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 زهرا خواجویینژاد
 12سال ازآخرین باری که شکارکرده میگذرد.
بعد ازآخرینقوچی کههدف گلولهاشقرارگرفته،
دیگردست به تفنگ نبرده است .یک اتفاق تمام
مسیر زندگیاش را تغییر داده است .خودش از
آن اتفاق به عنوان معجزه یاد میکند و میگوید
هنوز باور نمیکند« .مجتبی نخعی» شکارچی
معروفسیرجانیحدودیکماهپیشمهمانبرنامه
محاکات از شبکه دو سیما بود .نخعی متولد
 1360است و بعد از اینکه شکار را کنار گذاشته
است مدتی محیطبان و عکاس محیطزیست
بوده است .او پنجشنبه هفته گذشته مهمان
نشریه پاسارگاد بود تا برای ما هم اززندگی پرفرازو
نشیباشبگوید.نخعیمدرسویولنوویولنسل
آموزشگاه موسیقی دلشدگان است و ازاین طریق
امرار معاش میکند .خودش میگوید زندگی
عجیب و غریبی داشته است و پس ازشرکت در
برنامه محاکات ،قراراست زندگینامهاش را تبدیل
بهفیلمنامهکنند.
 چه شد به سمت شکاررفتید؟
سال  81-80بود با یکی ازدوستان رفته بودیم
بیابان ،دیدم تفنگ دارد و با تفنگش یک کبک را
زد .با دیدن آن صحنه شگفتزده شدم و گفتم
چقدرشکارمزه میدهد .چقدرقشنگ پرنده افتاد
و همین باعث شد سمت خرید تفنگ و شکار
بروم .تفنگ ساچم ه زنی خریدم و شدم شکارچی.
بعد از تفنگ ساچم هزنی تفنگ دولول خریدم،
بعد از دولول تفنگ خفیف ،و بعد از خفیف،
گلول هزنی  382دوربیندار .دیگر تبدیل به یک
شکارچی حرفهای شده بودم .به حدی که ماموران
محیطزیست هرکجا من را میدیدند میگفتند
آمارت را داریم اگرتوی کوه بگیریمت ،میفهمیم
چیکارکنیم.
 یک شکارچی حرفهای که عالقهی زیادی
هم به شکاردارد چه میشود تفنگاش را کنار
میگذارد؟
تا سال  87مرتب شکار میکردم و لذت
میبردم .آخرینباری کهشکارکردمیکقوچشکار
کردم و بعد ازشکارزمانی خانه آمدم دیدم همسرم
دارد سرفه م یزند گفتم چرا اینقدرسرفه م یزنی؟
گفت نمیدانم ازصبحی که بلند شدم مرتب دارم
سرفه م یزنم شاید حساسیت و یا سرماخوردگی
باشد .امامتاسفانه اینشکلینبودوسرفهها ادامه
داشت و گاهی اوقات به همراه سرفهها خون
باال میآورد و فهمیدیم یک مشکلی وجود دارد.
رفتیم کرمان پیش یک دکتر متخصص که بعد
از گرفتن سیتیاسکن گفت خانم شما سرطان
ریه دارد .نمیتوانید تصورکنید چه صحنهای بود.
بعد ازآن آمدیم سیرجان ،هرکسی میآمد عیادت
میگفت میدانی خانمت چرا اینجوری شده است
چونشکارچیهستیوشکارهایی کهزدی آهشان
زندگیات را گرفته است .خیلی دوران سختی
بود میدیدم خانمم هر روز جلوی چشمم دارد
مثل شمع آب میشود و آنقدر فشار رویم بود
که  30-20کیلوگرم وزن کم کردم .با هیچکس
نمیتوانستم حرف بزنم .به هرحال همه من را

