
دفتر قراردادهای شرکت آب و فاضالب سیرجان

نوبت دوم

تجدید مناقصه عمومی
) ا مرحله ای( 99/1/1/2م

1- نام دستگاه مناقصه گزار : شرکت آب و فاضالب سیرجان 
2- موضـوع مناقصـه : قرائـت کنتـور، توزیـع قبـوض و وصـول مطالبـات 
جاري و معوقه آب بهاء - اپراتوری مشـترکین و پاسـخگوئی ارباب رجوع 
شـهرهای سـیرجان ،زیـد آبـاد ،نجـف شـهر،خواجو شـهر، پاریـز، بلـورد و 
هما شـهر - کشـف و جمع آوری انشـعابات غیرمجاز، پذیرش و ارزیابی 

امـالک مشـترکین و متقاضیـان انشـعاب آب در شـهر سـیرجان و توابع
3- مهلـت و محـل دریافـت اسـناد مناقصـه : متقاضیـان شـرکت در 
مناقصـه مـی توانند جهت دریافت اسـناد مناقصـه از تاریـخ درج آگهی ) 
99/01/23( لغایـت سـاعت 14 روز پنـج شـنبه مـورخ 1399/01/28 مبلغ 
500/000 )پانصـد هـزار( ریـال بعنـوان هزینه خرید اسـناد مناقصه در وجه 
شـرکت آبفای سـیرجان به حسـاب شـماره 3400318188 واریز و ضمن 
ارائـه رسـید واریـزی بـه دفتـر قـرار دادهای شـرکت، واقـع در سـیرجان ، 
میـدان امـام حسـین ، خیابـان قدس ، شـرکت آب و فاضالب سـیرجان 

اسـناد مناقصـه را دریافـت نمایند.
4-مبلـغ بـرآورد و مـدت اجـرای کار : 19/000/000/000 ریـال )نـوزده میلیارد 

ریـال( و 12 ماه

5-محل تامین اعتبار : از محل اعتبارات داخلی شرکت
6-مبلـغ تضمین شـرکت در مناقصه: به میـزان 950/000/000 ریال ) نهصد 

و پنجـاه میلیـون ریـال ( و بـه یکی از انواع ذیل می باشـد :
-ضمانتنامـه بانکـی )منحصـرا مطابـق بـا فـرم پیوسـت مصوبـه هیئـت 

بـه شـماره 123402/ت-50659 ه -  مـورخ 1394/09/22( وزیـران 
- واریـز نقـدی بـه حسـاب شـماره 3400318188 نزد بانک ملت شـعبه 
میدان آزادی بنام شـرکت آب و فاضالب سـیرجان. به پیشـنهادهای فاقد 
امضـاء، مشـروط ، مخـدوش ، فاقد سـپرده و سـپرده هـای مخدوش با 
سـپرده هـای کمتـر از میزان مقرر ، چک شـخصی و نظایر آن و همچنین 
پیشـنهاداتی کـه بعـد از انقضـای مـدت مقـرر واصل شـود مطلقـا ترتیب 

اثر داده نخواهد شـد.
7-مهلـت و محـل تحویل پیشـنهادات : تا سـاعت 14 روز دو شـنبه مورخ 

1399/02/08 بـه دبیرخانـه این شـرکت به نشـانی مذکور 
8-زمان و محل گشـایش پیشـنهادات : سـاعت 10 روز سـه شـنبه مورخ 

1399/02/09 در محـل شـرکت آب و فاضـالب سـیرجان 
9- هزینه درج آگهی در روزنامه بعهده برنده مناقصه می باشد.

شهرداری اختیارآباد

آگهی مناقصه عمومینوبت دوم
 شـهرداری اختیارآبـاد در نظـر دارد انجـام کلیـه امـورات خدماتی: پشـتیانی، فنـی و اداری خود را شـامل: تنظیب معابر، 

آبیـاری درختـان و نگهـداری پـارک و فضاهـای سـبز شـهری ، جمـع آوری وحمـل زبالـه هـای شـهروندان از درب منـازل تـا 
محـل بازیافـت )واقـع در کیلومتـر 10 ابتـدای جـاده کوهپایـه( و نگهبانی و پیـش خدمتی سـاختمان هـای اداری و انجام کلیه 
امورات غسـالخانه و اپراتوری و فروشـندگی جایگاه CNG و اجرائیات سـاختمان به مدت یکسـال شمسـی )12ماه( از تاریخ ) 
1399/2/1 لغایـت 1400/1/31( بـه طـور یکجـا وبـه صـورت حجمی به شـرکت هـای خدماتی  واجد شـرایط و دارای مجوز رسـمی 

از اداره کل تعـاون، کار و رفـاه اجتمامـی از طریـق مناقصه عمومـی واگذارنماید،

لــذا از کلیــه شــرکت هــای واجــد شــرایط و دارای رزومــه كاری و حســن  ســابقه کاری و بیمــه ای دعــوت بــه عمــل مــی آیــد از تاریــخ 
نشــر نوبــت دوم ایــن اگهــی حداکثــر بــه مــدت یــک هفتــه )7( روز جهــت دریافــت اســناد مناقصــه و اطــالع از شــرایط وجزئيــات کار 

بــه شــهرداری اختیارآبــاد ) امــور مالــی/ امــور قــرار دادهــا( بــه آدرس اختیارآبــاد -خیابــان شــریعتی مراجعــه نماینــد.
ضمنا هزینه های چاپ دو نوبت آگهی به عهده برنده مناقصه می باشند

شناسه اگهی 809361

روابط عمومی شهرداری زرند

 خرید و نصب دوربین مداربسته در سطح معابر شهر زرند
آگهی مناقصه 

شـهرداری زرنـد درنظـردارد خریـد و نصب وطراحی تعـداد 5 عدد دوربین مداربسـته در میدان معلم و 4نقطه دیگر معابـر ورودی و خروجی 
شـهر، هرکـدام 4 عـدد دوربیـن نظارتی و ترافیکـی را از طریق مناقصه عمومی انجام دهد، لذا از کلیه اشـخاص حقیقی و حقوقـی که متقاضی انجام 
کار می باشـند، دعوت بعمل می آید ضمن واریز نمودن مبلغ 300/000 ریال به حسـاب شـماره 107726039008 نزد بانک ملی شـعبات زرند اسـناد 

مناقصه را از امور قراردادها دریافت و قیمت پیشـنهادی خود را اعالم ودر پاکت سربسـته گذاشـته و تحویل دبیرخانه شـهرداری نمایند. 

شرایط شرکت در مناقصه:
1-متقاضیـان مـی بایسـت 5% مبلغ پیشـنهادی را به صورت ضمانتنامه بانکی، ضمانتنامه از مؤسسـات مالی معتبـر و دارای مجوز از بانک مرکـزی تهیه و ارائه 

نماینـد و یـا بـه صورت وجه نقـد واریز به حسـاب شـماره 3100006850002 نزد بانک ملی شـعبات زرنـد واریز نمایند. 
2-متقاضیان جهت دریافت اسناد مناقصه از روز سه شنبه مورخ 1399/01/26 مهلت دارند اسناد مناقصه را از امور قراردادها دریافت نمایند. 

3-متقاضیان می بایست پاکات خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 1399/02/07تحویل دبیرخانه شهرداری نمایند. 
4- تاریخ بازگشایی پاکات روز چهارشنبه مورخ 1399/02/10می باشد. 

5- سـپرده شـرکت در مناقصـه نفـرات دوم و سـوم همانند نفر اول تـا زمان انعقاد قرارداد نزد شـهرداری خواهـد ماند و در صورتیکه برنـدگان مناقصه  حاضر 
به خرید نشـوند سـپرده شـرکت در مناقصه  به نفع شـهرداری زرند ضبط خواهد شـد. )سـایر شـرایط مناقصه دراسـناد تعریف شـده اسـت( 

6-شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است.
7-هزینه چاپ آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد .

8- شهرداری بابت خرید و انجام کار اسناد خزانه به تاریخ نیمه اول سال 1401 ارائه می نماید.
9-متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر همه روزه بجز ایام تعطیل به سازمان حمل و نقل شهرداری یا به امور قراردادها مراجعه نمایند.

ای  مخاطــره  پــر  ســال  ایرانیــان  بــرای   98 ســال 
بــود از ســیل هــای ویرانگــر در چندیــن اســتان تــا 
 کرونــای فراگیــر در آخــر ســال همــه را درگیــر کــرد.
ســنگ  مراحــل  همــه  در  آنکــه  بــا  ملــت  اکثریــت 
امــا هماننــد زمــان جنــگ عدهــای  تمــام گذاشــتند 
بهریــش  چاپیدنــد،  خــوب  قاچــاق  و  احتــکار  بــا 
البتــه  کردنــد،  اســتفاده  ســوء  و  خندیدنــد  همــه 
رســیدند. هــم  اعمالشــان  ســزای  بــه   بعضــًا 
عــده ای اصــرار دارنــد کــه همــه چیــز را آســمانی کننــد و 
ــدگان  ــرای بن ــز ب ــی خــدا هرگ ــد ول ــه خــدا نســبت دهن ب
ــر  ــود ب ــه خ ــد ک ــن مردمانن ــد و ای ــی خواه ــد نم ــود ب خ
ــض از  ــد ونقی ــار ض ــدر اخب ــد. آنق ــی کنن ــتم م ــود س خ
ــج  ــًا گی ــی واقع ــه آدم ــا میرســد ک ــی شــیوع کرون چگونگ
میشــود کــه کــدام درســت اســت. آیــا ایــن توطئــه 
اقتصــادی  نظــر  از  را  چیــن  اینکــه  تــا  بــود  امریــکا 
ــه  ــرای اینک ــه ب ــود ک ــن ب ــن چی ــا ای ــد ی ــن بزن ــه زمی ب
ــا  ــود ب ــع خ ــه نف ــی را ب ــزرگ خارج ــرکتهای ب ــهام ش س
ــد  ــه میرس ــی ک ــن کلیپهای ــس ای ــرد؟ پ ــت ارزان بخ قیم
ــت  ــده اس ــگوییهایی ش ــل پیش ــال قب ــن س ــه در چندی ک
تــا چنیــن صحنههایــی بــه وقــوع پیونــدد چــه میگوینــد؟ 
ــرای  ــز« ب ــل گیت ــال »بی ــا امث ــرمایه داران و کارتله ــا س ی
ــن  ــاختن ـ ــا در س ــازندف ی ــاری میس ــتر بیم ــود بیش س
مشــارکت مــی کننــد تــا بعــد بــا ســاختن واکســن 
ســودهای کالن ببرنــد، یــا بــر اســاس مغــز ســبک و پــوک 
عدهــای اســت کــه بهقــول خودشــان جهــان ظرفیــت 
پذیــرش اینهمــه انســان را نــدارد و بایــد بــا چنیــن 
ــه  ــزی ک ــرد. چی ــن ب ــه عــده ای را از بی اقدامــات تبهکاران
ــی آورد. ــای درم ــا را دارد از پ ــنگی آنه ــون گرس ــم اکن  ه
ــری هــم یکــی از ترفندهــای  ــج کــردن خب ــا گی شــانتاژ ی
ایــن  و  اســت  امــروز  دنیــای  در  شــرور  انســانهای 
ــوء  ــه از آن س ــت ک ــری اس ــاوری خب ــکه فن ــد س روی ب
ــت  ــن اس ــا ممک ــی از دولته ــود. بعض ــی ش ــتفاده م اس
ــا  ــد ام ــان دروغ نگوین ــت خودش ــوارد بهمل ــی م در بعض
بــزرگ،  دروغهــای  میگوینــد،  دروغ  در ســطح جهانــی 
آدم  دروغهــا  ایــن  بــا  یعنــی  شــاخدار؛  هــای  دروغ 
ــه  ــر چ ــز، دروغ ه ــون گوبل ــی همچ ــاورد. یعن ــاخ درمی ش
 بزرگتــر باشــد بیشــتر بــرای عــده ای بــاور پذیرتــر اســت.
ســطح  در  پــرداز  دروغ  و  دروغ  مافیاهــای  ایــن  بــا 
جهــان بــه نــام جامعــه جهانــی چــه کســی برخــورد 
خواهــد کــرد؟ آیــا ایــن چنیــن افــراد مــورد قبــول 
ــاز هــم کســانی  ــا ب ــد؟ آی ــدار جوامــع ان وجــدان هــای بی
ــد  ــد و دوســت دارن ــا را مــی خورن هســتند کــه غبطــه آنه
ــد؟ ــینه بزنن ــان س ــف آن ــند و در ص ــان باش ــع آن  در جم
ایــن چــه دنیایــی اســت کــه بعضــی هــا بــرای کســب ابــزار 
برتــری دســت بههــر جنایتــی مــی زننــد، نســل کشــی، و 
ــا شــانتاژ خبــری صــورت مســئله را پــاک کــردن!!  بعــد ب
مترفیــن کشــورهای ضعیــف هــم فکــر مــی کننــد راه آنــان 
ــان و  ــه آن ــد ک ــی کنن ــر م ــه فک ــت و همانگون ــت اس درس
ــه آن ســطح برســند حتمــًا همــان  البتــه اگــر آنهــا هــم ب
کارهــا را خواهنــد کــرد. اگــر چنیــن باشــد چــه رذالتــی از 
ایــن بدتــر کــه گروهــی بــه نــام بشــر میخواهــد هــم نــوع 
ــا میکــروب هــای بیولوژیــک از پــای درآورد  خــودش را ب
ــا ســلطه  ــان، ی ــردم جه ــار م ــردن آم ــم ک ــه رســم ک ــا ب ی
بــر رقبــا از نظــر اقتصــادی و نظامــی، یــا بهنــام پیشــرفت 
ــا  ــه کمبرخــوردار ، ی ــا را در ســطح جامع و توســعه، داروه
عقــب نگداشــته شــده، یــا زندانیــان، آزمایــش کننــد! کــه 
ــد  ــم خواه ــان ه ــم خودش ــه چش ــی دود آن ب ــه گاه البت

