

را تزئین کرده است.
این بنا از غرب به راسته صحاف خانه و از شمال، به راسته کفاش ها 
محدود می شود و زمینی راست گوشه و نزدیک به مربع و طرحی 
بسیار منظم، اما ساده دارد. کانون این طرح صحنی وسیع به شکل 
هشت ونیم هشت است که حجره هایی مشابه با دهانه های یکسان 
در دو طبقه در اطراف آن قرار گرفته و به آن رو کرده اند، حتی در 

نمای میانه جبهه های صحن، هیچ تحولی رخ نداده است.
به  درون  از  ایوانچه ها  این  دارد.  ایوانچه  فوقانی  حجره های 
هم پیوسته و بدین صورت، از تسلسل ایوانچه های مرتبط به هم، 

رواقی پدید آمده است. سه حجره میانی در طبقه پایین در جبهه 
شمالی به هم متصل اند. حجره ها کمابیش هم اندازه است و در هر 
جا که امکان داشته است، در پس آن ها، پستو یا حجره ای دیگر 
تعبیه کرده اند. کاروانسرای گلشن در بافت قدیمی بازار همدان قرار 
دارد و سال گذشته توسط میراث فرهنگی مرمت شد و تاکنون 

هیچ گونه شی تاریخی و باستانی در آن کشف نشده است. 
گفته می شود یک سماور و تعدادی استکان و نعلبکی در این 
مورد  آن  از  مذهبی  مراسم های  در  داشته که  وجود  کاروانسرا 
استفاده قرار می گرفت. این سماور و ظرف ها قدمت تاریخی آن 
چنانی ندارند اما چون متعلق به کاروانسرا است باید برای حفظ 

میراث کاروانسرا، از آن محافظت کرد./ سیری در ایران

کاروانسرای گلشن همدان

جایی در شمال مدار 3۸ درجه کشوری عجیب وجود دارد. 
کشوری که کمتر خبری از آن به بیرون درز می کند و کمتر 
کسی چیزی از زندگی عادی مردم آن می داند. سال هاست 
از این نقطه  از کره  زمین یا  که سفر آزادانه به این نقطه 
است  جایی  شمالی  است. کره   غیرممکن  دیگر  نقاط  به 
که بیشترین اطالعاتی که از آن داریم وابسته به خاطرات 
بگریزند. کتاب  این کشور  از  توانسته اند  است که  افرادی 
از  ادیسه وار مردی  فرار  واقعی  داستان  اردوگاه ۱۴  از  فرار 
کره  شمالی به  سوی آزادی که اولین بار سال 2۰۱2 منتشر 
توانست  است که  زندگی کسی  داستان  این کتاب  شد. 
از  پسری  شین  کند.  فرار  شمالی  کره   اردوگاه های کار  از 
کره  شمالی بود که در اردوگاه بزرگ شد او حتی از دنیای 
سال  سرانجام  نداشت.  خبر  هم  شمالی  کره   در  بیرون 
میان  از  معجزه آسایی  به شکل  توانست  او  بود که   2۰۰5
سیم خاردارها بگریزد، یک ماه تا چین پیاده روی کند و در 

را برای جهان تعریف کند. نهایت داستانش 

| فرار از اردوگاه ۱4 | 
| نویسنده : بلین هاردن

مترجم : مسعود یوسف حصیرچین |

تاالب های ایران
تاالب گروس

تاالب گروس در جنوب شرقی پارک ملی دریاچه ارومیه و 
در دهانه رودخانه های سیمینه رود و مهابادچای در استان 
آذربایجان  غربی در موقعیت جغرافیایی 37درجه و ۱دقیقه 
و ۴۸ثانیه عرض شمالی و ۴5درجه و ۴۴دقیقه و 36ثانیه 
طول شرقی قرار دارد. شمال و شمال غرب آن به اراضی 
باتالقی و طغیانی دریاچه ارومیه محدود شده و نهایتًا به 
برازان  تاالب کانی  به  غرب  جنوب  در  و  می رسد  دریاچه 
جاده  تاالب  این  به  دسترسی  راه های  می شود.  محدود 
روستایی بفراون و خورخور منشعب از جاده ساحلی مهاباد 