مقصرمیدانستند .بعد ازآن
چندتا دکتر دیگر در تهران و
توگوی پاسارگاد با مجتبی نخعی شکارچی
گف 
شیرازرفتیم و همه نظرشان
که تفنگاش را کنار گذاشته است
سرطان و شروع درمان بود.
بس که حرفهای اطرافیان
اذیتم میکرد دیوانه شده
بودم .یک روزلباس پوشیدم
و رفتم سمت چهارگنبد از
ساعت 4صبح تا 6عصردر
دل کوه نشستم و با خدا و
طبیعت و حیوانات درددل
کردم و گفتم اگر شما را
اذیت کردم من را ببخشید.
به خدا گفتم یک کاری کن
خانممخوببشودمندیگر
سمتشکارنمیروم.
 بعد ازآن چه شد؟
تا اینکهچندروزبعدیکی
ازدوستانم زنگ و زد و گفت
یک پزشک فوقتخصص
یزد هست که تازه از آمریکا
آمده و خیلی کارش درست
است .پیش آن هم بروید
ببینید چه میگوید ،گفتم
همه پزشکان میگویند
بیماریاش سرطان است
مجتبی نخعی  /عکس :امین ارجمند | پاسارگاد
دیگر نیاز به رفتن نیست
گفت حاال شما بروید شاید یک راهی برایش پیدا از پارکهای ملی به من پیشنهاد همکاری داده نزدیک شدن به حیوانات را داشتم میرفتم از
کرد .بعد ازمعاینه زمانی دکترپرونده پزشکیاش شد و گفت میآیی با ما همکاری کنی ،ماموران فاصله بسیارنزدیک ازحیوانات عکس میگرفتم
را مطالعه کرد گفت تشخیص سایرپزشکان چی ما نمیتوانند شکارچی بگیرند میخواهیم یک وعکسهایمباکیفیتمیشد.کمکمعکسهایم
واردجمعمانشودتاببینیمیکشکارچی درفضای مجازی پخش شد و فالورهایم باال رفت.
بوده ،گفتم سرطان ریه .گفت اما خانمت سرطان شکارچی ِ
ریه ندارد گفتم یعنی چی؟ گفت آرام باش خانمت چیکار میکند که ما نمیتوانیم او را بگیریم ،تا عکسهایم مورد توجه مدیرکل خراسان شمالی
یک بیماری ریوی دارد که از هر چند میلیون یک شکارچیها بدانند یک نفر آمده که تمام راه و قرارگرفتویکبارزنگزدو گفت کارهایتبینظیر
نفربه آن مبتال میشود .گفت خانمت نیازبهعمل مسیرها را بلد است و مثل عقاب باالی سرشان است و میخواهم ازت دعوت کنم در برنامه
دارد و فقط یک نفر در ایران میتواند این عمل را میآید .قرار شد در ازای محیطبانی وحفاظت به محیطزیست که از شبکه نسیم پخش میشود
انجام دهد و آن هم دکتر لشکری فوقتخصص من حقوق هم بدهند.من هم همکاری با آنها را شرکت کنی و همین باعث شد به عنوان عکاس
دراستان کرمان است .اول که باورنکردم و دوست پذیرفتم و ازفردا به من لباس محیطبانی دادند و طبیعتشناختهشوم.
دیگرهیچوقتدنبالشکارنرفتید؟
بانمحیطزیست.بعد از
نداشتم الکی خانمم امیدوارشود .ولی چراغ امید
منشکارچیشدممحیط ِ
ِ
واقعا به هیچ عنوان دیگردنبال شکارنرفتم و