ــت. ــد گرف ــم خواه ــا را ه ــه آنه ــت و یق  رف
در ایــن بیــن آنهایــی کــه بــه ملــت خودشــان 
ــد  ــا بای ــد ام ــر ان ــه بدت ــد از هم دروغ بگوین
ــس  ــا پ ــد ی ــت نمیگوین ــا راس ــا آنه ــد آی دی
از قطعیــت خبــر، آن را بــا تأخیــر میگوینــد. 
ــا  ــت را ب ــا راس ــن ی ــن دروغ گفت ــه بی البت
ــرق  ــد ف ــی بای ــرای مصلحت ــن ب ــر گفت تأخی
گــذارد کــه قطعــًا انســانهای عاقــل فــرق 
میگذارنــد. در داخــل هــم کــم و بیــش 
خبرهایــی شــنیده مــی شــود از یــک طــرف 
ــرف   ــکی از ط ــه پزش ــای جامع ــدت ه مجاه
دیگــر کشــف واکســن کرونــا توســط بعضــی 
ــای  ــه مافیاه ــوی بعضیک ــان، و دع متخصص
دهــد  نمــی  اجــازه  داروئــی  و  پزشــکی 
ــه  ــه عرض ــه جامع ــان را ب ــان محصوالتش آن
مبهــوت مــی شــود! آدم  راســتی   کننــد. 
انفجــار  اطالعــات،  ضــرورت  اطالعــات، 
خفگــی  اطالعــات،  آلودگــی  اطالعــات، 
ــک  ــقوط در وادی ش ــات، س ــی از اطالع ناش
و تردیــد ناشــی از فراوانــی اطالعــات و از 
صحیــح  اطالعــات  کمبــود  مهمتــر  همــه 
از  بیــش  کرونایــی  روزهــای  ایــن  را 
فهمیــد. تــوان  مــی  دیگــر  زمــان   هــر 
امــروز روزی اســت کــه همــه بایــد مجاهــدت 
کننــد و بههــم راســت بگوینــد و اگــر بــا 
تأخیــر میگوینــد علــت آن را توضیــح دهنــد 
و بداننــد کــه مــرگ بیــخ گــوش همــه اســت 
و اگــر غفلــت کننــد در همیــن دنیــا کیفــر آن 
را مــی بیننــد. دیدیــم چــه شــخصیتهایی کــه 
از دســت دادنشــان موجــب تأثــر شــد و هنوز 
ــد. ــود، ولــی رفتن ــه بهــره وریشــان امیــد ب  ب
در  و  زمینــه  ایــن  در  آنهایــی کــه  واقعــًا 
پیشــگیری کوتاهــی کردنــد، یــا میکننــد 

جــواب ملــت و خــدا را چــه خواهنــد داد 
ــورهای  ــرا کش ــود چ ــیده ش ــه پرس ــی ک وقت
ــا  ــر ت ــران، از عــراق و روســیه بگی اطــراف ای
ازبکســتان و تاجیکســتان و بقیــه دیرتــر، 
ــی  ــدند ول ــر ش ــری درگی ــمار کمت ــا ش ــا ب ی
ــداد  ــرعت و تع ــران، س ــه در ای ــفبار اینک اس
ایــن  آیــا  بــود.  بیشــتر  بســیار  مبتــال 
ــخیص  ــدم تش ــا ع ــود ی ــت ب ــف مدیری ضع
بهموقــع، یــا شــانتاژ تبلیغاتــی بیگانــه و 
ــر ؟  ــئله دیگ ــر مس ــا ه ــان ی ــی آن بزرگنمای
چــه کســی بایــد پاســخگو باشــد و باالخــره 
عــذاب  گفــت.  خواهنــد  پاســخ  روزی 
 الهــی هــم ســر جــای خــودش هســت.
اینکــه مــا قرنطینــه نداریــم یــا حــاال بــا نــام 
ــی  ــری اجتماع ــه گی ــام فاصل ــه ن ــری ب دیگ
بــه صــورت نیــم بنــد آن را اجــرا مــی کنیــم 
ــزون  ــترش روز اف ــاهد گس ــال ش و درعینح
ــیم دردی را  ــدگان باش ــوت ش ــاران و ف بیم
دوا نمــی کنــد. اینکــه خوشــحال باشــیم 
ــا  ــورد از م ــن م ــکا در ای ــا و امری ــه اروپ ک
ــل  ــد و مــا آمارهــای خــود را قاب ــو افتادن جل
قبــول یشــماریم خرســند کننــده نیســت. مــا 
خودمــان هســتیم و بایــد سیاســت خودمــان 
را داشــته باشــیم و از همــه تجربیات درســت 
دیگــران در جهــت منافــع ملــی بهــره ببریــم. 
ــرد  ــک ف ــرای از دســت دادن ی ــی ب ــا حت م
ــاه هــم بایــد ناراحــت باشــیم و عــذاب  بیگن
ــا  ــئوالن بپ ــس ای مس ــم. پ ــدان بگیری وج
ــا  ــد و ب ــالم کنی ــی اع ــیج عموم ــد بس خیزی
توجیــه مــردم برنامــه ســختگیرانه و جنگــی 
ــروس  ــن وی ــدت ای ــاه م ــالم، و در کوت را اع

ــد. ــار کنی ــا مه ــد ی ــن ببری ــد را ازبی پلی

همهراههابهسامانهختممیشود
مردمی که تا دیروز کف خیابان برای ارزاق صف می کشیدند حاال در درگاه سامانه  های یک شبه به صف شده اند

از  آب  انتقـال  طرح هـای  دوبـاره  کار  بـه  آغـاز 
بیمـاری  شـیوع  شـرایط  در  کارون  سرشـاخه های 
زیسـت  محیـط  فعـاالن  برخـی  اعتـراض  کرونـا، 
اسـت. داشـته  دنبـال  بـه  را  خوزسـتان  و   کشـور 
در روزهـای اخیر برخی فعاالن محیط زیسـت از تجهیز 
دوباره کارگاه های طرح های انتقال آب از سرشـاخه های 
کارون خبـر داده انـد. به گفتـه این فعـاالن، کارگاه طرح 
انتقـال آب بهشـت آباد )سرشـاخه رودخانـه کارون( در 
منطقـه چرمهیـن )اسـتان اصفهـان( کـه چندین سـال 
متوقـف بـوده، در حالی دوباره تجهیز شـده کـه روزهای 
قرنطینـه و محدودیـت عبـور و مرور در شـهرها به دلیل 

شـیوع بیمـاری کرونا حاکم بوده اسـت.
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معاون فنی حفاظت محیط زیست 
استان تهران در گفت: با هماهنگی 

سازمان محیط زیست، تامین 
پرندگان فاز دوم باغ پرندگان تهران 
از مراکز مجاز و دارای اعتبار در حال 

انجام است.
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همه راه ها به سامانه ختم می شود
مردمی که تا دیروز کف خیابان برای ارزاق صف می کشیدند حاال در درگاه سامانه  های یک شبه به صف شده اند

دولت بین مشـکالت اقتصادی ناشـی از 
کرونـا و دشـواری تبعـات انسـانی کرونـا 
شـیوع  نگرانـی  از  اسـت. گاهـی  مانـده 
تـب  مـردم  میـان  در  ویـروس  بـاالی 
می کنـد و برخـی اوقـات نگـران سـقوط 
شـاخص های اقتصادی اسـت. تحریم ها 
تصمیم هـای  بـر  را  خـود  شـوم  سـایه 
مرکـز  نکتـه ای کـه  انداخته انـد.  دولـت 
پژوهش هـای مجلـس از آن بـه عنـوان 

سـردرگمی یـاد کـرده اسـت.
و  اداری  سیسـتم  در  ناکارآمـدی 
ریشـه  جایـی  تـا  تصمیم گیـری کشـور 
اسـتراتژی  هـر  بـه  کـه  اسـت  دوانـده 
نـه  می کنـد.  عبـور  و  می زنـد  انگشـت 

قرنطینـه را کامـل اجرا می کنـد و نه توان 
آن را دارد کـه بـه همه کسـب وکارها چراغ 
سـبز نشـان بدهد. تصمیم هـای بینابینی 
کـه پیـش پیـش می تـوان در مـورد آنهـا 
این گونـه قضـاوت کـرد کـه ره بـه خانـه 

امـن نخواهنـد بـرد. 
هـم در آمـار درگذشـتگان بـه رقـم قابـل 
توجهـی خواهیم رسـید و هـم قافیه را به 
اقتصـاد باخته ایـم. ایـن نتیجه نداشـتن 
دولـت قاطـع اسـت. نظـر کارشناسـان را 
مـی رود.  را  خـودش  راه  امـا  می شـنود 
تذکـرات اقتصاددانـان را می نویسـد امـا 

تعهـدی بـه اجـرای توصیه هـا نـدارد. 
حداکثـر  دیدیـم  خـود  چشـم  بـه 
دولـت،  توسـط  کـه  سیاسـت هایی 
ایـام  در  عمومـی  نهادهـای  و  بانک هـا 
مهلت هـای  تمدیـد  شـد،  اتخـاذ  کرونـا 
اعتبـار خدمـات مثـل دفترچه هـای بیمه، 

سـقف  افزایـش  و  بانکـی  کارت هـای 
انتقـال وجـه از کارت های بانکـی از دیگر 
اقدامـات مرتبـط با سیسـتم بانکـی بود.
زیرسـاخت های  اگـر  کـه  صورتـی  در 
دولـت الکترونیـک یـا بـه قـول رایج تـر، 
وجـود  الکترونیـک  عمومـی  خدمـات 
بایـد  سیاسـت ها  ایـن  نه تنهـا  داشـت، 
جزئـی از حداقل هـای خدمـات عمومـی 
الکترونیک باشـد، بلکه اساسًا در بحرانی 
کـه هـم اکنـون گرفتـارش هسـتیم، تنها 
خدماتـی کـه نبایـد دچار حداقل مشـکل 
شـود، دقیقـًا همین خدمـات الکترونیک 
ایـن  در  مـی رود  انتظـار  و  اسـت 
شـرایط، ظرفیتـی بـرای کمـک بـه سـایر 
مواقعـی  چنیـن  در  باشـد.  دسـتگاه ها 
اسـت کـه می تـوان فهمیـد آنچه موسـوم 
بـه دولـت الکترونیـک اسـت از کارایـی 
الزم برخـوردار نیسـت.یکی از مهم تریـن 

دالیـل )بخوانیـد بهانه هـا( که مسـئوالن 
مرتبـط بـا دولـت الکترونیـک در رابطـه 
بـا ضعف عملکـرد آن سال هاسـت بیان 
می کننـد، عـدم همـکاری دسـتگاه ها و 
سازمان هاسـت کـه نتیجـه آن تشـکیل 
کارگروه هـای  و  عالـی  شـورای  ده هـا 
کـه  بـوده  سـازمانی  بیـن  تخصصـی 
هدفشـان نوعـی ایجـاد هماهنگـی بین 
اسـت. مذاکـره  مبنـای  بـر  دسـتگاه ها 
راهـکار در پیـش  امـا حـاال دو  دولـت 

گرفتـه اول اینکه در مقابل هر بن بسـتی 
به جای داشـتن برنامه کارشناسـی شـده 
از قبـل یـک کارگـروه و کمیتـه همچـون 
گذشـته تشـکیل می دهـد و در گام دوم 
رونمایـی  خـود  بیشـمار  سـامانه های  از 
می کنـد. سـامانه  هایی کـه صـف را از کف 
خیابـان به سـمت درگاههـای الکترونیک 
بـه  شـهروندان  اعصـاب  و  اسـت  بـرده 
جـای صف هـای طویـل ارزاق و غیره قرار 
اسـت در بسـتر اینترنـت خسـته روزهای 

کرونایـی خـورد شـود.

دولت سامانه ها
یکـی از مصداق هـای سـردرگمی دولـت 
را می شـود در تصمیم هـای آن در رابطـه 
بـا ارتبـاط بـا مـردم در روزهـای کرونایی 
مشـاهده کرد. در حالی کـه در دولت های 
گذشـته سـنگ بنـای دولـت الکترونیک 
بـه زمیـن زده شـد امروز دیدیـم که آنچه 
از زمیـن روییـد هیچ محصولی نداشـت. 
خدماتـی هـم اگر بر بسـتر اینترنـت ارائه 
شـد یـا دسـتاورد بخش خصوصـی بود و 
یـا اگـر خدمتـی بـود پهنـای باند شـوک 

زده ارتباطـات مهلـت اسـتفاده نداد.
دولـت سـعی کرد پـس از اینکـه از ضربه 
اول کرونـا بـه هـوش آمـد سـامانه های 
مختلفـی را راه اندازی کند. اولین سـامانه 

بـه مقصـود غربالگری در وزارت بهداشـت 
راه افتـاد. همـه اطـالع رسـانی بـر ایـن 
مـدار قـرار گرفـت کـه مـردم سـراغ ایـن 
سـامانه برونـد و مشـخصات بالینی خود 
را در آن وارد کننـد. ایـده ای کـه هـر چنـد 
پیـش از ما در کشـورهای دیگـر هم بکار 
گرفتـه شـده بـود، امـا بـه نظـر از علـوم 
می گرفـت.  نشـات  اصفهـان  پزشـکی 
مـردم در خانه قرنطینه شـده راه سـامانه 
را یـاد گرفتـه بودنـد کـه خبـر آمـد بـرای 
بیمـه بیـکاری بایـد راهـی سـامانه وزارت 
ماجـرا  جزییـات  از  هنـوز  بشـوند.  کار 
خبـری نبـود که صـف مردم بیکار پشـت 
ترافیک سـامانه وزارت کار تشـکیل شـد. 
هـر چنـد که هـر چه صـف جلـو می رفت 
می شـدند  متوجـه  بیشـتری  تعـداد 
کـه بیمـه بیـکاری کرونایـی شـامل آنهـا 

نمی شـود.
سـپس دولـت خبـر داد کـه می خواهـد 
یـک میلیـون تومـان وام 12 درصد بدهد. 
ایـن بـار هم خبری منتشـر شـد کـه باید 
ثبـت نـام کننـد. ایرانیـان کـه بـا در صف 
ایسـتادن را سال هاسـت تجربـه می کنند 
بـاز بـه خـط شـدند. این بـار خبـر آمد که 
ایـن یکـی فعـالً سـامانه  اشـتباه شـده 

ندارد. 
روزهـای قرنطینـه تمام نشـده بـود که به 

طـرح فاصلـه گـذاری اجتماعـی عبـارت 
»هوشـمند« اضافـه شـد و گفتنـد برخـی 
هوشـمند  شـکل  بـه  می تواننـد  اصنـاف 
کسـب و کار خـود را راه بیاندازند. اما اول 
صاحب کسـب و کار راهی سـامانه شـود. 
خـواب جدیـدی کـه دولـت حـاال بـرای 

صاحبـان مشـاغل دیـده بود. 

