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رشد اقتصادی موجب افزایش انتشار کربن میشود

پسگرفتن خانه قاجاری از انجمن
اوقات فراغت

شهردار منطقه  12از بازپسگیری خانه
دبیرالملک از انجمن اوقات فراغت خبر داد.
به گزارش ایسنا ،علی محمد سعادتی در
ت گفت :در
مورد بازپسگیری خانه اوقات فراغ 
دوره گذشته خانه «دبیرالملک فراهانی» ،وزرای
دوره قاجاریه واقع در خیابان امیرکبیر به انجمن
اوقات فراغت که ریاست آن را رامبد جوان بر
عهده داشت ،واگذار شده بود.
وی با بیان اینکه قرار بود در این خانه
برنامههای تفریحی با توجه به رویدادهای محلی
و شهری تعریف شود تا در محله امامزاده یحیی
ی بهتر شود و موجبات
و عودالجان شرایط زندگ 
زنده شدن محله فراهم شود ،گفت :اما در تغییر
و تحوالت اخیر این انجمن نتوانست به تعهدات
خود عمل کند و به همین دلیل نامهنگاری برای
بازپسگیری این خانه قاجاریه انجام شد و به
همین دلیل این خانه از آنها پس گرفته میشود.
شهردار منطقه  12در عین حال گفت :البته
شهرداری تهران نیز نتوانست در این مدت به
دلیل تغییرات مدیریتی و همچنین تالطمهای
ایجاد شده به تعهدات خود در راستای همکاری
برای رونق گرفتن این خانه عمل کند .خانه
میرزا محمدحسین فراهانی ملقب به دبیرالملک
فراهانی از وزرای دوره قاجار  17دی ماه سه سال
پیش به انجمن اوقات فراغت برای انجام امورات
فرهنگی و بازیهای بومی و ملی فکری داده شد.
این خانه در زمان شهرداری محمدباقر قالیباف
به رامبد جوان سپرده شد تا خانهای برای فراغت
تهرانیها باشد .خانهای که اگرچه اکنون به مکانی
برای لوکیشن و فیلمبرداری تبدیل شده اما خبری
از هدفی که شهرداری برای آن داشت ،نیست
و در این سالها بدون مرمت باقی مانده است.
خانهای که حاال شهرداری درصدد پس گرفتن
آن است اما رامبد جوان تاکنون واکنشی به آن
نداشته است.

محیط زیست در گرو رشد رکود اقتصاد
براساس برآوردهای جدید گروه رودیوم ( ،)Rhodiumرشد
اقتصادی در آمریکا که همراه با افزایش تولیدات صنعتی ،رشد
حمل و نقل کامیونی و هوایی و افزایش تعداد دفاتر گردشگری
و سایر کارهایی که به گرمایش زمین میانجامد ،بوده ،همراه
با عوامل دیگری باعث ایجاد دومین رشد ساالنه کلیدیترین
گازگلخانهای در بیش از  2دهه شده است.
نتیجه این است که به رغم گسترش انرژی خورشیدی ،بادی و
سایر انرژیهای تجدیدپذیر که جایگزین انرژی و سوخت وسایل
نقلیه شده ،ایاالت متحده آمریکا باید در سالهای آینده بیشتر به
انجام تعهدات بینالمللی برای کاهش گازهای گلخانهای نزدیک
شود.
 CO2یا کربن دی اکسید از سوزاندن سوختهای فسیلی برای
تولید ،سوزاندن زغالسنگ برای تولید فوالد و سوزاندن گاز و
بنزین برای حرکت اتومبیلها و کامیون تولید میشود
خوزه تپیا گرانادوس ،اقتصاددان دانشگاه درکسل فیالدلفیا
درباره تاثیر رشد اقتصادی بر گرم شدن کره زمین گفته است:
«همه فعالیتهای اقتصادی به تولید پول و البته تولید دیاکسید
کربن منجر میشود .بنابراین انتشار گازهای گلخانهای در
دورههای رشد اقتصادی بیشتر میشود».
دیاکسید کربن شایعترین گاز گلخانهای است و انتشار بیش
از حد این گاز سبب نگرانی دانشمندان شده است زیرا آنها گرما
را در جو زمین گیر میاندازند ،باعث افزایش درجه حرارت و
ایجاد تغییرات آب و هوایی میشوند و خشکسالی ،طوفانها و
آتشسوزیهای شدید را در مناطق مختلف زمین به همراه دارند.
انتشار گازهای گلخانهای آمریکا در سال  ،2007درست قبل از
رکود اقتصادی با انتشار  6میلیارد تن دیاکسید کربن به اوج خود
رسید .انتشار گازهای گلخانهای به طور کلی از سال  2017تاکنون
به  5.14میلیارد تن رسیده است .اما در سالهای اخیر نرخ رشد
اقتصادی به طور قابل مالحظهای کاهش یافته است .در گزارش
جدید ،سال  2018با تولید  5.32میلیارد تن دیاکسید کربن با
افزایش نسبت به سال گذشته روبهرو بوده است .این میزان 3.4
درصد باالتر از سال  2017بوده است .دومین افزایش در بیش از
 2دهه و بزرگترین پرش از سال  ،2010یعنی زمانی که اقتصاد
آمریکا شروع به رکود شدید کرده است.
توافقنامههای بینالمللی در کپنهاگ و پاریس خواستار کاهش
شدید گازهای گلخانهای هستند که ایاالت متحده مسبب تولید
آن است .برآوردهای اولیه تاکید دارند که ایاالت متحده آمریکا با
یک چالش بزرگ برای جلوگیری از انتشار گازهای گلخانهای بعد
از چین مواجه است.
تالش برای کاهش میزان انتشار دیاکسید کربن در جو
در هر بخش اقتصادی چالش برانگیز بوده است ،از جمله:

زهرا داستانی

کارشناسان
میگویند
رکود اقتصادی
میتواند به
کاهش گازهای
گلخانهای که به
گرم شدن زمین
میانجامد،
کمک کند

نوبت
زباله
مناقصه آوري
تنظيف و جمع
مناقصه
نوبتاولاولشماره مجوز 1397 . 5418 :آگهي
عمومی
فراخوان
آگهی
(نوبتنمايد:اول)
شهرشهربابکعمومی تامين
سطحشرايط ذيل از طريق مناقصه
شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی در نظر دارد اقام مورد نياز خود را با

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

نوبتدوم
نوبت
آوري زباله
مناقصهجمع
آگهیتنظيف و
آگهي مناقصه
اول
عمومی
(نوبتنمايد:اول)
شهرشهربابکعمومی تامين
سطحشرايط ذيل از طريق مناقصه
شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی در نظر دارد اقام مورد نياز خود را با

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

نوبت دوم

1980

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای (شماره )97-147

-1نــام مناقصــه گــزار :شــرکت توزیــع بــرق فــارس بــه آدرس شــیراز خیابــان معــدل حدفاصــل فلســطین و مالصــدرا تلفــن 071-32319574-80
تلفن امور تدارکات 071-32317869
-2موضوع مناقصه :مناقصه خرید انواع تابلو کامپوزیت با فونداسیون کامپوزیت از تولید کنندگان واجد صالحیت از شرکت توانیر
شرکت توزیع نیروی برق استان فارس
-3زمان دریافت اسناد مناقصه :درساعت اداری ( از ساعت  7/30الی  ) 14/30از تاریخ  97/10/20لغایت  97/10/25به مدت  5روز کاری
( سهامی خاص)
 -4مدارک مورد نیاز جهت تحویل اسناد :فیش واریزی به مبلغ  220000ریال واریز به حساب جاری شماره  07860-74827بانک تجارت شعبه فلسطین شیراز
 -5آدرس محــل دریافــت اســناد :دسترســی بــه اســناد مناقصــه از طریــق شــبکه اطــالع رســانی معامــالت توانیــر بــه نشــانی  www.tavanir.org.irو شــرکت توزیــع نیــروی
بــرق اســتان فــارس بــه آدرس  www.farsedc.irامــکان پذیــر مــی باشــد.
 -6آدرس محل دریافت پیشنهاد :شیراز  -خیابان معدل -حدفاصل فلسطین و مالصدرا  -ساختمان  - 147شرکت توزیع نیروی برق استان فارس  -امور تدارکات  -تلفن 32318617
 -7زمان تحویل اسناد :ساعت  8صبح روز شنبه مورخ 97/11/6
 -8محل برگزاری مناقصه :شرکت توزیع نیروی برق استان فارس -طبقه اول -دفتر معاونت پشتیبانی
 -9زمــان بازگشــایی پــاکات :پیشــنهادهای واصلــه ســاعت  10صبــح روز شــنبه مــورخ  97/11/6بــا حضــور اعضــاء کمیســیون مناقصــه بــاز و قرائــت مــی گــردد ،بــه پیشــنهادهای
فاقــد امضــاء مشــروط ،مخــدوش و پیشــنهاداتی کــه بعــد از موعــد مقــرر دربنــد  7آگهــی مناقصــه واصــل شــود ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد.
 -10ذکر شماره مناقصه روی پاکات الزامی بوده و حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه آزاد است.
 -11تضمیــن شــرکت در مناقصــه  :مبلــغ  1/177/000/000ریــال کــه بــه صــورت ضمانتنامــه معتبــر بانکــی ،چــک بانکــی یــا چــک تضمیــن شــده در وجــه مناقصــه گــزار یــا
مطالبــات بلوکــه شــده توســط امــور مالــی ایــن شــرکت مــی باشــد کــه بایســتی در پاکــت الــف قــرار گرفتــه و همزمــان بــا ســایر پــاکات تحویــل مناقصــه گــزار گــردد ضمنــا
تضمیــن کمتــر از مبلــغ یــاد شــده یــا ســایر مــوارد (چــک شــخصی وجــه نقــد و )...قابــل قبــول نمــی باشــد.
 -12شرکت توزیع برق فارس در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار می باشد.
 -13پرداخت هزینه حمل و کسورات قانونی بعهده برنده مناقصه می باشد.
 -14سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.
شرکت توزیع نیروی برق استان فارس
م/الف20169 :
تاریخ انتشار نوبت دوم97/10/22 :
تاریخ انتشار نوبت اول97/10/20 :
2158