دردلمان روشن شد .رفتیم آزمایشات را گرفتیم و آن یک جو بدی علیه من دربین شکارچیان شکل
رفتیم کرمان پیش دکترلشکری .وقتی دکترگفت گرفت که مجتبی نخعی مخبرشده است و جمع دیگرعالقهای هم نداشتم .اما هیچکس باورنکرد
عملش میکنم و خوب میشود و قولت میدهم شکارچی کامال دربرابرمن جبهه گرفتند .اما من و نمیکند .درواقع همه بهم شک داشتند و فقط
هیچ طورش نشود همان موقع تا زمانی خانمم تو با توجه به معاملهای که با خدا کرده بودم دیگر خودممیفهمیدندمنهیچکارینمیکنم.
 بعد ازآن چه شد؟
بیمارستان بود و داشتم کارهایش را انجام میدادم نمیتوانستم شکار بزنم و با خودم گفتم اجازه
یکبار با موتور در سایت در حال نگهبانی بودم
به یکی از دوستان صمیمیام زنگ زدم و گفتم نمیدهم حیوانات شکار شوند و من میخواهم
کلیدخانهامفالنجاستبروتویخانهتفنگهایم به محیطزیست کمک کنم .درواقع هیچکس که یک هایلوکس پالک قرمز دیدم که داشت
را بردار و ببر بفروششان .هرکسی واسه خرید باورنمیکرد که من دیگرشکارنمیکنم .هرکسی وسط دشت دنبال آهو میکردند با خودم گفتم
آمد بگویید این تفنگهای مجتبی نخعی هست من را میدید میگفت تو رفتی در پوشش لباس این کیه که چنین جراتی دارد وسط منطقهی
و سریع میخرند چون همه من را میشناسند محیطزیست شکارکنی.من به هردری میزدم که پارکملی دنبال آهو میکند تا شکارکند تفنگم را
ومیفهمند تفنگ جنس بد نمیخرم .حدود -400حقانیت خودم را ثابت کنم نمیتوانستم و همه برداشتم و سوارموتورشدم و رفتم به سمتشان
و گفتم بیاین پایین ،یکیشان که سناش باالتر
 500میلیون پول تفنگم بود .بعد از آن خانمم را چنین باورذهنی نسبت به من داشتند.
بود گفت برو بچه برای خودت دردسردرست نکن.
عکاسمحیطزیستهمهستید؟
عمل کردند و  15-14ساعت داخل اتاق عمل بود
در همین حین محیطبانی یکبار یک عکاس گفتممیخواهمدردسردرستکنمهمهتانبیایید
و بعد از عمل تیکهای از ریه را آزمایش کردند و
هلندی برای عکس گرفتن از زاهور به آن سایت پایین میخواهم ماشین را بازرسی کنم .گفت ما
گفتنددیگرهیچمشکلیندارد.
آمدودیدمعجبعکسهایقشنگی گرفته است آمدیم بازدید ،گفتم با کالشنیکوف و سیمینوف
 چیشد کهمحیطبانشدید؟
با توجه به شناختی که همه به من داشتند و و همین باعث عالقهی من به دوربین شد ،پس بازدید میکنید؟ زنگ زدم به مدیر سایت گفتم
میفهمیدند شکارچی بودم از سمت رییس یکی از آن یک دوربین عکاسی خریدم و چون توانایی اینجوری شده ،گفت مگرنگفتم امروزفقط فالن