از شهر الکترونیک تا 
رسوایی آنالین

بـرای  حتمـًا  کرونایـی  پسـا  روزهـای 
خاصیـت  شـاید  دارد.  تجربه هایـی  مـا 
همیـن  توسـعه  حـال  در  کشـورهای 
بجـای  باشـد.  مضحـک  تجربه هـای 
و  الکترونیـک  دولـت  مسـئله کـه  بـاور 
کوچـک سـازی دولـت می توانـد منجـر 
از  کلـی  و  شـود  سـازی  چابـک  بـه 
هزینه هـای گـزاف دولـت داری می کاهد، 
سـرانجام  بـی  سـامانه های  چالـه  در 
زودی  بـه  سـامانه هایی کـه  می افتیـم. 
بـه فراموشـی سـپرده می شـوند. از آنهـا 
اسـنادی باقـی خواهـد ماند که نشـان از 
هزینه هـای دسـتپاچه از بیت المالـی دارد 
کـه صاحبانـش امـروز زیـر چـرخ کرونـا 
و مدیریـت ناکارآمـد بـه تلخـی اوقـات 

می کنـد. سـپری 

ته
نک

اولیـن سـامانه به مقصـود غربالگـری در وزارت بهداشـت راه 
افتـاد. همـه اطالع رسـانی بـر این مـدار قرار گرفـت که مردم 
سـراغ این سـامانه بروند و مشـخصات بالینی خـود را در آن 
وارد کننـد. ایـده ای کـه هـر چنـد پیـش از مـا در کشـورهای 
دیگـر هـم بکار گرفته شـده بـود، اما بـه نظر از علوم پزشـکی 
اصفهـان نشـات می گرفـت. مردم در خانـه قرنطینه شـده راه 
سـامانه را یـاد گرفتـه بودند کـه خبر آمـد برای بیمـه بیکاری 
بایـد راهی سـامانه وزارت کار بشـوند. هنـوز از جزییات ماجرا 
خبـری نبـود کـه صـف مـردم بیـکار پشـت ترافیک سـامانه 
وزارت کار تشـکیل شـد. هـر چنـد کـه هـر چـه صـف جلـو 
می رفـت تعـداد بیشـتری متوجه می شـدند که بیمـه بیکاری 

کرونایـی شـامل آنها نمی شـود.

گزارش
علیرضا ابراهیمی

دولت که تا پیش از این برای همه معضالت کارگروه ایجاد می کرد امروز به راه اندازی سامانه رو آورده

آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی شهرستان فارسان استان 

چهارمحال و بختیاری )سری 85(
نظــر بــه دســتور مــواد  یــک و ســه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان 
هــای فاقــد ســند رســمی و مــاده 13 آییــن نامــه قانــون فــوق الذکــر امالکــی کــه در هیــأت 
منــدرج در قانــون مذکــور مســتقردر اداره ثبــت اســناد و امــالک فارســان مــورد رســیدگی و رأی 

آن صــادر گردیــده جهــت اطــالع عمــوم بــه شــرح ذیــل آگهــی مــی گــردد :
امــالک واقــع در قریــه پردنجــان  بــه شــماره  پــالک ثبتــی 411 اصلــی چهارمحــال و بختیــاری  

بخــش َده:
2291 فرعــی- آقــای پرهــام رحیمــی پردنجانــی شــش دانــگ یكبــاب ســاختمان بــه مســاحت 

225.64 متــر مربــع خریــداری شــده مــع الواســطه از شــعبان رحیمــی
امــالک واقــع در ابنیــه  فارســان  بــه شــماره  پــالک ثبتــی 416 اصلــی چهارمحــال و بختیــاری  

بخــش َده:
ــه  ــاختمان ب ــاب س ــدانگ یکب ــادی شش ــل آب ــیروانی فی ــد ش ــای احم ــی - آق 2963 فرع
ــع  ــده م ــداری ش ــی خری ــالك 594 و 595 فرع ــمتی از پ ــع قس ــر مرب ــاحت 165.63 مت مس

ــن  ــی معی ــهرت همگ ــت ش ــی هم ــردار و عل ــداد و س ــاج علی ــان ح ــطه از آقای الواس
ــاحت 303.72  ــه مس ــاختمان ب ــاب س ــدانگ یکب ــی شش ــادر یدالله ــای ن ــی - آق 3042 فرع
متــر مربــع قســمتی از پــالك 600/1 فرعــی خریــداری شــده مــع الواســطه از مســعود یداللهــی 
3109 فرعــی - خانــم فرزانــه فاضلــی فارســانی ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 373.09 

متــر مربــع قســمتی از پــالك 532 فرعــی خریــداری شــده مــع الواســطه از نــوهللا قاســمپور 
3214 فرعــی - آقــای اســداله كاوه فارســانی ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 204.65 
متــر مربــع قســمتی از پــالك 727 فرعــی خریــداری شــده مــع الواســطه از علــی كــرم یداللهــی 

فارســانی 
ــه مســاحت  ــاختمان ب ــاب س ــی ششــدانگ یکب ــوری كران ــده تیم ــم فری ــی – خان 4139 فرع
120.96 متــر مربــع قســمتی از پــالك 725 فرعــی خریــداری شــده مــع الواســطه از احمدرضــا 

اســالمی
امــالک واقــع در قریــه  فارســان  بــه شــماره  پــالک ثبتــی 417 اصلــی چهارمحــال و بختیــاری  

بخــش َده:
ــه مســاحت  ــه ب ــاب خان ــگ یکب ــر خســروی فارســانی شــش دان ــای جعف ــی- آق 2591 فرع

ــانی ــاه اســالمی فارس ــی پن ــای عل ــع الواســطه از آق ــده م ــداری ش ــع خری 163.53 مترمرب
ــاحت  ــه مس ــه ب ــاب خان ــگ یکب ــش دان ــتابی ش ــی راس ــب رحیم ــم زین ــی- خان 2643 فرع

ــانی ــن فارس ــی معی ــای نورعل ــطه از آق ــع الواس ــده م ــداری ش ــع خری 198.98 مترمرب
ــاحت  ــه مس ــه ب ــاب خان ــگ یکب ــش دان ــی ش ــی دزك ــه صادق ــم خدیج ــی- خان 2975 فرع

ــانی ــی فارس ــداله مالك ــای اس ــطه از آق ــع الواس ــده م ــداری ش ــع خری 105.65 مترمرب
ــگ مشــاع از شــش  ــه ســه دان ــدری ده چشــمه نســبت ب ــای منصــور صف 3097 فرعــی- آق
دانــگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 305.14 مترمربــع خریــداری شــده مــع الواســطه از آقــای 

الــه مــراد نبــی زاده فارســانی
ــگ مشــاع از شــش  ــه ســه دان ــم نســرین كاظمــی ده چشــمه نســبت ب 3097 فرعــی- خان
دانــگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 305.14 مترمربــع خریــداری شــده مــع الواســطه از آقــای 

الــه مــراد نبــی زاده فارســانی
3244 فرعــی- خانــم فاطمــه هیبتــی گوجانــی شــش دانــگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 

177.85 مترمربــع خریــداری شــده مــع الواســطه از آقــای اســدهللا مالكــی فارســانی
ــه شــماره  پــالک ثبتــی 420 اصلــی چهارمحــال  امــالک واقــع در مزرعــه نصــرت  فارســان  ب

ــاری  بخــش َده: و بختی
1547 فرعــی- آقــای محســن عســگری عیســی آبــادی ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 

278.08 متــر مربــع خریــداری شــده  مــع الواســطه از آقــای قنبــر فاضلــی فارســانی 
1845 فرعــی- آقــای كاوس غفــاری ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 73.88 متــر 

مربــع خریــداری شــده  مــع الواســطه از آقــای فتــح هللا بهرامــی فارســانی 
ــاحت  ــه مس ــاختمان ب ــاب س ــدانگ یکب ــادی شش ــی باب ــف امان ــای لطی ــی- آق 1941 فرع
ــادر شــهرت  ــان رحــم خــدا و ن ــع الواســطه از آقای ــداری شــده  م ــع خری ــر مرب 240.91 مت

ــانی  ــردو زارع فارس ه
1947 فرعــی- خانــم نباتــی موالئــی ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 185.91 متــر 

مربــع خریــداری شــده  مــع الواســطه از آقــای موســی اســالمی فارســانی 
2018 فرعــی- آقــای تــورج امینــی فارســانی ششــدانگ یکبــاب ســاختمان مســكونی به مســاحت 

786.76 متــر مربــع خریــداری شــده  مــع الواســطه از آقــای حــاج بابــا شــیروانی فارســانی
3161 فرعــی- آقــای ابراهیــم لهرابــی گلــه ششــدانگ یكبــاب خانــه بــه مســاحت 153.28 متــر 

مربــع خریــداری شــده  مــع الواســطه از آقــای مــراد شــیروانی فارســانی 
ــاحت  ــه مس ــه ب ــاب خان ــدانگ یكب ــی شش ــی چهارمحال ــارف صالح ــای ع ــی- آق 3167 فرع
ــانی  ــی فارس ــی بهرام ــای قربانعل ــطه از آق ــع الواس ــده  م ــداری ش ــع خری ــر مرب 175.06 مت
3800 فرعــی- آقــای ســیدبابا دادور ششــدانگ یكبــاب خانــه بــه مســاحت 198.26 متــر مربــع 

خریــداری شــده  مــع الواســطه از آقــای نجــف خســروی فارســانی 
ــه مســاحت  ــاب ســاختمان ب ــژاد ششــدانگ یكب ــای حجــت هللا محمــدی ن 4116 فرعــی- آق

ــراد شــیروانی فارســانی  ــای م ــداری شــده  مــع الواســطه از آق ــع خری ــر مرب 107.16 مت
4125 فرعــی- آقــای ســعادت احمــدی ششــدانگ یكبــاب خانــه بــه مســاحت 139.75 متــر 

مربــع خریــداری شــده  مــع الواســطه از آقــای مــراد شــیروانی فارســانی 
4159 فرعــی- آقــای مجیــد امیــدی قلعــه محمــدی ششــدانگ یكبــاب ســاختمان بــه 
مســاحت 199.23 متــر مربــع خریــداری شــده  مــع الواســطه از آقــای نــادر بهرامــی فارســانی

4165 فرعــی- آقــای مرتضــی نبــی زاده نســبت بــه ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یكبــاب 
ــی  ــای قربانعل ــداری شــده  مــع الواســطه از آق ــع خری ــر مرب ــه مســاحت 184.27 مت ــه ب خان

بهرامــی فارســانی 
ــاب  ــگ مشــاع از ششــدانگ یكب ــه ســه دان ــی زاده نســبت ب ــان نب ــای ایم ــی- آق 4165 فرع
ــی  ــای قربانعل ــداری شــده  مــع الواســطه از آق ــع خری ــر مرب ــه مســاحت 184.27 مت ــه ب خان

ــی فارســانی  بهرام
ــاری  ــال و بختی ــی چهارمح ــی 432 اصل ــالک ثبت ــماره  پ ــه ش ــدر ب ــع در باباحی ــالک واق ام

ــش َده: بخ
ــع  ــر مرب ــه مســاحت 120.44 مت ــه ب ــای رســول نظــری ششــدانگ یكبابخان ــی- آق 2600 فرع

ــری  ــای شــاه محمــد باق ــداری شــده  مــع الواســطه از آق خری
ــاحت  ــه مس ــه ب ــدانگ یكبابخان ــدری شش ــدی باباحی ــی میراحم ــای روزعل ــی- آق 3580 فرع

ــری  ــد باق ــای شــاه محم ــع الواســطه از آق ــداری شــده  م ــع خری ــر مرب 172.81 مت
امــالک واقــع در قریــه جونقــان بــه شــماره پــالک ثبتــی 463 اصلــی چهارمحــال و بختیــاری 

بخــش َده:

5212 فرعــی- آقــای اســماعیل كشــاورزجونقانی ششــدانگ یــك قطعــه زمیــن كشــاورزی دیــم 
ــه مســاحت 44707 متــر مربــع متقاضــی مــورد تقاضــا را بموجــب خالصــه معاملــه انتقــال  ب
ــی از  ــه اســناد رســمی شــماره 20 جونقان ــورخ 1393/08/24 دفترخان ــی شــماره 5920 م قطع
ــوده و بموجــب رأی شــماره 9709973810401021  ــاع نم ــی كشــاورز ابتی وراث مرحــوم صفرعل
مــورخ 1397/10/08 شــعبه 4 دادگاه عمومــی حقوقــی شهرســتان شــهركرد و رأی شــماره 
9809973814100408 مــورخ 1398/04/15 دادگاه تجدیدنظــر اســتان كــه میــزان 125939 
ــر  ــه نفــع نامبــرده جــزو مســتثنیات اعــالم نمــوده اســت و بناب ــع از اراضــی ملــی را ب مترمرب
ــوق و  ــه ف ــه معامل ــب خالص ــه موج ــود را ب ــی خ ــهادیه محل ــه استش ــی و ارائ ــار متقاض اظه

ــه مذكــور معرفــی نمــوده اســت. ــك رســمی مشــاعی رقب دادنامــه هــای صــادره مال
ــن  ــجر و زمی ــاغ مش ــدرب ب ــدانگ یك ــاورزجونقانی شش ــماعیل كش ــای اس ــی- آق 5213 فرع
ــب  ــا را بموج ــورد تقاض ــی م ــع متقاض ــر مرب ــاحت 81232 مت ــه مس ــه ب ــاورزی متصل كش
خالصــه معاملــه انتقــال قطعــی شــماره 5920 مــورخ 1393/08/24 دفترخانــه اســناد رســمی 
شــماره 20 جونقانــی از وراث مرحــوم صفرعلــی كشــاورز ابتیــاع نمــوده و بموجــب رأی شــماره 
9709973810401021 مــورخ 1397/10/08 شــعبه 4 دادگاه عمومــی حقوقــی شهرســتان شــهركرد 
و رأی شــماره 9809973814100408 مــورخ 1398/04/15 دادگاه تجدیدنظــر اســتان كــه میــزان 
125939 مترمربــع از اراضــی ملــی را بــه نفــع نامبــرده جــزو مســتثنیات اعــالم نمــوده اســت و 
بنابــر اظهــار متقاضــی و ارائــه استشــهادیه محلــی خــود را بــه موجــب خالصــه معاملــه فــوق و 

دادنامــه هــای صــادره مالــك رســمی مشــاعی رقبــه مذكــور معرفــی نمــوده اســت.
تاریخ انتشار نوبت اول :روز یكشنبه مورخ  1399/01/24 
تاریخ انتشار نوبت دوم :روز دوشنبه مورخ  1399/02/08 

اكبر یزدانی سودجانی
2040 سرپرست اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان فارسان 

توجه : 
ــت  ــناد مالكی ــض اس ــی تعوی ــن اداره آمادگ ــان ، ای ــی فارس ــوزه ثبت ــرم ح ــهروندان محت ش
ــه منظــور تثبیــت موقعیــت امــالك شــما در  ــا اســناد مالكیــت كاداســتری را ب دفترچــه ای ب
سیســتم كاداســتری و بانــك جامــع امــالك بــه منظــور جلوگیــری از طــرح دعــاوی احتمالــی 

ــان محــدودی دارد ــه شــما را در مــدت زم ــر علی ب

اخطاریه دفترخانه
ــد عبدالشــعیب  ــد فرزن ــام مخاطــب: عبدالرضــا محامی ن
ــکان –  ــول الم ــگاه و آدرس: مجه ــکار - اقامت ــغل: بی ش
موضــوع: نظــر بــه اینکــه  همســرتان خانــم احــالم نعامــی  
فرزنــد یوســف  بــا تســلیم گواهــی عــدم امــکان ســازش 
بــه شــماره بایگانــی 980702 مورخــه 98/10/14 اصــداری 
ــه  ــن دفترخان ــه ای ــواز ب ــواده اه ــعبه 7 دادگاه خان از ش
ــالق از  ــت ط ــه و ثب ــرای صیغ ــای  اج ــه و تقاض مراجع
نــوع بائــن را دارد لــذا بدینوســیله از شــما دعــوت میشــود 
تــا ظــرف یــک هفتــه از تاریــخ ابــالغ ایــن اخطاریــه در 
ــوید.  ــر ش ــالق حاض ــه ط ــرای صیغ ــرای اج ــه ب دفترخان
درصــورت عــدم حضــور یــا امتنــاع ، مطابق مــاده 33/35 
)قانــون حمایــت از خانــواده مصــوب ســال 1392(صیغــه 
ــد و  ــد ش ــت خواه ــاری و ثب ــی ج ــور غیاب ــه ط ــالق ب ط
ــت داده  ــدت 7 روز مهل ــه م ــخ ب ــن تاری ــما از ای ــه ش ب
ــد./.  ــه نمایی ــه مراجع ــن دفترخان ــه ای ــا ب ــود ت ــی ش م
آدرس دفترخانــه: اهــواز، دروازه، خرمکوشــک، خ فاضلــی 
3، مقابــل پمــپ بنزیــن - تلفــن تمــاس 32267658- 

 09391130144-09161130144
سردفتر ازدواج 70 و طالق 117 اهواز

 2024  سید احمد حسینی 

رای اصالحی
کالســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139860330001015212 شــماره  رأی 
1398114430001001345 مربــوط بــه تقاضــای آقــای احمــد بیگدلــی  
ــه ششــدانگ  ــت نســبت ب ــند مالکی ــر صــدور س ــی ب ــم مبن ــد کاظ فرزن
ــماره 10621  ــالک ش ــع پ ــر مرب ــاحت 200مت ــاختمان بمس ــاب س ــک ب ی
ــه در  ــم تحــت بررســی اســت ک ــوزه ق ــک ح ــع در بخــش ی ــی واق اصل
روزنامــه )چــاپ نوبــت اول و دوم( نــام بــه اشــتباه احمــد بیدگلــی چــاپ 
ــف 5411( ــح مــی باشــد. )م ال ــی  صحی ــه احمــد بیگدل شــده اســت ک
محمدرضا ادیبان ـ رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک قم   2023

مصوبه افزایش ضریب حقوق بازنشستگان ابالغ شدپیام خبر
آیین نامه اجرایی بندهای )الف( و )ب( تبصره )12( ماده واحده قانون بودجه کل کشور موضوع افزایش حقوق بازنشستگان، 
وظیفه بگیران و مشترکان صندوق های بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح در سال 1399 ابالغ شد.

از  دارایــی  و  اقتصــادی  امــور  وزیــر 
راه انــدازی "دادگاه هــای تجــاری" بــا 
ســال  در  قضائیــه  قــوه  هماهنگــی 
فضــای  بهبــود  هــدف  بــا  جــاری 
کســب وکار خبــر داد و گفــت: ارزش 
میلیــون  هفــت  دولــت  دارایی هــای 
ــط  ــر فق ــه اگ ــان اســت ک ــارد توم میلی
دولــت  دارایی هــای  از  درصــد   20
ارزیابــی شــود و در چرخــه اقتصــاد 
قــرار گیــرد، باعــث رونــق می شــود. 

امــروز بیــش از 2800 هــزار میلیــارد 
ــه  ــی و ب تومــان شــرکت دولتــی ارزیاب
روز شــده داریــم کــه قابلیــت واگــذاری 
دارنــد. نشســت وزیــر اقتصــاد، معاونان 
ــور  ــا حض ــه ب ــن وزارتخان ــران ای و مدی
اول  معــاون   - جهانگیــری  اســحاق 
ــه در  ــزار شــد ک ــور - برگ ــس جمه رئی
آن معاونــان و رؤســای ســازمان های 
و  اقتصــادی  امــور  وزارت  تابعــه 
دارایــی، گــزارش عملکــرد ســال 1398، 

برنامه هــای جهــش تولیــد در ســال 
1399، بــه ویــژه در زمینــه "اقتصــاد 
شــیوع  بــا  "مقابلــه  و  مقاومتــی" 
ــاون  ــور مع ــا" را در حض ــروس کرون وی

کردنــد.   ارائــه  رئیس جمهــور  اول 
نشســت  ایــن  در  دژپســند  فرهــاد 
اظهــار کــرد: اقتصــاد هوشــمند، همــان 
ــدای طــرح  ــه در ابت ــروژه ای اســت ک پ
بســیار  می کردنــد  فکــر  برخــی  آن، 
دســتاوردهای  امــا  اســت  آرمانــی 
همیــن پــروژه در ایــام شــیوع ویــروس 
کرونــا بــه کمــک آمــد و می توانــد 
ــاد  ــرفت اقتص ــری در پیش ــش موث نق
کشــور داشــته باشــد و معتقــدم راه 
میان بــری بــرای جهــش تولیــد اســت.  

راه اندازی دادگاه های تجاری 
در سال جاری

مردم پروتکل های بهداشتی
 را با جدیت رعایت کنند

ــاز فعالیــت کســب و کارهــای کــم  ــر اینکــه آغ ــد ب ــا تاکی ــور ب رئیــس جمه
ــدم  ــی و ع ــذاری اجتماع ــه گ ــرایط فاصل ــر ش ــای تغیی ــه معن ــک ب ریس
رعایــت دقیــق پروتــکل هــای بهداشــتی نیســت، اظهارداشــت: طبــق گــزارش 
ــکاری و  ــر هم ــا ، اگ ــا کرون ــه ب ــی مقابل ــتاد مل ــای س ــه ه ــای کمیت روس
همراهــی مــردم و رعایــت محدودیــت هــا و پروتــکل هــا بــا همیــن روالــی 
ــه  ــیم ک ــدوار باش ــم امی ــد می توانی ــه یاب ــه، ادام ــام گرفت ــون انج ــه تاکن ک
ــدا  ــا دســت پی ــا کرون ــه ب ــی در مقابل ــل اطمینان ــه شــرایط قاب ــج ب ــه تدری ب
ــبختانه  ــت: خوش ــی گف ــن روحان ــلمین حس ــالم والمس ــم. حجت االس کنی
ــر اســاس مطالعاتــی کــه در ایــران انجــام  متخصصــان و پزشــکان کشــور ب
ــا  ــورها ت ــایر کش ــا س ــود ب ــای خ ــارب و پژوهش ه ــادل تج ــا تب ــد و ب دادن
حــدود زیــادی توانســته اند بــه روش هــای رفتــاری ایــن ویــروس و راههــای 
مقابلــه بــا شــیوع آن نزدیــک شــوند کــه ایــن بســیار حائــز اهمیــت اســت.
روحانــی افــزود: بــر ایــن اســاس، آمــوزش و اطالع رســانی از اهمیــت ویژه ای 
برخــوردار اســت تــا مــردم بتواننــد پروتکل هــای مرتبــط بــا کســب و کار خــود 
و آن دســته مشــاغلی کــه احتیاجــات آنــان را تامیــن می کننــد، فراگرفتــه و 

ــه آن آگاه باشــند.     نســبت ب

دولتمدرسه

برنامه های »جهش تولید« وزارت صمت ابالغ شدقیمت کاالهای اساسی افزایش نمی یابد
رییـــس ســـازمان حمایـــت 
و  کننـــدگان  مصـــرف 
ــرد:  ــالم کـ ــدگان اعـ تولیدکننـ
ـــودی در تامیـــن  ـــه کمب هیچگون
ـــاه  ـــام م ـــرای ای ـــردم ب ـــروری م ـــای ض ـــع کااله و توزی
ـــش  ـــچ افزای ـــدارد و اجـــازه هی ـــارک رمضـــان وجـــود ن مب
قیمتـــی را نخواهیـــم داد.بـــه گـــزارش روز شـــنبه ســـازمان 
حمایـــت، »عبـــاس تابـــش« بـــا اشـــاره بـــه نزدیـــک 
شـــدن بـــه ایـــام مـــاه مبـــارک رمضـــان و افزایـــش 
ـــچ  ـــت: هی ـــار داش ـــی اظه ـــای اساس ـــرای کااله ـــا ب تقاض
ــای  ــع کاالهـ ــن و توزیـ ــودی در تامیـ ــکل و کمبـ مشـ
ـــرغ،  ـــت م ـــز، گوش ـــت قرم ـــکر، گوش ـــد ش ـــا مانن پرتقاض

ـــدارد و  ـــود ن ـــروری وج ـــالم ض ـــر اق ـــج و دیگ ـــا، برن خرم
ـــن  ـــت نظـــارت اجـــازه افزایـــش قیمـــت ای ـــا تقوی ـــد ب بای
کاالهـــا را ندهیم.معـــاون وزیـــر صنعـــت بـــر ضـــرورت 
ـــازار در  ـــت ب ـــت قیم ـــازار و تثبی ـــر ب ـــترده ب ـــارت گس نظ
مـــاه مبـــارک رمضـــان تاکیـــد کـــرد و گفـــت : هیـــچ 
ـــه افزایـــش قیمتـــی در ایـــن مـــاه نخواهیـــم داشـــت  گون
ـــر افزایـــش قیمـــت  ـــی مبنـــی ب ـــه اقـــدام احتمال و هرگون
بـــا محدودیـــت کاالهـــای پرمصـــرف در مـــاه مبـــارک 
رمضـــان بطـــور جـــدی پیشـــگیری خواهـــد شـــد. وی 
ـــاق  ـــی اتف ـــم تعطیل ـــازه دهی ـــد اج ـــرد: نبای ـــح ک تصری
ـــور  ـــه ط ـــد ب ـــره کار نکن ـــن زنجی ـــر ای ـــه اگ ـــرا ک ـــد، چ افت

عملـــی تولیـــد رونـــد کنـــدی خواهـــد داشـــت

برنامـــه  و  طـــرح  معـــاون 
معـــدن  صنعـــت   وزارت 
کـــرد:  اعـــالم  تجـــارت  و 
برنامه هـــای  مهمتریـــن 
ــدن و  ــت، معـ ــش صنعـ ــد بخـ ــش تولیـ ــال جهـ سـ
تجـــارت در هفـــت محـــور و 40 برنامـــه، نهایـــی و 

ابـــالغ شـــد.
بـــه گـــزارش روز شـــنبه وزارت صنعـــت، معـــدن و 
تجـــارت، »ســـعید زرنـــدی« افـــزود: ایـــن برنامه هـــا 
ـــق ســـاخت داخـــل در راســـتای  شـــامل توســـعه و تعمی
جهـــش تولیـــد )11 برنامـــه(، مدیریـــت واردات و 
ـــعه  ـــه(، توس ـــج برنام ـــی )پن ـــادرات غیرنفت ـــعه ص توس

ــه راه  ــرای نقشـ ــا اجـ ــی بـ ــع معدنـ ــادن و صنایـ معـ
)پنـــج برنامـــه(، توســـعه فنـــاوری و محصـــوالت 
دانش بنیـــان )پنـــج برنامـــه(، مدیریـــت بـــازار و 
ســـاماندهی لجســـتیک تجـــاری )پنـــج برنامـــه( 
بهبـــود فضـــای کســـب وکار مرتبـــط بـــا بخـــش 
ـــن  ـــه( و تأمی ـــج برنام ـــارت )پن ـــدن و تج ـــت، مع صنع
منابـــع مالـــی و توســـعه ســـرمایه گذاری )چهـــار 
برنامـــه( توســـط وزیـــر صنعـــت، معـــدن و تجـــارت 
بـــه همـــه معاونت هـــا، ســـازمان ها و شـــرکت های 
ـــزام  ـــه ال ـــن برنام ـــت: در ای ـــد.وی گف ـــالغ ش ـــه اب تابع
ـــش  ـــای جه ـــرای برنامه ه ـــداف و اج ـــق اه ـــای تحق ه
تولیـــد بـــه صـــورت دقیـــق مشـــخص شـــده اســـت.