حمل ونقل که در آن فروش اتومبیلهای الکتریکی  -از کمتر از
 200،000خودرو در سال  2017به بیش از  361،000در سال 2018
رسید ،به کاهش مصرف بنزین کمک کرد .اما کاهش بنزین بیش
از آنکه منحنی انتشار گازهای گلخانهای را وارونه کند ،به وسیله
افزایش مصرف سوخت در کامیونها و مصرف سوخت جت ،که
هر دو در حدود  3درصد افزایش یافته ،به باال صعود کرده است.
ساختمان که میزان انتشار گازهای گلخانهای را  10درصد افزایش
دادند ،به باالترین سطح خود از سال  2004رسیدهاند .گازهای
کربندی اکسید از سوختن روغن ،سوخت دیزل و گاز طبیعی
برای گرمایش و پخت و پز تولید شدهاند .بخشی از این افزایش به
دلیل زمستان بسیار سرد سال  2018بوده است ،اما نویسندگان
این گزارش معتقدند که باید اقدامات بیشتری به منظور بهبود
بهرهوری انرژی در خانهها انجام شود .صنعت در مقایسه با سال
قبل بیشترین میزان تولید در هر بخش را داشته است یعنی
بیش از  55میلیون تن دی اکسید کربن اضافه کرده است .این
گزارش میگوید که بخش اعظم تولید دیاکسید کربن از رشد
اقتصادی ناشی شده است .افزایش  7/3درصدی تولید تمامی
کاالهای تولیدی طی نه ماه اول سال  2018نمونهای از آن است.
رودیوم در گزارش خود میافزاید« :در صورتی که تغییر قابل
توجهی در سیاست و یک پیشرفت تکنولوژیکی عمدهای وجود
نداشته باشد ،ما انتظار داریم بخش تولیدی در سالهای آینده
سهم فزایندهای در انتشار گازهای گلخانهای ایاالت متحده از
جمله گازهایی غیر از کربندی اکسید داشته باشد».
طبق مطالعهای که در سال  2012انجام شده ،به این موضوع
اشاره شده که از سال  1958تا  ،2010انتشار گازهای گلخانهای به
شدت با افزایش فعالیت اقتصادی ارتباط داشته است .محققی
که این مطالعه را انجام داده در بخشی از مقاله خود آورده است:
«برای کاهش سرعت گرم شدن کره زمین ،ما باید ترمز رشد
اقتصادی را بکشیم یا اینکه اقتصاد کشورهای جهان کار را تغییر
دهیم؛ این یک پیام است که هیچ کس نمیخواهد آن را بشنود».
او گفته است« :اگر شرایط کسب و کار به همین روال ادامه پیدا
کند ،برای کاهش میزان کربندی اکسید موجود در جو نیاز به
رکود اقتصادی حتی به اندازه بحران اقتصادی یا چالشی بزرگتر
از بحران اقتصادی نیازمند خواهیم بود».
شکست ایاالت متحده و کشورهای دیگر برای پیشرفت و
رشد اقتصادی قابل توجه است .امروز حتی درصد انرژی که
از سوختهای فسیلی در جهان تولید میشود باالتر از گذشته
است ،این به رغم تمام پیشرفتهای تکنولوژیکی در سلولهای
خورشیدی و مانند آن است .به هر حال طبق گزارش رودیوم،
انتشار گازهای گلخانهای با رکود اقتصادی کاهش یافته است و در