آه شکار
زندگیام راگرفت

تاســیس شــرکت بــا مســئولیت محــدود کاواک رایــان کریمــان
شــرق در تاریــخ  1397/12/27بــه شــماره ثبــت  15994بــه
شناســه ملــی  14008236961ثبــت و امضــا ذیــل دفاتر تکمیل
گردیــده کــه خالصــه آن بــه شــرح زیــر جهــت اطــاع عمــوم آگهــی
میگــردد.
موضــوع فعالیــت :فعالیــت نظــام مهندســی و طراحــی پروژههــای
و سدســازی و امثــال آن طراحــی و ســاخت و تعمیــر مــدارات
الکترونیکــی مشــاوره ،اجــراء و پیمانــکاری ممیــزی انــرژی در
خانههــا ،کارخانجــات صنعتــی بــزرگ و کوچــک و صنایــع طراحــی،
ســاخت ،نصــب و نظــارت فنــی و اجــزاء کلیــه سیســتمهای
تاسیســاتی اعــم از تاسیســات برقــی و مکانیکــی ســاختمانها و
کارخانجــات صنعتــی و نیروگاههــا واردات بــذر ،پیاز ،قلمــه ،پیوند،
ریشــه و میــوه ،نهــال و تخــم نباتات طراحی و ســاخت دســتگاههای
صنعتــی در بخــش تولیــد و فــرآوری مشــاوره ،طراحــی ،ســاخت،
نصــب ،پیمانــکاری ،نظــارت فنــی ،اجــزاء و تعمیــر و نگهــداری
فنــی خطــوط انتقــال بــرق ،پس ـتهای بــرق کارخانجــات صنعتــی و
نیروگاههــا و ادوات بــه کاررفتــه در هــر کــدام از پسـتهای بــرق
مشــاوره ،ســاخت و فــروش قطعــات صنعتــی ،ادوات بــرق قــدرت،
بــرق ســاختمان و بــرق صنعتــی ،سیســتمهای امنیتــی و حفاظتــی
امــور مربــوط بــه محیطزیســت و فعالیتهــای زیســتمحیطی
طراحــی ،اجــراء ،تعمیــر و نگهــداری اتوماســیون صنعتــی بــرای
کارخانجــات و صنایــع ترجمــه تخصیصــی مقــاالت علمــی ،متــون و
نشــریات طراحــی ،اجــراء ،نظــارت ،تعمیــر و نگهــداری خانههــای
هوشــمند ،مــدارس هوشــمند ،ادارات هوشــمند ،کارخانجــات
هوشــمند ســاخت ،تولیــد و فــروش قطعــات و لــوازم مربــوط بــه
هوشمندســازی خانههــا ،ادارات ،مــدارس ،کارخانجــات تصــدی
بــه فعالیتهایــی در خصــوص ســرویسهای رادیویــی خدمــات
مربــوط بــه تجهیــزات رادیویــی تولیــد و ارائــه رایانــه ،تولیــد و
ارائــه دســتگاههای جانبــی ،تولیــد و پشــتیبانی نرمافزارهــای
ســفارش مشــتری ،ارائــه و پشــتیبانی بســتههای نرمافــزاری
و  CDاطالعاتــی تولیــد داخــل ،خدمــات شــبکههای اطالعرســانی
مشــاوره ،طراحــی ،ســاخت ،پیمانــکاری ،نصــب و نظارت فنــی ،اجزاء
و تعمیــر و نگهــداری انرژیهــای نــو و تجدیدپذیــر (پنلهــای
خورشــیدی ،توربینهــای بــادی ،زمیــن گرمایــی و )...واردات و
صــادرات تجهیــزات برقــی ،قطعــات صنعتی ،مــواد غذایــی عملیات
بارگیــری و تخلیــه و یــا ترخیــص کاال طراحــی ،ســاخت ،نصــب و