برنامه هـای  دربـاره  را  نکاتـی  مرکـزی  بانـک  رییـس کل 
حمایتـی نظام بانکی برای کنترل اثرات اقتصادی گسـترش 
ویـروس کرونـا مطـرح کـرد. عبدالناصر همتی - طی پسـت 
اینسـتاگرامی اظهار کـرد: منتهای خواسـته و آرزوی دولت و 
بانـک مرکـزی، ارائـه کمک هـای بیشـتر در سـطح وسـیع تر 
و بالعـوض اسـت، امـا تحریم هـای ناجوانمردانـه آمریـکا به 
همـراه کاهـش قیمت نفـت، هزینه هـای مقابله بـا ویروس 
کرونـا و آثـار درآمـدی آن، امکانـات داخل و خـارج از بودجه 

دولـت را بـه شـدت در تنگنـا قرار داده اسـت.

ســخنگوی وزارت بهداشــت از شناســایی 1837 مــورد جدید 
ــر  ــا در کشــور طــی 24 ســاعت گذشــته خب ــه کرون ابتــال ب

داد.
دکتــر کیانــوش جهانپــور گفــت: تــا روز  23 فروردیــن 1399 
و بــر اســاس معیارهــای قطعــی تشــخیصی 1837 بیمــار 

جدیــد مبتــال بــه کوویــد19 در کشــور شناســایی شــد.
ــا احتســاب مــوارد جدیــد، مجمــوع بیمــاران  وی افــزود: ب
کوویــد19 در کشــور بــه 70 هــزار و 29 نفــر رســید. متاســفانه 
ــد19 جــان  ــار کووی در طــول 24 ســاعت گذشــته، 125 بیم
خــود را از دســت دادنــد و در مجمــوع تاکنــون4357 نفــر از 
بیمــاران، جــان خــود را از دســت داده انــد و دیگــر در بیــن 

مــا نیســتند.
ســخنگوی وزارت بهداشــت افــزود: خوشــبختانه رونــد 
بهبــود یافتــگان ســرعت باالیــی گرفتــه و تــا کنــون 41 هــزار 
و 947 نفــر از بیمــاران، بهبــود یافتــه و ترخیــص شــده انــد. 
وی افــزود:  3987 نفــر از بیمــاران مبتــال بــه کوویــد19 در 
وضعیــت شــدید ایــن بیمــاری تحــت مراقبــت قــرار دارنــد.
آزمایــش  و 703  هــزار   251 تاکنــون  گفــت:  جهانپــور 

انجــام شــده اســت. تشــخیص کوویــد19 در کشــور 

معــاون کل وزیــر بهداشــت گفــت: اکنــون برخــی از 
اعــالم کردنــد کــه نمی توانــد  آفریقایــی   کشــورهای 
قرنطینــه کامــل  و یــا برخــی ســطوح آن را اجرایــی 
کننــد؛ چــرا کــه مــردم ایــن کشــورها بــه غــذا نیــاز دارنــد. 
ــن  ــه جــز ووهــان چی ــا ب ــچ کجــای دنی ــن در هی همچنی
نیــز قرنطینــه بــه شــکل کامــل اجرایــی نشــد. براســاس 
فکــر  فعلــی  مطالعــات  و  شــده  اندیشــیده  تدابیــر 
ــن  ــوص ای ــی در خص ــری های ــز درگی ــا پایی ــم ت می کنی

ــیم. ــته باش ــروس داش وی

بسته نظام بانکی برای 
کنترل اثرات اقتصادی کرونا

70029 ابتال و 4357 
فوتی کرونا در کشور

احتمال درگیری با 
»کرونا« تا پاییز
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آگهی مزایده اموال غیر منقول اسناد رهنی
و  اجرایـی کالسـه9800749  هـای  پرونـده  موجـب  بـه 
9800750 و 9800751 و 9800752 و 9800753 ششدانگ 
کارگاه و مغـازه کـه بـه صـورت تـاالر می باشـد بـه پـالک هـای ثبتـی 
1455 و 1456 و 1457 و 1458 اصلـی واقـع رفسـنجان بلـوار شـهید 
محمـدی کریـم آباد نبش کوچه 18 که سـند شـش دانـگ آنها پالک 
فرعـی 1458 شـماره دفتـر الکترونیکـی 139520319009003350 بـه 
حـدود شـماال درب بدیـوار بطـول 29 متـر بـه بلـوار شـهید محمـدی 
شـرقا در دو قسـمت اول دیـوار مشـترک بـه طـوب 14.70 متـر دوم 
دیـوار مشـترک بـه طـول 23.80 مترجنوبـا دیـوار مشـترک بـه طـول 
33.50متـر غربـا درب و دیـوار بـه طـول 33.20متـر و پـالک فرعـی 
1455 به شـماره دفتر الکترونیکـی139520319009003345 به حدود 
شـماال دیـوار مشـترک بـه طـول 33.50 مترشـرقا  دیوار مشـترک به 
طـول 39.50 متـر  جنوبـا دیـوار بـه طـول 33.60 متـر و غربـا درب 
و دیـوار بـه طـول 34 متـر و پـالک فرعـی 1456 بـه شـماره دفتـر 
و  درب  شـماال  حـدود  بـه   139520319009003347 الکترونیکـی 
دیـوار بطـول 33 متـر بـه بلـوار شـهید محمدی شـرقا در دو قسـمت 
اول دیواریسـت بـه طـول 6.45 متـر بـه بلـوار شـهید محمـدی دوم 
دیواریسـت بـه طول 39.40 متر جنوبا دیوار مشـترک بـه طول 28.20 
متـر غربـا در دو قسـمت اول دیـوار مشـترک بـه طـول 23.80 متـر 
دوم دیـوار مشـترک بـه طـول 14.70 متـر و پـالک فرعـی 1457 بـه 
شـماره دفتـر الکترونیکـی 139520319009003352 بـه حدود شـماال 
دیـوار مشـترک بـه طـول 28.20 متـر شـرقا دیواریسـت بـه طـول 
43.40متـر جنوبـا دیـوار چینـه ای بـه طـول 29.40 متـر بـه کوچـه 
غربادیوار مشـترک بطول 39.50متر بخش 9 کرمان رفسـنجان صادر 
ومع الواسـطه به خانم فاطمه زاهدی منتقل شـده اسـت مشـخصات 
ملـک از نظـر عرضـه و اعیان:الف( عرصه مطابق با سـند به مسـاحت 
4778 مترمربـع ب-اعیان: مشـخصات اعیان سـاخته شـده بر روی 
ایـن ملـک شـامل سـاختمان اسـکلت فلـزی بـا سـقف شـیبدار که 
سـازه آن بـا ورق گالوانیـزه و تـوری و پشـم شیشـه پوشـش داده 

شـده اسـت مسـاحت زیربنـای ایـن سـاختمان 1480 متـر مربـع و 
شـامل دو عدد سـالن مراسـم، نمازخانه ،سـرویس بهداشـتی ،دفتر 
اداری، آشـپزخانه ،ورودی و انبـار مـی باشـد نمای این سـاختمان در 
 upvc دو ضلـع تراورتـن قهـوه ای تزیینـات سـنگی بـا پنجـره هـای
بـا شیشـه دو جـداره و درب ورودی شیشـه ای اتوماتیـک کار شـده 
اسـت و جلـوی ورودی یـک سـردر بـه ارتفـاع 8 متـرو بـا مجسـمه 
هـای سـنگی بـا زیربنـای 49 متـر مربـع سـاخته شـده اسـت و دور 
محوطـه بیرونـی تعـداد 22 عـدد طاق نمای سـنگی با ارتفـاع 3 متر 
و 10 عـدد سـتون سـنگی طرح تخت جمشـید بـا آب نمـا و باغچه ها 
با دیواره سـنگی کار شـده اسـت و کف محوطه به مسـاحت 1200 متر 
مربـع بـا سـنگ و سـرامیک فرش شـده اسـت داخل سـاختمان در 
قسـمت ورودی دیوارهـا بـه ارتفـاع 6 متـر با سـنگ و آینـه و کف آن 
سـنگفرش شـده اسـت درهـای چوبـی فضاهـای داخلـی بـه صورت 
طـرح دار میباشـد سـالن های پذیرایـی بـه ارتفـاع 5 متـر بـا سـقف 
کاذب کنـاف بـه صـورت طرح دار و با نور پردازی سـاخته شـده  اسـت 
و برای تزیین دیوارهای سـالن از تزیینات گچی و سـتون های سـنگی 
و کاغـذ دیـواری و پارچـه مخمـل اسـتفاده شـده اسـت و کـف آن بـا 
سـرامیک گرانیتـی بـه ابعـاد 80 * 80 سـانتیمتر فرش شـده اسـت 
بدنـه سـرویس و نمازخانـه کاشـی و کـف سـرامیک شـده اسـت در 
قسـمت آشـپزخانه ارتفـاع 6 متر اسـت و سـقف کاذب بـا آن با تایل 
50 * 50 سـانتی متری و 6 عدد هود فلزی نصب شـده و گاز کشـی 
و کانال آب رو با دیوارهای سـرامیک شـده سـاخته شـده اسـت دفتر 
اداری مجموعـه دارای تزیینـات از جنـس چـوب و ام دی اف و کاغـذ 
دیـواری مـی باشـد در این مجموعه بـرای کنتـرل از دوربین حفاظتی 
بـرای سـرمایش از کولرهـای آبـی و بـرای گرمایـش از بخـاری هـای 
ایسـتاده اسـتفاده شـده اسـت بر روی این ملک انشـعاب گاز تجاری 
و یـک امتیـاز بـرق سـه فـاز بـا ترانـس اختصاصـی و یـک انشـعاب 
آب بـا ورودی سـه معرفـی مـی گـردد طبـق نظـر کارشـناس رسـمی 
بـه مبلـغ 82.500.000.000 ریال)هشـتاد و دو میلیـارد و پانصد میلیون 
ریال (ارزیابی شـده اسـت طبق اسـناد رهنی شـماره 4129 و 4683 

و 4132 و 4131 و 4130 دفترخانـه 104 رفسـنجان در قبـال مبلـغ 
12.100.000.000 ریـال در رهـن بانـک کشـاورزی رفسـنجان قـرار گرفتـه 
پـالک فـوق از سـاعت 9 الـی 12 روز سه شـنبه مـورخ 1399.02.09 در 
محل اجرای اداره ثبت اسـناد و امالک رفسـنجان واقع در رفسـنجان 
بلـوار شـهید کشـاورزی از طریـق مزایـده بـه فـروش می رسـد مزایده 
از مبلـغ 82.500.000.000 ریـال شـروع و به باالترین قیمت پیشـنهادی 
نقـدا فروختـه می شـود شـرکت در جلسـه مزایـده بـرای عمـوم آزاد 
اسـت و منوط به پرداخت ده )10%( درصد از مبلغ پایه کارشناسـی به 
حسـاب سـپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسـه 
مزایـده اسـت برنده مزایده مکلف اسـت ما به التفـاوت مبلغ فروش 
را ظـرف مـدت 5 روز از تاریـخ مزایده به حسـاب صنـدوق ثبت تولید 
نمایـد و در صورتـی کـه ظرف مهلت مقـرر نماینده مانده فـروش را به 
حسـاب سـپرده ثبـت واریز نکننگـد مبلغ مذکـور قابل اسـترداد نبوده 
و بـه حسـاب خزانـه واریـز خواهـد شـد در غیـر ایـن صورت عـم 2:40
لیـات فـروش از درجـه اعتبار سـاقط و مزایـده تجلیل می گـردد الزم 
بـه ذکـر اسـت پرداخـت بدهـی هـای مربـوط بـه آب بـرق گاز اعم از 
حـق انشـعاب و یـا حق اشـتراک و مصرف در صورتی کـه مورد مزایده 
دارای آنهـا باشـد و نیـز بدهـی هـای مالیاتـی و واریـز شـهرداری و 
غیـره تـا تاریـخ مزایـده اعـم از اینکـه رقـم قطعـی آن معلـوم شـده 
یـا نشـده باشـد بـه عهده برنـده مزایده اسـت و نیـز در صـورت وجود 
مـازاد وجـوه پرداختـی بابـت هزینه های فـوق از محل مـازاد به برنده 
مزایـده مسـترد خواهـد شـد و نیـم عشـر و حـق مزایـده وصـول می 
گـردد ضمنـًا چنانچـه روز مزایده تعطیل رسـمی گـردد مزایـده در روز 
اداری بعـد از تعطیلـی در همـان سـاعت و مـکان مقرر برگـزار خواهد 
شـد طالبیـن و خریداران مـی توانند جهت شـرکت در مزایده در وقت 
مقـرر بـا ارائـه چـک رمـزدار به مبلـغ پایه در جلسـه مزایده به نشـانی 

