
نجات آب هدیه ای به آیندگان است

شرکت معادن زغالسنگ کرمان

آگهی مناقصه عمومی
مناقصه گزار :شرکت معادن زغالسنگ کرمان

موضــوع مناقصــه: خریــد یــک دســتگاه رودهــدر بــه همــراه لــوازم جانبــی و کابلهــای کمکــی مــورد نیــاز 
شــرکت جهــت کار در مقاطــع بیــش از 8 متــر مربــع

مهلت دریافت اسناد:از تاریخ نشر آگهی لغایت مورخه 99/02/10
محــل دریافــت اســناد:بلوار آیــت ا... صدوقــی شــرکت معــادن زغالســنگ کرمــان امورقراردادهــا ســرکار خانــم 

نی سا خرا
تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار :مبلغ 3/482/590/000ریال

تاریخ تحویل پاکتها:مورخه 99/02/20
تاریــخ گشــایش پاکتها:بازگشــائی پاکــت ب و ارزیابــی کیفــی مورخــه 99/02/21 و بازگشــائی پاکــت الــف و ج 

مــورخ 99/02/23
مبلغ خرید اسناد: 300/000 ریال به حساب 31482107بانک رفاه شعبه شهید صدوقی 

ضمنااین آگهی در سایتwww.coal.kr.ir دردسترس میباشد
تلفن تماس 03432117726

مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
شماره ب/99/1-52

شــرکت آب و فاضــالب اســتان کرمــان در نظــر دارد مناقصــه عمومــی خریــد آناالیــزر کــدورت چــاه آنالیــن را از طریــق 
ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت بــه شــماره 2099005963000002  برگــزار نمایــد. کلیــه مراحل برگــزاری مناقصــه از دریافت 
اســناد مناقصــه تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصــه گــران و بازگشــایی پاکــت هــا از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت 
)ســتاد( بــه آدرس www.setadiran.ir انجــام خواهــد شــد و الزم اســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی، 

مراحــل ثبــت نــام درســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند.

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 99.2.2 می باشد.
مبلغ برآورد: 5.133.900.000 ریال

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 256.695.000 ریال به صورت ضمانت نامه بانکی شرکت در )فرایند ارجاع کار( در وجه شرکت آب و فاضالب استان کرمان
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : مورخ 99.2.2 لغایت 99.2.7

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 19 روز پنجشنبه تاریخ 99.2.18
آخرین مهلت تحویل پاکت )الف( : به صورت حضوری ساعت 13 روز پنجشنبه مورخ 99.2.18 به دبیرخانه شرکت آب و فاضالب استان کرمان می باشد.

زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 9:30 روز شنبه تاریخ 99.2.20
محل تامین اعتبار: اسناد خزانه اسالمی سررسید 1401.3.18با حفظ قدرت خرید

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها
آدرس: کرمان بلوار 22 بهمن شرکت آب و فاضالب استان کرمان تلفن: 034-33222960

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضوریت در سامانه : مرکز تماس 02141934
دفتر ثبت نام: 88969738 و 85193768

نوبت دوم

اسماعیل فهرجی -شهردار فهرج

تجدید آگهی مناقصه شهرداری فهرج
)اجرای جدول گذاری سطح شهر فهرج به مبلغ ۶ میلیارد ریال(

شــهرداری فهــرج قصــد دارد جهــت اجــرای جــدول گــذاری ســطح شــهر اقــدام نماید.لــذا از شــرکت های واجــد شــرایط دعــوت بــه عمــل مــی آیــد بــا 
در دســت داشــتن مــدارک معتبــر جهــت انجــام مناقصــه بــا شــرایط ذیــل بــه شــهرداری فهــرج مراجعــه و نــرخ پیشــنهادی خــود را حداکثــر ۱۰ روز پــس 

از تاریــخ نشــر آگهــی ارائــه داده تــا در کمیســیون مناقصــه و رســیدگی بــه پیشــنهادات مطــرح و برنــده نهایــی اعــام گــردد.

1-دادن سپرده شرکت در مناقصه به مبلغ حداقل 5 درصد مبلغ کل برآورد به صورت نقد یا اسناد خزانه نیاز ضمانت بانکی
2_هزینه آگهی مناقصه بر عهده برنده مناقصه می باشد

3_برندگان اول، دوم ،سوم هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
4_مهلت قبول پیشنهادها از تاریخ نشر آگهی حداکثر 10 روز می باشد.