تعمیــر و نگهــداری انــواع تابلوهــای بــرق قــدرت و کنتــرل ارائــه
خدمــات راجــع بــه آبرســانی و گازرســانی و یــا برقرســانی
طراحــی و ســاخت تجهیــزات و قطعــات بــرق قــدرت و الکترونیــک
قــدرت پیمانــکاری ،انجــام پروژههــای بــرق صنعتــی ،بــرق قــدرت،
شــبکههای انتقــال و توزیــع بــرق و روشــنایی خانههــا ،نماهــای
شــهری ،ادارههــا ،کارخانجــات ،معابــر ،پارکهــا و فضــای ســبز،
خیابانهــا و جادههــا ،تولیــد محصــوالت کشــاورزی ،ارائــه خدمــات
و تأمیــن نیــاز تولیدکننــدگان کشــاورزی ،تولیــد محصــوالت دامــی
کشــاورزی ،ارائــه خدمــات بــه کشــاورزان نظیــر تســطیح اراضــی
مشــاوره و برگــزاری دورههــای آموزشــی درخصوص کشــاورزی در
صــورت لــزوم پــس از اخــذ مجوزهــای الزم از مراجــع ذیربــط
مدت فعالیت :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
مرکــز اصلــی :اســتان کرمــان ،شهرســتان کرمــان ،بخــش مرکــزی،
شــهر کرمــان ،بلــوار شــیراز ،کوچــه بوســتان  ،8بنبســت شــمالی
 ،7پــاک  ،0طبقــه اول کــد پســتی 7619688469
ســرمایه شــخصیت حقوقــی عبــارت اســت از مبلــغ 1500000
ریــال نقــدی میــزان سهمالشــرکه هــر یــک از شــرکا آقــای احمــد
شــفیعی به شــماره ملــی  2993408021دارنــده  750000ریال
سهمالشــرکه خانــم معصومــه حســنینژاد ســیرچی بــه شــماره
ملــی  2993410318دارنــده  750000ریــال سهمالشــرکه
اعضــا هیئتمدیــره آقــای احمــد شــفیعی بــه شــماره ملــی
2993408021و بــه ســمت رئیــس هیئتمدیــره بــه مــدت
نامحــدود و بــه ســمت مدیرعامــل بــه مــدت نامحــدود خانــم
معصومــه حســنینژاد ســیرچی بــه شــماره ملــی 2993410318
و بــه ســمت نایبرئیــس هیئتمدیــره بــه مــدت نامحــدود
دارنــدگان حــق امضــا :کلیــه اوراق و اســناد بهــادار و تعهــدآور
شــرکت از قبیــل چــک ،ســفته ،بــروات ،قراردادها ،عقود اســامی
و همچنیــن کلیــه نامههــای عــادی و اداری بــا امضــای احمــد
شــفیعی همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر میباشــد.
اختیــارات مدیرعامــل :طبــق اساســنامه روزنامــه کثیراالنتشــار
پاســارگاد جهــت درج آگهیهــای شــرکت تعییــن گردیــد.
ثبــت موضــوع فعالیــت مذکــور بــه منزلــه اخــذ و صــدور پروانــه
فعالیــت نمیباشــد.
ادارهکل ثبــت اســناد و امــاک اســتان کرمــان اداره ثبــت
شــرکتها و موسســات غیــر تجــاری کرمــان ()1152107

آگهــی تغییــرات شــرکت آراد رابیــن آریــا شــرکت
ســهامی خــاص بــه شــماره ثبــت  3756و شناســه
ملــی  14004511737بــه اســتناد صورتجلســه
مجمــع عمومــی عــادی مــورخ 1400/03/31
تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد :الــف -اعضــای
هیئتمدیــره عبارتنــد از :آقــای حامــد
محمودآبــادی بــه ش  .ملــی 3071864701

 خانــم فاطمــه نورمندیپــور بــه ش  .ملــی - 3060322155خانــم فاطمــه محمودآبــادی بــه
ش  .ملــی  3060396698بــرای مــدت دو ســال
انتخــاب گردیدنــد.
ب -خانــم شــهناز مهدیــان بــه شــماره ملــی
 3071332025بــه ســمت بــازرس اصلــی  -آقای
رضــا جــوادی بــه شــماره ملــی  3920518519بــه