فـوق شـرکت نمایند.
تاریخ چاپ آگهی در یک نوبت:روز یکشنبه مورخ1399.1.24

علی خسرو انجم_مسئول اجرای اسناد رسمی رفسنجان

آگهی فقدان سند مالکیت
ــی  ــین کرم ــر حس ــای امی آق
خلیــل آبــادی وکالتــا از طــرف 
ورثــه محمدرضــا غفــوری بــا تســلیم دو 
ــر  ــده دفت ــی ش ــهاد گواه ــرگ استش ب
اســناد رســمی 64 رفســنجان مدعــی 
ــگ  ــار دان اســت کــه ســند مالکیــت چه
مشــاع از شــش دانــگ پــالک 1 فرعــی 
از 93 اصلــی واقــع در رفســنجان بخــش 
9 کرمــان کــه بــه نــام آقــای محمدرضــا 
غفــوری عبــاس آبــادی فرزنــد اکبــر 
صــادر و تســلیم شــده اســت و بــه 
و  گردیــده  مفقــود  جابجایــی  علــت 
ــک اصالحــی  ــه دســتور تبصــره ی ــذا ب ل
مــاده 120 آییــن نامــه قانــون ثبــت 
مراتــب جهــت اطــالع عمــوم  یــک 
ــه  ــا چنانچ ــی ت ــه آگه ــت در روزنام نوب
شــخصی مدعــی انجــام معاملــه یــا 
وجــود اســناد مالکیــت  نــزد خــود مــی 
ــدت 10 روز  ــرف م ــد ظ ــی توان ــد م باش
از تاریــخ انتشــار آگهــی اعتــراض خــود 
ــر  ــم دارد در غی ــن اداره تصمی ــه ای را ب
اینصــورت پــس از ســپری شــدن مــدت 
قانونــی و عــدم واخواهــی ســند مالکیــت 
ــد  ــک صــادر خواه ــام مال ــه ن ــی ب المثن

شــد.م_الف4553
 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان رفسنجان ابوالفضل تیموری

حیات وحش

تولد زودهنگام نخستین گوساله گوزن زرد ایرانی در مازندران
ــات  ــگاه حیـ ــی پناهـ ــوزن زرد ایرانـ گـ
شهرســـتان  دشـــت ناز  وحـــش 
میانـــدرود نخســـتین گوســـاله خـــود را در 
ـــه  ـــر ب ـــه زودت ـــک هفت ـــاری ی ـــال ج س

دنیـــا آورد.
ــت  ــط زیسـ ــت محیـ ــی اداره کل حفاظـ ــط عمومـ ــزارش روابـ ــه گـ بـ
مازنـــدران ، بـــا تولـــد ایـــن گوســـاله ، تعـــداد گـــوزن زرد ایرانـــی در 
ـــاله  ـــال 9 گوس ـــیده است.پارس ـــه 44 راس رس ـــاز ب ـــت ن ـــگاه دش پناه
ـــود. ـــه شـــده ب ـــگاه اضاف ـــن پناه ـــی در ای ـــوزن  زرد ایران ـــت گ ـــه جمعی ب
ـــال  ـــه امس ـــرد ک ـــی ک ـــش بین ـــدران پی ـــت مازن ـــط زیس ـــرکل محی مدی
هـــم میـــزان زاد و ولـــد گـــوزن زرد ایرانـــی در پناهـــگاه دشـــت نـــاز ماننـــد 
ســـال گذشـــته پربـــار باشد.حســـینعلی ابراهیمـــی کارنامـــی مهـــم تریـــن 
برنامـــه ایـــن پناهـــگاه حیـــات وحـــش را حفاظـــت از گوســـاله هـــای تـــازه 

ـــرد. ـــالم ک ـــده اع ـــد ش متول
ـــر در اســـارت  ـــز تکثی ـــن مرک ـــاز، اولی ـــات وحـــش دشـــت ن ـــگاه حی پناه
ـــظ و  ـــت و حف ـــش جمعی ـــدف افزای ـــا ه ـــور ب ـــی در کش ـــوزن زرد ایران گ
ـــه  ـــگاه ب ـــن پناه ـــی شـــود. ای ـــا ارزش محســـوب م ـــه ب ـــن گون ـــاء ای احی

ـــع اســـت. ـــدورود واق ـــار در شهرســـتان میان وســـعت 55 هکت
 ، « Dama mesopotamica « گـــوزن زرد ایرانـــی بـــا نـــام علمـــی
ـــه  ـــر از گون ـــال حاض ـــه در ح ـــی اســـت ک ـــوزن زرد اروپای ـــه ای از گ زیرگون
ـــی  ـــن الملل ـــه بی ـــرخ اتحادی ـــت س ـــر در فهرس ـــرض خط ـــای در مع ه
حفاظـــت از جمعیـــت و منابـــع طبیعـــی قـــرار دارد .برنامـــه احیـــای 
نســـل گـــوزن زرد ایرانـــی بـــا اســـتفاده از روش اســـارت در تکثیـــر از 
ـــاز آغـــاز شـــد و ایـــن  ســـال 1343 در پناهـــگاه حیـــات وحـــش دشـــت ن
ـــوان قدیمـــی تریـــن ســـایت تکثیـــر گـــوزن زرد ایرانـــی  ـــه عن مجموعـــه ب
ـــرن از روش  ـــم ق ـــش از نی ـــه بی ـــن ک ـــا ای ـــد. ب ـــناخته ش ـــور ش در کش
ـــد  ـــی رون ـــذرد ، ول ـــی گ ـــاز م ـــت ن ـــارت در دش ـــوزن زرد در اس ـــر گ تکثی
ـــا  ـــواره ب ـــا هم ـــر گوســـاله ه ـــر آســـیب پذی ـــه خاط ـــه ب ـــن گون ـــای ای احی
ـــوزاد  ـــد ن ـــرای رش ـــد ب ـــن تهدی ـــم تری ـــه بود.مه ـــادی مواج مشـــکالت زی
گـــوزن زرد ایرانـــی در منطقـــه حفاظتـــی دشـــت نـــاز ، وجـــود گربـــه 
ـــال  ـــه در س ـــه ای ک ـــه گون ـــت ب ـــه اس ـــن منطق ـــغال در ای ـــی و ش جنگل
ـــا  ـــد ت ـــگاه را دریدن ـــن پناه ـــی در ای ـــوزن زرد ایران ـــوزادان گ ـــی ن 97 تمام
ـــد. ـــاه بمان ـــراض کوت ـــه در حـــال انق ـــن گون ـــط زیســـت از ای دســـت محی

 پیام
 میراث و زیست

حال 21 محیط بان کرونایی مساعد است
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست گفت: گزارش ها نشان می دهد که 21 محیط بان به ویروس کرونا مبتال شده اند اما خوشبختانه 

شرایط جسمانی آنها مساعد است.

رنا
 ای

س:
عک

مجموعـه فرهنگی تاریخـی نیـاوران پـس از شـیوع ویـروس 
کرونـا و در ادامـه پویـش »موزه هـا را در خانـه ببینیـم« بـا 
تولیـد محتـوای مرتبـط با این مجموعـه، موزه های خـود را به 
خانه هـای مـردم بـرده اسـت.به گـزارش میـراث آریـا بـه نقل 
از روابـط عمومـی مجموعـه فرهنگـی تاریخـی نیـاوران، ایـن 
محتواهای فرهنگی شـامل معرفی موزه ها و آثار شـاخص در 
قالـب عکـس و ویدئوهـای یک دقیقه ای و همچنیـن برپایی 
نمایشـگاه های مجـازی از منتخب نمایشـگاه های برگزارشـده 

در سـال های اخیـر اسـت.
همچنیـن ایـن مجموعـه به منظـور برقـراری ارتبـاط دوسـویه 
بـا مخاطبیـن در فضـای مجـازی و باهدف شناسـاندن هرچه 
بیشـتر ارزش هـای فرهنگـی تاریخی خـود، با طرح سـؤاالتی 
از داشـته های ارزشـمند موزه هـای مجموعه نیـاوران، عالوه بر 
تشـویق مخاطبان به مشـارکت در این اقدام فرهنگی، در کنار 
نمایـش آثـار شـاخص موزه هـای ایـن مجموعـه بـه معرفـی 
تخصصـی هـر اثـر و روایت هـای تاریخـی مجموعـه نیـاوران 
از دوره قاجـار تـا پهلـوی پرداختـه اسـت.تاکنون بیـش از 10 
ویدئـوی یک دقیقـه ای از فضـای داخلـی هر یـک از موزه های 
ایـن مجموعـه، بـاغ تاریخـی نیـاوران و گونه هـای جانـوری 
آن در فضـای مجـازی مجموعـه نیـاوران منتشرشـده اسـت.
همچنین برگزاری سـه نمایشـگاه مجـازی در طرحی با عنوان 
»نمایشـگاه نامـه« و معرفـی 25 اثـر در قالب طرح پرسـش 
و معرفـی در فضـای مجـازی ازجملـه فعالیت هـای مجموعه 
فرهنگـی تاریخی نیـاوران در این ایام بوده اسـت.عالقه مندان 
بـرای دسترسـی بـه ایـن محتواهـای فرهنگـی می تواننـد به 
www.niavaranmu. وب سـایت مجموعه نیاوران بـه آدرس
ir، صفحـات مجـازی ایـن مجموعه و همچنین وبـگاه آپارات 
مراجعـه کنند.همچنیـن ایـن مجموعـه بـا مشـارکت در طرح 
»13 روز، 13 مـوزه« کـه بـه همـت وزارت میـراث فرهنگـی، 
گردشـگری و صنایع دسـتی و همـکاری وزارت ارتباطـات و 
فنـاوری اطالعـات و کمیتـه ملـی موزه هـای ایـران )ایکـوم( 
در ایـام نـوروز امسـال برگـزار شـد، بـه معرفی بخشـی از این 

مجموعـه به صـورت زنـده پرداخت.  

سوژه گردش مجازی 
در مجموعه 

فرهنگی تاریخی نیاوران

اعتراض خوزستانی ها به از سرگیری طرح های انتقال آب

عیسی کالنتری آذر 98 گفته بود ارزیابی زیست محیطی طرح انتقال آب بهشت آباد هنوز تصویب نشده است

ــاره طرح هــای انتقــال  ــه کار دوب آغــاز ب
ــرایط  ــاخه های کارون در ش آب از سرش
اعتــراض  کرونــا،  بیمــاری  شــیوع 
برخــی فعــاالن محیــط زیســت کشــور و 
خوزســتان را بــه دنبــال داشــته اســت.
فعــاالن  برخــی  اخیــر  روزهــای  در 
دوبــاره  تجهیــز  از  زیســت  محیــط 
کارگاه هــای طرح هــای انتقــال آب از 
داده انــد.  خبــر  سرشــاخه های کارون 
ــرح  ــاالن، کارگاه ط ــن فع ــه ای ــه گفت ب
انتقــال آب بهشــت آبــاد )سرشــاخه 
ــن  ــه چرمهی ــه کارون( در منطق رودخان

ــن ســال  ــان( کــه چندی )اســتان اصفه
دوبــاره  حالــی  در  بــوده،  متوقــف 
ــه و  تجهیــز شــده کــه روزهــای قرنطین
محدودیــت عبــور و مــرور در شــهرها بــه 
ــم  ــا حاک ــاری کرون ــیوع بیم ــل ش دلی

ــت. ــوده اس ب
اســت کــه  رســیده  خبــر  همزمــان 
طرح هــای کوهرنــگ 3 و ســد خرســان 
رودخانــه  دیگــر  )سرشــاخه های 
ــز فعــال شــده اند. اگــر چــه  کارون( نی
ــوز  ــاد هن ــت آب ــال آب بهش ــرح انتق ط
ابهامــات زیــادی دارد و نحــوه تصمیــم 
گیــری و تصویــب ایــن طــرح همچنــان 

ــت. ــام اس ــه ای از ابه در هال
محمــد حــاج رســولی ها مدیرعامــل 

شــرکت مدیریــت منابــع آب ایــران 
آبــان 98 در ســفر بــه خوزســتان گفتــه 
ــاد  ــت آب ــال آب بهش ــرح انتق ــود: ط ب
ــاری از  ــف اعتب ــا وجــود داشــتن ردی ب
ــام نشــدن  ــل تم ــه دلی ســال 1382، ب
ــی،  ــت محیط ــی زیس ــات ارزیاب مطالع
هنــوز فعالیــت جــدی نــدارد و تاکنــون 

ــت. ــده اس ــی نش اجرای
ســازمان  رییــس  عیســی کالنتــری 
ــز آذر 98  ــت نی ــط زیس ــت محی حفاظ
ــود:  ــرده ب ــالم ک ــواز اع ــه اه ــفر ب در س
طــرح  محیطــی  زیســت  ارزیابــی 
انتقــال آب بهشــت آبــاد هنــوز تصویــب 
ــا زمــان تصویــب مطالعــات  نشــده و ت
ــن طــرح اجــرا نمی شــود. ــی، ای ارزیاب