حال حاضر بدون تغییر جدی سیاست و رفتار ،افزایش مییابد.
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 9797/088و
ســال
ـهربابک در نظــر دارد براســاس بودجــه مصـ
شـ
9640049-MR:
شماره
ـوبشماره :
مناقصه
شـ و مناقصه
ـهرداريتقاضا
شماره
داخلیصــورت حجمــي بــه بخــش خصوصــي
سازندگانــه
ـهري را ب
درخواستیــهر شــهربابک ،عمليــات اجــراي امــور خدمــات شـ
ـامي ش
شــوراي اسـ
خريد گسکت از
شرح اقام
واگــذار نمايــد .لــذا از کليــه پيمانــکاران واجــد شــرايط دعــوت بــه عمــل ميآيــد جهــت دريافــت و تحويــل اســناد مناقصــه
* مبلغ برآورد مناقصه  24/000/000/000ريال می باشد.
مبلغ تضمين شرکت در فرآيند ارجاع کار
 1/200/000/000ريال
ارجاعـکار
ـهرداري فرآيند
تضمين شرکت در
*
ـهرداري مراجعــه نماينــد.
ـه شـ
دبيرخان
مبلغشـ
ـاختمان
ـوار شــهداي هفــت تيــر سـ
بــه آدرس شــهربابک بلـ
باشد.
مي
کاري
روز
10
بمدت
آگهي
اين
دوم
نوبت
انتشار
تاريخ
از
مناقصه
تضمين شرکت در فرآيند ارجاع کار بصورت يکی از تضامين قابل قبول وفق آيين نامه تضمين شماره /1234202ت  50659ه مورخ  94/9/22هيات وزيران می باشد
اسناد ارجاع کار
دريافت در فرآيند
مهلتتضمين شرکت
نوع
شرايط در مناقصــه
ـرکت
مبلــغ تضميــن شـ
98/12/11يــا فيــش
پيشنهاداتاز نــوع ضمانــت نامــه بانکــي
ريــال)
 600.000.000ريــال (ششــصد ميليــون
آخرين مهلت ارائه
97/11/5
تاريخ تحويل اسناد به واجدين
98/1/19ــي باشــد.
مالیــکاران شــهرداري شــهربابک م
پيمان
 97/12/19نــزد بانــک ملــت بــه نــام ســپرده
فنیجــاري 1335160769
ـاب
واريــزي بــه حسـ
تاريخ گشايش پاکات
تاريخ گشايش پاکات
سپرده نفرات اول تا سوم در صورتي که حاضر به انعقاد قرارداد نشوند ،به ترتيب ضبط خواهد شد.
استان بوشهر  ،عسلويه ،منطقه ويژه اقتصادی انرژی پارس ،شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی ،فاز  2و  3مديريت بازرگانی  -واحد خريد  -تلفن 54 :و 077 - 31312251
مناقصه گزار
اجرايتلفن
مدت آدرس و
يکسال ميباشد.
پروژه
فکس077-37325434 :
ميباشد.
سايتدر اسناد
مناقصه
اطاعات به
کسبمربوط
جزئيات
اطاعات و
ساير
تلفن  07731312254- 07731312251تماس حاصل فرمايند.
مندرجيا با شماره
مناقصهمراجعه و
WWW.SPGC.IR
بيشتر به
توانند جهت
مناقصه گران می
1397
.
5323
مجوز:
شماره
شهرداري در رد يا قبول پيشنهادات مختار مي باشد.م الف318
شهربابک
آذردخت مرشدی  -شهردار
تاريخ انتشار نوبت دوم97/10/22 :
تاريخ انتشار نوبت اول97/10/17 :
روابط عمومی شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی
3842