منطقهرانگهبانیبده؟ گفتمرفتمخبرینبود آمدم
آبشخور این منطقه را چک کنم .گفت خودم
خبر دارم اینها برای بازدید آمدند .بعد فهمیدم
این آقا شکارفروشی راه انداخته است .پس از
آن به مدیرکل محیطزیست استان زنگ زدم و
اطالع دادم و او را خواستندو همین اتفاق باعث
دشمنیاش با من شد .و یکباربه ناحق و با پاپوشی
که برایم درست کرده بودند من را دستگیرو برایم
صورتجلسه کردند کهفالنیبالباسمحیطزیست
در حال شکار گرفته شد در حالی که خدا میداند
من برای شکارنرفته بودم .رفتیم دادگاه و من را24
ساعت بردند بازداشتگاه و سپس با قید وثیقه آزاد
شدم .سپس حکم دادند تفنگ به نفع وزارت دفاع
مصادره شود ،بدون هیچ خالفی چنین کاری با من
کردندو واقعا حقیقت کتمان شد و آبرویم را بردند.
 آن زمانها که شکار میزدید واقعا از
اینکهحیوانیرامیکشیدناراحتنمیشدید؟
روزهای اول زمانی شکارمیکردم خیلی ناراحت
میشدم .یادمه اولین چهارپایی که زدم رفتم باالی
سرش زدم توی سرم و گفتم من چیکار کردم
حاال کی سرش را ببرد و همین طورولش کردم تا
خودش مرد .اما بعد از 6ماه دیگربرایم عادی شد
و بعد از شکار خودم سر حیوان را جدا میکردم.
در کل شکارچیان بیشتر برای گوشتش حیوان را
شکارمیکنند چون گوشت شکار گوشت بسیار
گرانی است .تا زمانی شکار میکردم ما گوشت
نمیخریدیم و فقط گوشت شکار میخوردیم.
گوشت شکار گوشت خالصی است که اصال
چربیندارد.

 اولین حیوانی که
زدید چه بود؟
کبک بود .بعد تیهو،
بعد به مرحلهای رسید که
پرنده مزهام نمیداد چهارپا
را شروع کردم ،نری ،قوچ
میزدم .تمام شکارچیان
سیرجان من را به عنوان یک
کمینروقهارمیشناختند.
 چندساعت کمین
میکردیدتاشکارکنید؟
مثال حیوان را که
میدیدم تا 70متریاش جلو
میرفتم.واقعادرشکارخیلی
سخت است به  70متری
شکار برسی .چون حیوانات
خیلی باهوش هستند و یک
ذره اشتباه کنی میفهمند.
من خیلی واسه شکار زمان
میگذاشتموهمیشههمراه
آدمهای وارد میرفتم .یکی
از دوستان  60سال سابقه
داشت و من سه سال پشت
سرش میرفتم تا جزییات را
یاد بگیرم .شکاردنیای بسیار
گستردهای است .وزش باد
صدتا تا نکته دارد .چون
حیوانات به باد و بو خیلی حساس هستند و با
بوکشیدن بوی انسان را تشخیص میدهند و فرار
میکنند.
 عجیبترینشکاری که کردیدچهبود؟
شکار قوچ سیاه که نزدیک  5-4سال بود
اسمش را شکارچیان میآوردند و میگفتند آنقدر
باهوش است که هیچکس هنوز نتوانسته او
را بزندو بین شکارچیان معروف شده بود که
هیچکسنمیتواند آنرابزند.مکانشهم کوههای
پشت آبخوری در جاده کرمان که به آب خنکو
معروف است ،بود .آنقدر هوشیار شده بود که
اصال روزها تکان نمیخورد و فقط شبها حرکت
میکرد و رنگش هم سیاه بود جوری خودش را
بین سنگها قایم میکرد که اصال دیده نمیشد.
تا اینکه من پس از مدتی توانستم آن را بزنم و
عکسش را نشان سایرشکارچیان دادم .خیلی قوچ
عجیب وغریبی بود.
 هیچ زمان دوست داشتید دوباره به
شکاربرگردیدوتفنگبهدستبگیرید؟
نه اصال .بعد از آن ماجرایی که برایم پیش
آمد و به نامردی من را گرفتن خیلی ناراحت بودم
و میگفتم به شکاربرمیگردم و انتقام میگیرم اما
بازهم دلم نیامد و با خودم گفتم من یک حیوان
زبان بسته را که بکشم دوباره خدا یکی از عزیزانم
رامیگیرد.
 شکارهایی که ساالنه درسیرجان انجام
میشودهمهبامجوزاست؟
نه هیچکدام با مجوزنیست .شاید درسال دو
سه تا شکاربا مجوزانجام شود .چون کل سهمیه