است.
تاالب گروس به همراهی تاالب کانی برازان در جنوب بخش 
وسیع جنوب شرقی دریاچه ارومیه در ارتفاع۱3۰۰متری از 
و  سیمینه رود  رودخانه  دور  مصب  دارد.  قرار  دریا  سطح 
تاالب  آن  شعبات  و  مهاباد چای  همچنین  و  آن  شعبات 
گروس را به وجود می آورند که در بخش های درونی دارای 
نزدیک تر  ارومیه  دریاچه  به  چه  هر  و  است  آب شیرین 
می شود اختالط آب دریاچه موجب شور شدن آن می شود. 
همچنین تاثیر نمک در روی تاالب گروس باعث تغییرات 

فصلی در درجه شوری آن می شود. 
ایجاد دایک و جاده و همچنین کانال های زهکش موجب 
آب  انتشار  جمله  از  منطقه  طبیعی  زهکش  که  شده 
رودخانه ها در فصل پرآبی در تمام نقاط تاالب به یکسان 
صورت نگرفته و در نتیجه در برخی از نقاط تجمع شوری 
در سطح بطور فزایند باقی مانده و از شسته شدن امالح 
پوشش  که  است  شده  سبب  امر  این  شود.  جلوگیری 
گیاهی آن حالت تغییر یافته پیدا کند و هالوفیت ها در آن 

است. پیشروی  حال 
شرق  جنوب  طغیانی  مجموعه  از  جزئی  گروس  تاالب 
دریاچه ارومیه محسوب می شود و در مجموع دربخش های 
شمال شرقی با اراضی طغیانی و مصب زرینه رود مخلوط 
می شود. سیمینه رود زنجیرآباد: به طور متوسط ساالنه 7 
مترمکعب در ثانیه دبی آب این ایستگاه است حداکثر آن 
در ماه فروردین معادل 2۰/۴ مترمکعب در ثانیه و حداقل 
آن در تیرماه ۱/۱ متر مکعب در ثانیه 5۸/6 درصد آبدهی 

این رودخانه در فصل بهار است.
 ۸/55 سالیانه  متوسط  طور  به  )پل سر(:   مهاباد چای 
ماه  در  آن  و حداکثر  دارد  آب  تخلیه  ثانیه  در  مترمکعب 
فروردین معادل 26/79 مترمکعب در ثانیه و حداقل آن در 
شهریور ۰/۴9 مترمکعب در ثانیه است./ سیری در ایران

 آبخوان

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بم
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آگهی فراخوان مجدد ارزیابی کیفی 
مناقصه عمومی شماره الف-ک-خ-۱4۰۰/۰3-2         

موضوع: تکمیل پروژه ساختمان خوابگاه دانشجویی 4۰۰ نفره ارگ جدید بم
تکمیل ساخت و اجرای اسکلت فلزی شامل،  تیر و ستون و اجرای سقف دال عرشه، عملیات سفت کاری و نازک کاری ابنیه به طور کامل،  عملیات تاسیسات 

مکانیکی و برقی به طور کامل
برآورد اولیه اجرای کار: برآورد اولیه اجرای کار با فهارس بهای سال ۱4۰۰ سازمان برنامه و بودجه کشور حدود 49۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال می باشد که ازاین مبلغ 

2۱۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال مربوط به کارهای تاسیسات مکانیکی و برقی می باشد.
مدت زمان اجرای کار: ۱8 ماه

محل اجرای کار: شهرستان بم- ارگ جدید
دستگاه نظارت : مهندسین مشاور شهر رازپارت

محل دریافت اسناد ارزیابی کیفی: از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی www.setadiran.ir  در اختیار مناقصه گران عالقه مند قرار داده می شود.
مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی: از تاریخ ۱4۰۰/۰3/۰9 لغایت ۱4۰۰/۰3/۱7

مهلت تسلیم اسناد ارزیابی کیفی: ۱4۰۰/۰3/3۱
محل تسلیم اسناد ارییابی کیفی: عالوه بر بارگذاری در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی www.setadiran.ir  نسخه فیزیکی ممهور شده نیز 

بایستی تحویل دبیرخانه حراست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بم گردد.

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بم در نظر دارد تکمیل پروژه ساختمان خوابگاه دانشجویی 4۰۰ نفره ارگ جدید بم را مطابق نقشه و 
مشخصاتی که در اسناد مناقصه ذکر گردیده است به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. لذا از پیمانکارانی که دارای حداقل رتبه 4 ابنیه و حداقل رتبه 5 

تاسیسات و تجهیزات ابنیه بوده و تمایل به شرکت در مناقصه فوق را دارند دعوت به عمل می آید.

م/الف۱4 شناسه آگهی : ۱۱43468
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