Dastani2000@gmail.com

» مهمترین محور بیست و چهارمین کنفرانس پیمان تغییرات اقلیمی احزاب سازمان ملل متحد بود .همان چیزی
«رشد اقتصادی 
که در بیانیه پیشنویس لهستان قرائت شد و به تصویب کشورهای حاضر رسید؛ «اطمینان از رشد اقتصادی و حفظ مشاغل در
کنار محافظت از آب و هوا» .البته همین موضوع مهمترین دلیل چالش میان نمایندگان حدود  200کشور جهان نیز بود .یکی
از دالیلی که خاتمه کنفرانس  COP24را به تعویق انداخت ،مخالفت چند کشور از جمله آمریکا ،روسیه ،عربستان و کویت با
هرگونه زمانبندی برای کاهش سوختهای فسیلی بود که اقتصاد این کشورها را با چالش روبهرو میکرد .همین «رشد و رکود
م است ،حاال تبدیل به موضوعی قابل تأمل برای محققان تغییرات اقلیم شده است.
اقتصادی» که برای مردم و رهبران کشورها مه 
مطالعهای که رشد اقتصادی را مورد اتهام قرار داده و میگوید« :صرف نظر از اینکه نیروگاههای زغالسنگ از کار میافتند یا اینکه
آمریکاییها تقریبا خرید ماشینهای برقی را دوبرابر کردهاند ،ایاالت متحده میزان انتشار دیاکسید کربن خود را در سال 2018
افزایش داده و بخش بزرگی از این ماجرا به دلیل رشد اقتصادی شناخته میشود».

9700252شــماره 37صورتجلســه
ـد 5
تقاضاهایو بنـ
ـال 97
ـوب سـ
شماره شـ
شــهرداري
9700126-KZ
شماره
97/060
مصـشماره
ـهربابک در نظــر دارد براســاس بودجــهمناقصه
تقاضا و مناقصه
حجمــي بــه بخــش خصوصــي
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ـ
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خريد مولکوالرسيو  13 Xو اکتيو آلومينا ساخت داخل
مختصراقام درخواستی
تحويــل اســناد مناقصــه
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درياف
ـد جهــت
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ارجاعــهکارپيمانــکاران واجــد شــرايط
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باشد .
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3/340/000/000
کار
ـلارجاع
فرآيند
شرکت
تضمين
فرآيند
شرکت
تضمين
مبلغ
جنوبی نماينــد.
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ـ
ش
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بــه
ضمانت نامه بانکی و يا واريز وجه نقد به حساب شرکت مجتمع گاز پارس
نوع تضمين شرکت در فرآيند ارجاع کار
مهلت دريافت اسناد مناقصه از تاريخ انتشار نوبت دوم اين آگهي بمدت  10روز کاري مي باشد.
98/01/20
تاريخ گشايش پاکات فنی
97/12/27
آخرين مهلت ارائه پيشنهادات
97/12/07
تاريخ تحويل اسناد به واجدين شرايط
مبلــغ تضميــن شــرکت در مناقصــه  600.000.000ريــال (ششــصد ميليــون ريــال) از نــوع ضمانــت نامــه بانکــي يــا فيــش
( 98/02/10هنگام عقد قرارداد با برنده  ،ارائه صورت های مالی حسابرسی شده از سوی شرکت برنده الزامی می باشد)
تاريخ گشايش پاکات مالی
واريــزي بــه حســاب جــاري  1335160769نــزد بانــک ملــت بــه نــام ســپرده پيمانــکاران شــهرداري شــهربابک مــي باشــد.
استان بوشهر،عسلويه،منطقه ويژه اقتصادی انرژی پارس،شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی،فاز 2و - 3مديريت بازرگانی،اداره خريد-گروه
آدرس و تلفن مناقصه گزار
شيميايیخواهد شد.
اقامضبط
ترتيب
سپرده نفرات اول تا سوم در صورتي که حاضر به انعقاد قرارداد نشوند ،به خريد
پروژهــد جهــت
اجرايمــی توانن
مدتـه گــران
مناقصـ
ميباشد.ــات بيشــتر و دريافــت فــرم اســتعام ارزيابــی کيفــی تاميــن کننــدگان بــه ســايت  WWW.SPGC.IRمراجعــه و يــا بــا شــماره
يکسالکســب اطاع
تلفــن  07731312248-2241تمــاس حاصــل فرمايند.
مندرج ميباشد.
مناقصه
اسناد
در
مناقصه
به
مربوط
جزئيات
و
اطاعات
ساير
مهلت اعام آمادگی شرکت در مناقصه حداکثر  14روز پس از درج آگهی نوبت دوم می باشد.
)07731312299
:
نمابر
تاييد
/
07737325435-6
نمابر:
(شماره
الف318
باشد.م
مي
مختار
پيشنهادات
قبول
يا
رد
در
شهرداري
شهربابک
آذردخت مرشدی  -شهردار
روابط عمومی شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی
تاريخ انتشار نوبت دوم97/10/25 :
تاريخ انتشار نوبت اول97/10/22 :
3842