شکار سیرجان سه مورد یکی در منطقه خاکی،
یکی گودغول و یکی درپاریز است .بعد میگویند
داوطلباننفریدومیلیونبهحسابمحیطزیست
بریزندتابعدقرعهکشی کنیمونامسهنفردرمیآید.
افرادی که اسمشان درآمده سه روز فرصت دارند
همراه مامورمحیطزیست یک شکارسن باالی نر
بزنند .درواقع  99درصد شکارهایی که درسیرجان
انجام میشود به صورتغیرمجازانجام میشود.
 رابطه محیطبانها با شکارچیان به چه
شکلاست؟
وحشتناک بد است .کارد و خیار است.
همین تقابل باعث کشتهشدن شکارچی و
محیطبانمیشودوتازمانیسازمانمحیطزیست
سیاستهایش راتغییرندهد این تقابل و درگیری
وجود دارد.
چگونهتغییردهد؟
دو چشمی نگاه نکنند وقتی شکارچی خارجی
میآید و  70هزار دالر میدهد با احترام و عزت
مامور محیطزیست الشه حیوانی که زده است
را برایش حمل میکند .بهترین قوچ را نشانش
میدهند .ولی زمانی شکارچی ایرانی میرود
نمیتواند شکار کند اما یک خارجی به خاطرپول
اجازه دارد .شکارچی وطنی دستش از چاره کوتاه
است .چرا اینقدریکدفعه تقابل بین شکارچی و
محیطبان زیاد شد چون جریمههای شکاربسیار
باال رفتند .وقتی شکارچی تو کوه شکاری را زده و
میبیند ماموردارد میآید میفهمد اگراو را بگیرند
حداقل  70میلیون باید جریمه بدهد برای همین
به محیطبان تیر م یزند .از طرفی کسی که شکار
میرود ازسردلخوشی نمیرود شاید  20درصد از
سرخوشی میروند .بقیه میروند که رزق و روزی
کسبکنند.
 سیرجانچندتاشکارچیدارد؟
آماردقیقی ازتعداد شکارچیان سیرجان ندارم
اما فکرکنم باالی 8هزارنفرشکارچی داشته باشد.
 شکارچیان بیشتر کجاها برای
شکارمیروند؟
منطقهشکارممنوعگودغول.همین امروزکه
ما اینجانشستیمسهچهارتاشکارزدهشده استو
ما اینجانشستیموخبرنداریم.
 شکارتجارت پرسودی است؟
شکاریک تجارت پرسود است اگرکه مدیریت
وبرنامهریزیشودسایتپرورشحیواناتزدهشود
همان کاری که قطریها و عربستانیها دارند انجام
میدهند تکثیرو رهاسازی شوند و اصولی و علمی
کارانجام شود جمعیت وحوش زیاد میشود و آن
زمان میتوان به راحتی پروانه شکارداد .ازخارجی
 40میلیون بگیرند ازشکارچی ایرانی  20میلیون،
بگویندسالییکشکاربزنید .اصالنمیگوییمهزار
و خردی مجوز شکار بدهند حداقل سالی  200تا
مجوز شکار بدهند .واقعا مدیریت قضیه شکار
خیلی ساده است  .االن خیلی از گونهها به خاطر
همین عدم برنامهریزی درحال انقراض هستند .از
آن طرف متاسفانه به گونهها نمیرسند بسیاری از
آبشخورها خشک هستند و همه اینها باعث از
بینرفتن گونههامیشود.