ــر منتشــر شــده  ــال تصاوی ــن ح ــا ای ب
ــر  ــای اخی ــازی در روزه در فضــای مج
نشــان می دهــد کــه شــورای عالــی آب 
ــب  ــن طــرح را تصوی ــان 1398 ای در آب
ــه  ــت ک ــن در حالیس ــت. ای ــرده اس ک
فرهــاد ایزدجــو مدیرعامــل ســازمان 
آب و بــرق خوزســتان و فاضــل عبیــات 
اســتاندار  هماهنگــی  امــور  معــاون 
پرســش  بــه  پاســخ  در  خوزســتان 
ایــن  تصویــب  از  ایرنــا،  خبرنــگار 
کردنــد.  بی اطالعــی  اظهــار  طــرح 
ــال  ــناس و فع ــش کارش ــد دروی محم
پیشکســوت محیــط زیســت نســبت 
ــال آب در  ــای انتق ــرای طرح ه ــه اج ب
شــرایط نامناســب اقتصــادی کشــور 
خــود  توییتــر  در  و  اعتــراض کــرده 
بــر  نوشــته اســت: »اصــرار دولــت 
در  آب  انتقــال  طرح هــای  اجــرای 
خــزر  و  زاب  کارون،  سرشــاخه های 
بــه کویــر مرکــزی در شــرایط کرونایــی 

شــگفت آور اســت«
اعتــراض  طرح هــا  ایــن  اجــرای 
برخــی از انجمن هــا را در اســتان های 
چهارمحــال و بختیــاری و خوزســتان 

ــت. ــته اس ــال داش ــه دنب ــز ب نی
»کمپیــن مردمــی حمایــت از زاگــرس 
ــال در  ــار مح ــتان چه ــان« در اس مهرب
بیانیــه ای، نســبت بــه آنچــه از ســر 
ســد  مخــرب  پروژه هــای  گیــری 
ســازی و انتقــال آب اســت اعتــراض و 

ــت. ــرده اس ــوم ک ــا را محک آنه
و  طبیعــت  دوســتداران  »انجمــن 
محیــط زیســت خوزســتان« نیــز در 
»#در_خانــه_ شــعار  بــا  بیانیــه ای 

می مانیم_در_خواب_نمی مانیم« 

»جریــان  اســت:  کــرده  اعــالم 
بــا  اصفهــان  صنایــع  ســرمایه داری 
از شــرایط کرونایــی  فرصــت طلبــی 
کشــور و ســکوت مرگبــار نماینــدگان 
بــه  اقــدام  خوزســتان  در  مجلــس 
ــل و ســد  ــل تون ــرای تکمی ــی ب تحرکات
کوهرنــگ 3 و در روزهــای اخیــر اقــدام 
ــی  ــر قانون ــل غی ــز ســد و تون ــه تجهی ب
بهشــت آبــاد بــرای انتقــال بقایــای 
اســت.  کــرده  کارون  رودخانــه  آب 
پیــش از ایــن نیــز مقامــات اصفهانــی 
ــه  ــروع ب ــرای ش ــه ب ــب بودج از تصوی
ــد  ــی و فاق ــر قانون ــل و ســد غی کار تون
مجــوز محیــط زیســتِی بهشــت آبــاد، در 
صحــن شــورای اســالمی شــهر اصفهــان 
خبــر داده بودنــد. ایــن اقدامــات در 
ــرد کــه مــردم  شــرایطی صــورت می گی

ــردن  ــرم ک ــه ن ــت و پنج ــال دس در ح
بــا ویــروس مرگبــار کرونــا هســتند 
و جامعــه بیــش از هــر زمانــی بــه 

آرامــش روانــی نیازمنــد اســت.«
مدیــر انجمــن دوســتداران طبیعیــت و 
ــن  ــتان همچنی ــت خوزس ــط زیس محی
اجــرای  ایرنــا،  بــا  وگــو  گفــت  در 
تضــاد  در  را  آب  انتقــال  طرح هــای 
قانــون  پنجاهــم  اصــل  بــا  آشــکار 
از  ملــی حفاظــت  و ســند  اساســی 

محیــط زیســت کشــور دانســت.
ــاری  ــق اخب ــزود: طب ــی اف ــر کیان هژی
کــه بــه مــا رســیده کارگاه طــرح انتقــال 
سرشــاخه های  از  آبــاد  بهشــت  آب 
اســتان  چرمهیــن  منطقــه  در  کارون 
اصفهــان کــه حداقــل 6 ســال مســدود 

ــت. ــده اس ــال ش ــاره فع ــوده، دوب ب

گردشـگری  فرهنگـی،  میـراث  مدیـرکل 
پنـج  تهیـه  از  قزویـن  سـرمایه گذاری  و 
بسـته سـرمایه گذاری بـرای فرصت هـای 
گردشـگری اسـتان در سـال 98 خبر داد.
بـه گـزارش میـراث آریـا بـه نقـل از روابط 
عمومـی میـراث فرهنگـی، گردشـگری و 
خزائلـی  علیرضـا  قزویـن  صنایع دسـتی 
بـا اعـالم ایـن خبـر گفـت: »شناسـایی 
تشـویق  و  سـرمایه گذاری  فرصت هـای 
بـرای  خصوصـی  بخـش  سـرمایه گذاران 
ایجـاد  و  تقویـت  در  سـرمایه گذاری 
زیرسـاخت های گردشـگری اعـم از هتـل، 

گردشـگری  مجتمع هـای  هتل آپارتمـان، 
اسـتان  کل  اداره  اولویت هـای  از  و... 
بـه  گردشـگری  حـوزه  متولـی  به عنـوان 
شـمار مـی رود و در تـالش هسـتیم تـا بـا 
بسـتر  سـرمایه گذاران،  از  ویـژه  حمایـت 
مناسـبی بـرای فعالیـت و حضـور آن هـا 

فراهـم کنیـم.«
او اظهـار کرد: »در همین راسـتا طی سـال 
98 بـرای پنـج منطقـه گردشـگری اوان، 
آبگـرم یله گنبد، آبگرم خرقان، کاروانسـرای 
هجیـب و مجتمـع گردشـگری الله الموت 
بسته های سـرمایه گذاری تهیه شـده که از 

ایـن میـان منطقـه نمونه گردشـگری اوان 
واقـع در الموت شـرقی بـا حمایت مدیران 
اسـتان بـه سـرمایه گذار بخـش خصوصی 
واگـذار و آییـن آغاز بـه کار آن در بهمن ماه 
مدیـرکل  شـد.«  افتتـاح  سـال گذشـته 

میـراث فرهنگی یـادآور شـد: »امید داریم 
در سـال جـاری بـا مشـارکت عالقه مندان 
طرح هـای  در  اسـتان  حـوزه گردشـگری 
سـرمایه گذاری بتوانیـم اتفاقـات خوبـی را 

بـرای گردشـگری اسـتان رقـم بزنیم.«

تهیه 5 بسته سرمایه گذاری برای 
گردشگری قزوین

تخصیص 38 هزارمیلیارد ریال 
به گردشگری را پیگیریم

ــه  ــه ک ــت: همان گون ــتی گف ــگری و صنایع دس ــی، گردش ــر میراث فرهنگ وزی
رییــس شــورای جهانــی ســفر و گردشــگری بــه رهبــران جهــان درخصــوص بــه 
خطــر افتــادن 50میلیــون شــغل در پــی شــیوع کرونــا هشــدار داده و بــر لــزوم 
چاره اندیشــی فــوری تأکیــد کــرده اســت، پیگیــر تخصیــص 38 هزارمیلیــارد 

ریــال بــرای جبــران خســارت زیرســاخت های گردشــگری ایــران هســتیم.
 علی اصغــر مونســان یــادآور شــد: صنعــت گردشــگری بــا بخش هــای 
ــرار دارد و  ــل ق ــتقیم در تعام ــتقیم و غیرمس ــور مس ــاد به ط ــف اقتص مختل
ــی از  ــی و فرهنگ ــادی، اجتماع ــل اقتص ــق و متقاب ــرات عمی ــتن اث ــا داش ب
بخش هــای مهــم و حیاتــی هــر کشــور محســوب می شــود. شــیوع ویــروس 
کرونــا در ایــران و جهــان موجــب شــد تــا ایــن صنعــت بیشــترین آســیب را 

ــه ســایر صنایــع ببینــد. نســبت ب
ــن  ــی ســفر و گردشــگری نشــان دهنده ای ــای شــورای جهان ــزود: آماره او اف
ــان را در  ــی در جه ــص مل ــد ناخال ــد رش ــگری 10.4 درص ــه گردش ــت ک اس
برگرفتــه و 320 میلیــون نفــر شــغل ایجــاد می کنــد و مســؤول ایجــاد یــک 
ــد  ــی، در رش ــال متوال ــت س ــرای هش ــت و ب ــد اس ــغل جدی ــج ش ــر پن از ه

ــوده اســت. ــایرین رب ــبقت را از س ــوی س ــی گ اقتصــادی جهان

ته
نک

هدایت الـه خادمـی نماینـده مـردم ایـذه و باغملـک در 
مجلـس دهـم در کانـال تلگـرام خـود، نسـبت بـه فعـال 
و  اعتـراض کـرده  آب  انتقـال  طرح هـای  دوبـاره  شـدن 
خواسـتار ورود دبیـر شـورای امنیـت ملی به موضـوع این 
طرح هـا شـده اسـت که بـه گفته وی بـا نام آب شـرب، آب 
صنایـع، کشـاورزی و تفریح هـای آبـی را تامیـن می کنـد.
وی همچنیـن خطـاب بـه دکتـر روحانی رییـس جمهوری 
نوشـته اسـت: "طـرح انتقـال آب بیـن حوضـه ای ویـران 
کننـده بهشـت آبـاد باز شـروع شـده؛ بررسـی ها، مذاکرات 
و پیگیری هـای 2 سـال گذشـته بـا حضرتعالـی، مهنـدس 
جهانگیـری و وزیـر محتـرم نفـت و کارشناسـان مربوطـه 
منجـر بـه غیر قانونـی بودن، نبـود نیاز، طرح ویـران کننده 
اسـتان های خوزسـتان و چهارمحـال و بختیـاری، صدمه به 
نیـروگاه هـای کارون 4، 3، گـدار و ...و برگشـت آب شـور 
دریا به این رودخانه،تشـخیص داده شـده و متوقف شـده 

بود."

پرندگانپرندگان

آغاز تخم گذاری فالمینگوها در دریاچه ارومیهتأمین پرندگان فاز دوم باغ پرندگان تهران
حفاظــت  فنــی  معــاون 
اســتان  زیســت  محیــط 
بــا  گفــت:  در  تهــران 
ــط  ــازمان محی ــی س هماهنگ
ــدگان  ــاغ پرن ــاز دوم ب ــدگان ف ــن پرن ــت، تأمی زیس
تهــران از مراکــز مجــاز و دارای اعتبــار در حــال انجــام 

اســت.
ــاره  ــال محســنی  درب ــرداد کت ــزارش ایســنا مه ــه گ ب
آخریــن وضعیــت بــاغ پرنــدگان تهــران بــا اشــاره بــه 
ــن  ــدگان ای ــن پرن ــرای تأمی ــه ب ــات اولی ــه اقدام اینک
ــازمان  ــا س ــرد: ب ــار ک ــت، اظه ــده اس ــام ش ــاغ انج ب
ــم  ــه کردی ــط زیســت مشــورت و مکاتب ــزی محی مرک

تــا تعــداد پرنــدگان متراکــم در هــر مجموعــه و 
ــد. ــی کن ــدگان را بررس ــاغ پرن ــای ب فض

معــاون فنــی حفاظــت محیــط زیســت اســتان تهــران 
ــات  ــداری حیوان ــز نگه ــی مراک ــرا تمام ــزود: اخی اف
پرنــدگان ماهیانــه  بــاغ  و  بــاغ وحش هــا  ماننــد 
ــش و بررســی  ــورد پای ــن م توســط کارشناســان معی

قــرار می گیــرد.
ــت  ــط زیس ــانی محی ــالع رس ــگاه اط ــزارش پای ــه گ ب
،کتــال محســنی در پایــان گفــت: طــی گــزارش 
ــه  ــه محیــط زیســت اســتان تهــران ارائ آخــری کــه ب
شــد، هیــچ پرنــده ای در بــاغ پرنــدگان تهــران مبتــال 

ــت. ــوده اس ــی نب ــاری خاص ــه بیم ب

رییــس اداره حیات وحــش اداره 
کل حفاظــت محیــط زیســت 
ــت: تخــم  ــی گف آذربایجــان غرب
ــق  ــا در مناط ــذاری فالمینگوه گ
اقمــاری و دریاچــه ارومیــه آغــاز شــده کــه نویــد خوبــی بــرای 
رونــق حضــور و زندگــی پرنــدگان و حیــات وحــش در ایــن 
منطقــه ظــی ســال جــاری اســت.امید یوســفی روز شــنبه در 
گفــت و گــو بــا خبرنــگار ایرنــا افــزود: بازگشــت فالمینگوهــا 
ــاه شــروع شــده و  ــر اســفند م ــه از اواخ ــه ارومی ــه دریاچ ب
همچنــان ادامــه دارد کــه بــه تبــع آن، تخــم گــذاری و آشــیانه 
ــد  ــداوم خواه ــار ت ــل به ــان فص ــا پای ــز ت ــان نی ــازی آن س
داشــت.وی اظهــار داشــت: فالمنیگوهــا تــا آذرمــاه در دریاچــه 

ارومیــه حضــور دارنــدو پــس از آن بــه علــت کمبــود غــذا و 
ــوب کشــور  ــه مناطــق گرمســیر جن ــای ســرد ب زمســتان ه
ــا  ــن 50 ت ــال بی ــه داد: پارس ــد.وی ادام ــی کنن ــرت م مهاج
60 هــزار فالمینگــو بــه دریاچــه ارومیــه مهاجــرت کردنــد کــه 
امســال نیــز پیــش بینــی مــی شــود بــه علــت بارندگــی های 
مطلــوب، میــزان مهاجــرت بــه همیــن میــزان باشــد. وی بــا 
بیــان اینکــه فالمینگوهــا بــه دلیــل امــن بــودن زمیــن هــای 
باتالقــی بیشــتر در ایــن مــکان هــا تخــم گــذاری مــی کننــد، 
اظهــار داشــت: غــذای ایــن پرنــده از آرتمیــا و حشــرات ریــز 
موجــود در آب دریاچــه ارومیــه اســت و فالمینگوهــا بــه علت 
ــه راحتــی از  آبکــش بــودن شــکل منقارشــان مــی تواننــد ب

حشــرات ریــز موجــود در آب تغذیــه کننــد.