نعتي فارس

ایرانشهر

رئیس جدید شورای نظام دامپزشکی کهگیلویه و بویراحمد معرفی شد
در این مراسم دکتر محسن صادقی به عنوان رییس جدید شورای نظام
دامپزشکی کهگیلویه و بویراحمد منصوب و از خدمات دکتر شاهرخ پاکباز رییس
پیشین این شورا تجلیل شد
دکتر محمدحسین انصاری فرد  ،قائم مقام سازمان نظام دامپزشکی جمهوری
اسالمی ایران در مراسم معارفه روسای پیشین و جدید شورای نظام دامپزشکی
کهگیلویه و بویراحمد که در سالن جلسات سازمان جهاد کشاورزی استان برگزار
گردید  ،گفت :سازمان نظام دامپزشکی ایران یک نهاد مستقل غیردولتی بوده
که در استان کهگیلویه وبویراحمد تعداد اعضاء آن  417نفر اعم از دامپزشک
متخصص ،عمومی ،کارشناس ارشد ،کارشناس ،کاردان و تکنسین دامپزشکی می
باشد .وی وظایف اصلی این سازمان را شامل نظام دادن به امور دامپزشکی،
تنظیم روابط حرفه ای بین اعضا ،ارتقای شئون حرفه ای دامپزشکی ،رفع مشکالت
و نیازهای موجود در این حرفه ،حمایت از ارایه دهندگان و دریافت کنندگان
خدمات دامپزشکی و ارایه آموزش های دامپزشکی الزم در رده های مختلف اعالم
کرد .قائم مقام سازمان نظام دامپزشکی کشور بیان کرد :از آنجا که سازمان نظام
دامپزشکی توانمندی های قابل توجهی دارد که دارای گستردگی زیادی در حوزه
کاری اعم از صدور پروانه های بهداشتی مراکز دامپروری  ،صدور پروانه های
مراکز بخش خصوصی دامپزشکی در قالب مواد دو  ،پنج و  19قانون جامع
نظام دامپروری می باشد .وی اظهار کرد :این سازمان برنامه های متعددی برای
اعضای خود دارد که از مهمترین آنها می توان به تالش برای بهبود امنیت شغلی،
رفع مشکالت بیمه ای و رفاهی و ارتقای دانش و مهارت آنان اشاره کرد .انصاری
فرد عنوان کرد :سازمان نظام دامپزشکی قصد دارد در دور جدید واگذاری
مسئولیت ها از توان و تجربیات روسای پیشین شورای نظام دامپزشکی استانها
بعنوان اتاق فکر این سازمان بهره گیرد.
الیاس تاج الدینی  ،رئیس سازمان جهادکشاورزی استان از شورای نظام
دامپزشکی و نظام مهندسی کشاورزی بعنوان دوبال اصلی وزارت جهادکشاورزی
نام برد و گفت :الحق و االنصاف این دو نهاد غیر دولتی اکثریت امور تصدی
گری مربوط به وزارت جهادکشاورزی در دو بخش تامین و امنیت غذایی بر
عهده دارند که شایسته است ضمن حمایت از این دو نهاد  ،بطور ویژه از آنها
تجلیل نمود.
دکتر عبداله بهمنش  ،مدیرکل دامپزشکی استان ضمن تقدیر ازرئیس و اعضاء