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحلهای
خرید یک دستگاه لودر (نوبت اول)

شـهرداری سـیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات (شـرح مختصر :خرید یک دسـتگاه
لـودر) بـه شـماره  2000005674000052را از طریـق سـامانه تـدارکات الکترونیکـی
دولـت برگـزار نمایـد .کلیـه مراحـل برگـزاری مناقصـه از دریافـت اسـناد مناقصـه تـا ارایـه پیشـنهاد
مناقصهگران(حقوقـی) و بازگشـایی پاکتهـا از طریـق درگاه سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولت(سـتاد) بـه
آدرس www.setadiran.ir :انجـام خواهـد شـد و الزم اسـت مناقصهگـران در صـورت عـدم عضویـت قبلـی،
مراحل ثبتنام در سـایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شـرکت در مناقصه محقق سـازند.
تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه مورخ  1400/04/14میباشد.
مهلت زمانی دریافت اسـناد مناقصه از سـایت :از تاریخ انتشـار اسـناد مناقصه تا سـاعت  18:00روز سهشنبه
مورخ 1400/04/22
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  19:00روز شنبه مورخ 1400/05/02
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  18:00روز یکشنبه مورخ 1400/05/03
اطالعـات تمـاس دسـتگاه مناقصهگـزار جهـت دریافـت اطالعـات بیشـتر در خصـوص اسـناد مناقصـه و ارائـه
پاکتهـا
آدرس :سیرجان -میدان انقالب -شهرداری مرکزی -امور قراردادها شماره تماس034 - 41325077 :
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس 021 -41934
دفتر ثبتنام  88969737و 85193768

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

آگهی تحدید حدود اختصاصی
نظــر بــه اینکــه هفــت ســهم از هشــت ســهم زمیــن دارای
پــاک  1836اصلــی واقــع در کشــکوئیه بخــش  36کرمــان
مــورد تقاضــای آقــای مجیــد آفریــن وکیــل متولــی موقوفــه
حــاج جعفــر نیــاز بــه تحدیــد حــدود دارد اعمــال تبصــره
ذیــل مــاده  15قانــون ثبــت هــم میســر نمیباشــد.
لــذا حســب درخواســت مورخــه  1400/01/22مالــک
بدینوســیله آگهــی تحدیــد حــدود آن بــه اســتناد تبصــره

عنــوان بــازرس علیالبــدل بــرای مــدت یــک ســال
مالــی انتخــاب گردیدنــد.
ج -روزنامــه کثیراالنتشــار پاســارگاد جهــت نشــر
آگهیهــای شــرکت انتخــاب گردیــد.
ادارهکل ثبــت اســناد و امــاک اســتان کرمــان
مرجــع ثبــت شــرکتها و موسســات غیــر تجــاری
ســیرجان ()1158522

 5قانــون مزبــور منتشــر و عملیــات تحدیــدی آن از ســاعت
 9صبــح روز چهارشــنبه مورخــه  1400/05/06در محــل
شــروع و بــه عمــل خواهــد آمــد .لــذا بــه مالــک و یــا
(مالکیــن) امــاک مجــاور رقبــه مزبــور اخطــار میگــردد کــه
در موعــد مقــرر در ایــن اعــام در محــل وقــوع ملــک حاضــر
و در صــورت عــدم مراجعــه مجاوریــن عملیــات تحدیــدی
بــا معرفــی مالــک انجــام و چنانچــه کســی بــر حــدود و
حقــوق ارتفاقــی آن اعتــراض داشــته باشــد بــر طبــق مــاده
 20قانــون حداکثــر ظــرف مــدت  30روز پــس از تنظیــم
صــورت مجلــس تحدیــدی اعتــراض خــود را کتبــا بــه ایــن
اداره اعــام تــا بــه دادگاه صالحــه ارســال گــردد .بدیهــی
اســت پــس از گذشــت مهلــت یــاد شــده هیچگونــه ادعایــی
مســموع نخواهــد بــود 1109 .م.الــف
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