رنا
 ای

س:
عک

گزارش



این سه کلمه ای که بهت میگم یادت نره؛ 
عشق ... عشق، ایمان، مرگ

تنها عاشق میشی ،  تنها ایمان میاری و 
تنها میمیری ... من نمی تونم بتو ایمان 

قرض بدم .. چهل سالگی

دیالوگ

کارگردان: علی ابراهیمی
خالصه:دختری به نام مریم مجبور می شود شبی 

بیرون از خانه بماند. بیرون ماندن او یکسری 
اتفاقات برای او و خانواده اش در پی دارد که…

فیلم عطر داغ

خشکسالی
نویسنده: جین هارپر
ترجمه: آزاده رمضانی

انتشارات: کتاب کوله  پشتی

 هدیه : میترسی؟
 پیمان : آره میترسم... از تو میترسم!
از آدمی که هیچی براش مهم نیست 

 میترسم!

عاشقانه

کتابفیلم دیالوگ

ایکه هر دم عنبرت بر نسترن چنبر شود
سنبل از گل برفکن تا خانه پر عنبر شود
از هزاران دل یکی را باشد استعداد عشق
تا نگوئی درصدف هر قطره ئی گوهر شود
هر کرا وجدی نباشد کی بغلتاند سماع
آتشی باید که تا دودی بروزن برشود

چشم را در بند تا در دل نیاید غیر دوست
گر در مسجد نبندی سگ بمسجد در شود

از دو عالم دست کوته کن چو سرو آزاده وار
کانکه کوته دست باشد در جهان سرور شود
نور نبود هر درونی را که در وی مهر نیست
آتشی چون برفروزی خانه روشن تر شود

مؤمنی کو دل بدست عشق بت روئی سپرد
گر بکفر زلفش ایمان آورد کافر شود

می نویسم شعر بر طومار و می شویم باشک
برامید آنکه شعر سوزناکم تر شود

همچو صبح ار صادقی خواجو مشو خالی ز مهر
کانکه روز مهر ورزیدست نیک اختر شود

خواجوی کرمانی 

 از خوب به عالی

 نویسنده: جیم کالینز
 ترجمه: ناهید سپهرپور

ویراستار: دکتر نصرت هللا حلمی

کتاب

وز
یر

 د
ما

م 
پیا

کتاب 

کتاب دیروز نوشته هاروکی موراکامی، که داستانی بلند )بین رمان 

و داستان کوتاه( است. شرح حال مختصریست از پسری که به 

تازگی وارد دانشگاه شده است و درحال گذراندن بخشی از دوران 

زندگی به همراه درگیری های روحی و ذهنی اش است. ما شاهد 

برشی خیلی کوتاه از خاطرات جوانی اش در آن دوران هستیم.

در پشت جلد کتاب آمده است:
داسـتان دیـروز دربـاره دو دوسـت بـه نام هـای تانیمـورا و کیتـارو 

اسـت کـه پـس از چنـد سـال در کافـی شـاپ یکدیگـر را مالقـات 

در  ادبیـات  رشـته ی  در حـال تحصیـل  داسـتان  راوی  می کننـد. 

دانشـگاه اسـت و کیتـارو بـرای شـرکت دوبـاره در کنکـور دانشـگاه 

تـالش می کنـد. موراکامـی ایـن داسـتان را براسـاس ترجمـه ی 

ژاپنـی ترانـه ی دیـروز بیتل هـا بـه نـگارش درآورده اسـت.

ایـن کتـاب آنقـدر طوالنـی و عمیـق نیسـت کـه تـو را غـرق دنیای 

در  و  کنـد  درگیـر  را  ذهنـت  به نوعـی حتـی  یـا  و  خـودش کنـد 

خاطـرت بمانـد. ولـی داسـتان کوتاهیسـت کـه می توانـی لحظه ای 

بـه دنیایـش سـرک بکشـی، حرف هایـش را بشـنوی و بعـد از آن 

گـذر کنـی. دیـروزِ زیبایـی کـه می توانـد تـو را از امروزت جـدا کند. 

بـه قـدر فرصتـی کوتـاه و گذرا.

موراکامـی قطعـه ای از بیتلـز را می شـوند و ایـن موسـیقی او را 

وادار بـه نوشـتن کتابـی می کنـد. و مـا در ایـن لحظـه، موراکامـی 

را می خوانیـم و وادارمـان می کنـد کـه برویـم آهنـگ بیتلـز را پلـی 

کنیـم و بشـنویم… و ایـن چرخـه، بـه شـدت زیباسـت.

جمالتی از متن کتاب دیروز:
هجـده سـال زندگـی ام را تمـام و کمـال مـرور کـردم و دیـدم 
مایـه ی  نیسـت کـه  آن  در  اتفـاق  یـک  نمونـه حتـا  محـض 
دوسـت  امـا  مبالغـه کنـم،  نمی خواهـم  نباشـد.  شرمسـاری 
نداشـتم چیـزی از گذشـته را بـه خاطـر بیـاورم. هرچـه بـود 
رقت انگیـز بـود. هرچـه بیشـتر وارد بحـر زندگـی ام می شـدم، 
از خـودم متنفـر می شـدم. )کتـاب دیـروز – صفحـه 9( بیشـتر 
اگـر از خـودم می پرسـیدم کـه زندگـی مـن چطـور بـوده، یـا 
نگاهـم بـه زندگی چیسـت، نتیجـه هرچه بود مبتـذل و قدیمی 
و سرشـار از نکبـت و ادبـار بود. عجب آدم پسـت و دون مایه ای 
بـودم. اگـر بـه مـن بود دوسـت داشـتم کل زندگـی ام را در یک 
جعبـه بچپانـم و بعـد دور بیاندازمـش، جعبـه زندگـی ام را پرت 
کنم وسـط شـعله های آتش و بایسـتم به تماشـای سـوختن و 
دود شـدنش )البتـه نـوع دودی را کـه از زندگـی نکبـت بـار من 
بلنـد می شـد، نمی دانـم.( بگذریـم. )کتـاب دیـروز – صفحه 9(
ببیـن پسـر خـوب، یه درس سـاده تـو این قضیه هسـت. تک 
تـک آدمـای بـد شـبیه آدم بدا نیسـتن و همه ی آدمـای خوب 
هـم دقیقـا شـکل آدم خوبـا نیسـتن. )کتـاب دیـروز – صفحه 

)10
راسـتش خـودم بـا دسـتای خـودم وجـودم رو دو تیکـه کردم. 

)کتـاب دیـروز – صفحه 16(
دووم آوردن تـو زمسـتونای سـخت باعـث می شـه یـه درخـت 
قوی تـر بشـه و حلقه هـای رشـدش فشـرده تر بشـن. )کتـاب 

دیـروز – صفحـه 24(
روان شناسـا نظـری درسـت می گـن، امـا خیلـی براشـون مهـم 
نیسـت. اونـا یـه جـوری به تو نـگاه می کنـن که انـگار می دونن 
چـه اتفاقـی داره می افتـه. بعد تـو رو به حرف مـی آرن و گوش 
می کنـن و گـوش می کنـن. خـب بابـا منـم ایـن کارو می تونـم 

بکنـم. )کتـاب دیـروز – صفحه 32(

دیروز
 نویسنده: هاروکی موراکامی

 ترجمه: مونا حسینی
انتشارات: بوتیمار

یه جایی، تو یه کتابی خوندم:
عشق مثله هوایی می مونه که، میاد طرفت و 

زنده نگهت میداره...

دوران عاشقی

دیالوگ

تو جاِن مرا از تلخی و درد 

 آکنده ای

 و من تو را دوست داشته ام

 با بازوهایم  و سرودهایم.

 تو مهیب ترین دشمنی مرا

 و تو را من ستوده ام،

 رنج برده ام ای دریغ

 و تو را

ستوده ام....

احمد شاملو

عکس نوشت

عکس: 
یاسر خدیشی

آگهی مناقصه عمومی 
)طرح های تملک دارائی سرمایه ای( نوبت دوم

1980

ــه  ــق برگــزاری مناقصــه عمومــی ب ــل را از طری ــم در نظــر دارد فعالیــت ذی ــرق اســتان ق ــع نیــروی ب شــرکت توزی
ــد. شــرکت هــای واجــد شــرایط واگــذار نمای

بدیــن وســیله از کلیــه شــرکت هــای واجــد صالحیــت دعــوت بــه عمــل مــی آیــد حداکثــر تــا تاریــخ 99/01/27 جهــت خریــد و دریافــت 
اســناد مناقصــه از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیــک دولــت )ســتاد(به آدرس www.setadiran.ir اقــدام نماینــد الزم بــه ذکــر 
ــی در  ــت قبل ــاد شــده انجــام شــده و الزم اســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضوی ــق ســامانه ی ــه مراحــل مناقصــه از طری اســت کلی
ســامانه ، مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند . بدیهــی 
اســت آخریــن مهلــت بارگــزاری پیشــنهادات حداکثــر تــا ســاعت 19:00 روز یکشــنبه مــورخ 99/02/07 و زمــان بازگشــایی نیــز طبــق جــدول    
زمــان بنــدی اعــالم شــده ، در ســالن کنفرانــس دســتگاه مناقصــه گــزار خواهــد بــود و یــک نفــر نماینــده مناقصــه گــران مــی توانــد بــا ارائــه 

معرفــی نامــه کتبــی و معتبــر در جلســه بازگشــایی پــاکات مناقصــه حضــور یابــد .
مناقصــه گــر مکلــف اســت معــادل مبلــغ اعــالم شــده تضمیــن معتبــر بــر اســاس مفــاد اســناد مناقصــه )مــوارد ذکــر شــده در شــرایط و اســناد 

مناقصــه ( بــه دســتگاه مناقصــه گــزار تســلیم نمایــد.
بــه پیشــنهادهای فاقــد ســپرده ، ســپرده هــای مخــدوش و یــا کمتــر از میــزان مقرر و نیــز پیشــنهادهای فاقــد امضاء، مشــروط و پیشــنهادهایی 

کــه بعــد از انقضــاء مــدت مقــرر در فراخــوان واصــل مــی شــود مطلقــا ترتیــب اثــر داده نخواهد شــد .
دستگاه مناقصه گزار در رد یا قبول یک یا تمامی پیشنهادها مختار می باشد.

سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه درج گردیده است .
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 021-41934

آدرس و تلفن دفاتر ثبت نام در سامانه :
1. قم خیابان توحید بلوار شاهد جنب میدان امام حسین )ع( ابتدای بلوار جمهوری دفتر خدمات پیشخوان دولت )عادل کربالیی( 025-38904901

2. قم میدان سعیدی پل نیروی هوایی نبش کوچه 1 ساختمان کیمیا دفتر خدمات پیشخوان دولت )ابوالقاسم فرخ زاد(  025-36703534
جدول زمان بندی بازگشایی پاکات 

شناسه آگهی : 809760 
تاریخ انتشار نوبت اول:99/01/19      تاریخ انتشار نوبت دوم : 99/01/24

                                                                                                                         اداره مناقصات و قراردادها – 025-38818938         
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ــی 1702 ــانزدهم      شــماره پیاپ ــن 1399     ســال ش  یکشــنبه 24 فروردی

روزنامه سیاسی – اجتماعی )عضو تعاونی مطبوعات کشور(

صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی پیام آوران

مدیر مسوول: روح ا... خدیشی      

دبیر عکس: یاسر خدیشی
دبیر تحریریه: نجمه سعیدی

صفحه آرایی:  فاطمه خواجویی 

گرافیک: ندا صفاریان

محیط  زیست: نیما افشار

زنان: تیوا صمدیان
میراث فرهنگی: امیر رجبی

اداری : راضیه زنگی آبادی، 
 محمدرضا وزیری نسب 

 جدول: شیوا کرمی
فناوری: رضا بهرام نژاد

طنز: یاسر سیستانی نژاد

رتبه روزنامه پیام ما :40.4

گروه: 4

نظرات نویسندگان دیدگاه شخصی آنان 
بوده و لزوما دیدگاه روزنامه نیست. 

توزیع:موسسه اطالعات  )02129999(
چاپ تهران: ایرانیان  )02155275770(

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

@payamema
@payamema www.payamema.ir

 payamema_daily
روابط عمومی: جمعه فرسنگی      09391999161
بازرگانی: مهال تشکری               09137642104 آگهی های تهران: مجید مهربان           021-77264000-1

سرپرستی استان ها: خانم سلیمان زاده    021-88283174

سامانه پیامکی: 10003432117834

تماس مدیرمسوول: 88019846 - 021

ــا: ــه ای پیام م ــالق حرف ــه اخ آیین نام
www.payamema.ir/akhlagh

نشانی: تهران – خیابان جانبازان غربی نبش کرمان جنوبی ساختمان سبز پالک 324
/  تماس :  32487477-034نشانی : کرمان- میدان ازادی - خیابان شهید بهشتی - شهید بهشتی 10 - نبش شرقی 2

/ نمابر:021-89776547