قبلی شورای نظام دامپزشکی استان گفت :برخی دستورالعمل ها و شیوه نامه
های ارسالی از سازمان نظام دامپزشکی کشور دست و پا گیر بوده و روند صدور
پروانه ها را دچار اختالل می نماید که شایسته است ابالغ این نوع دستورالعمل ها
متناسب با وضعیت مراکز دامپروری  ،موقعیت استراتژیک استانها و سایر عوامل
دخیل به استانها ابالغ گردد.
دکتر شاهرخ پاکباز  ،رئیس پیشین شورای نظام دامپزشکی استان ضمن تقدیر
و تشکر از از همه اعضا نظام دامپزشکی بویژه اعضاء دوره سوم شورای نظام
دامپزشکی استان به بیان عملکرد چهار ساله خود در بخش های مواد ، 19دو ،
پنج  ،آموزش و رفاهی پرداخت و گفت :علیرغم برخی مشکالت  ،کمبود امکانات
و مبهم بودن برخی دستورالعمل ها توانستیم وضعیت نه چندان خود شورا در
سال  93را به وضعیت مطلوب و در شان حرفه دامپزشکی در سال  97برسانیم.
دکتر محسن صادقی  ،رئیس جدید چهارمین دوره شورای نظام دامپزشکی
کهگیلویه وبویراحمد ضمن تقدیر و تشکر از از همه اعضاء و حسن اعتماد شورای
نظام دامپزشکی استان و کشور به بیان دیدگاه و برنامه های خود پرداخت و
گفت :با توجه به سنتی بودن شیوه دامداری در استان و عدم رونق مراکز صنعتی
دامپروری در استان و عدم وجود کارخانجات مواد غذایی شایسته است سازمان
نظام دامپزشکی کشور کهگیلویه وبویراحمد را در بحث امکانات  ،رفاهیات و ابالغ
دستورالعمل های بهداشتی ویژه ببیند.
در پایان این مراسم احکام رئیس جدید شورای نظام دامپزشکی استان  ،نائب
رئیس  ،دبیر و مسئول امور مالی به ترتیب به دکتر محسن صادقی  ،دکتر
بهنام بهرامی  ،دکتر راضیه یزدانپناه و دکتر سید مختار رجائی اهداء و از زحمات
چهارساله دکتر شاهرخ پاکباز  ،رئیس پیشین این شورا تجلیل بعمل آمد.

آگهی ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای
فاقدسند رسمی

نظــر بــه اینکه بــه اســتناد مفــاد رای بشــماره13976030102200 4088مــورخ  97/9/25هیئت رســیدگی
بــه اســناد عــادی مســتقر در اداره ثبــت اســناد و امــاک شهرســتان ربــاط کریــم بــر حســب مــاده  3قانــون
تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مبنــی بــر تاکیــد انتقــال عادی
و تصرفــات مالکانــه متقاضیجـواد یزدانــی فرزندمختــار بــه شــماره شناســنامه  13صــادره ازری نســبت بــه
شــش دانــگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت  500/55متــر مربــع مفــروز و مجری شــده
ثبتــی از پــاک ـ فرعــی مفــروز از قطعــه ـ تفکیکــی از 2اصلــی واقــع در حــوزه ثبتــی شهرســتان ربــاط
کریــم از مالکیــت رســمی نــوراهلل شــهریاری محــرز گردیــده لـذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب دردو
نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه شــخص یــا اشــخاصی نســبت بــه صــدور ســند
مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه
اعتراضــی خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و رســید اخـذا نمایــد تــا بــه دادگاه صالحه احالــه و اقدامــات موکول
بــه ارائــه حکــم قطعــی دادگاه گــردد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول
اعتراضــی طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد و در در هــر حــال صــدور ســند مالکیــت جدید
مانــع از مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود .م الــف 2312:
تاریخ انتشار اولین اگهی97/10/22:
تاریخ انتشار دومین اگهی97/11/8

رییس اداره ثبت اسنادو امالک رباط کریم منوچهر کاظم اصالنی
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