5_شهرداری در رد یا قبول پیشنهادها مختار می باشد.
6_ارائه گواهی تایید صالحیت شرکت از سازمان مدیریت و برنامه ریزی و گواهی ایمنی از اداره کار در هنگام ارائه پیشنهاد مناقصه الزامی می باشد

7_کمیســیون مناقصــه حداکثــر تــا 10 روز پــس از اتمــام مهلــت ارائــه پیشــنهادات برنــده را اعــالم و در صورتــی کــه پیشــنهادات رســیده از ســه فقــره کمتــر باشــد 
مناقصــه را تجدیــد مــی نمایــد.

نوبت دوم

 شهرداری بم در نظر دارد مناقصه عمومی بیمه تکمیل درمان گروهی پرسنل 
خود را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید و کلیه مراحل 
برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و 
بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( 
به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران 
در صورت عدم عضویت قبلی،مراحل ثبت نام در سایت مذكور و دریافت 

گواهی امضای الکتریکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
 - مدت اجرای کار 12ماه می باشد .

 - ارائه ضمانت نامه بانکی به میزان750/000/000 ریال در وجه شهرداری بم به 
عنوان سپرده در مناقصه الزامی می باشد.

 - شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است .
- سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مناقصه  در اسناد مندرج است

 - تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ99/2/4 می باشد.
- مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت ساعت 17:00 مورخ99/2/10

 - مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 11:00 مورخ99/2/20
_زمان بازگشایی پاکت ها ساعت 10:00 مورخ99/2/21

- اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار حهت دریافت اطالعات بیشتر 
در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت هاي الف: آدرس بم بلوار شهید 
رجایی سایت اداری شهرداری بم امور قراردادها تلفن 44345214-

034
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز 

تماس 41934-021 دفتر ثبت نام 85193768-88969737

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای

محمد بنی اسدی شهردار بم

 )نوبت اول(

از »آینۀ عبرت« تا 
»گاز پیکنیک« در سیم

روحانی:

تسهیالت بدون پیچیدگی های 
اداری ارائه شود
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شـرکت کنندۀ عصرجدیـد مشـغول سـوخته نگاری اسـت، احسـان 
علیخانـی بـه »فنـدک« اشـاره می کنـد و امیـن حیایـی بـه »گاز 

پیکنیـک«؛ سـایر داوران و تماشـاچیان هـم ریسـه می رونـد.
در »نـون خ2« هـم کیـوان )پـدر مهیـار( دربـه در دنبـال گاز پیکنیک 
اسـت و بـر سـر ایـن موضوع با همسـرش و سـایرین بگومگـو دارد.
در فرهنـِگ اشـارتی و مبتنـی بـر رودربایسـتی و آبـروداری مـا، گویا 
گاز پیکنیـک نمـاد اسـتعمال مـواّد مخـّدر )تریـاک(  شـده، امـا 
چـرا بـا شـادی از آن یـاد می شـود و حّتـی در رسـانۀ مّلـی بـا آن 
شـوخی می کنیـم؟ »نرخ هـای اجتماعی« ذیل پاسـخ این پرسـش 
را روشـن می کنـد )بـا جسـت وجویی سـاده در رسـانه های معتبـر 
می تـوان منابـع ایـن داده هـا را یافت(.کام تان بیشـتر تلخ تر نشـود، 
امـا این هـا نشـان گر رواج مصرف مـواّد مخـّدر در ایـران )حّتی برای 
خوش گذرانـی( اسـت کـه سـبب تبدیـل یـک ضـّد ارزش )مصـرف 
ایـن مـواد و اعتیاد( به ارزش )یا دسـت کم موضوعی خنثی( شـده 
اسـت - بدی که مانند بسـیاری از بدی ها، دیگر بد نیسـت یا حّتی 
خـوب اسـت. در نتیجـه، امـروز دیگـر اشـارۀ نمادیـن بـه اسـتعمال 
مـواد مخـّدر هـم ناپسـند و هراس انگیـز )به وجـود آورندۀ احسـاس 
و هیجـان منفـی( نیسـت. بی تردید ایـن دگرگونی فرهنگی/ارزشـی 
را بایـد ذیـل تغییـرات گسـترده اقتصادی-اجتماعـی ایـران و در 
ارتبـاط بـا سـایر آسـیب های اجتماعـی فهمید.نادیده گرفتـن ایـن 
دگرگونی ها و تقلیل مسـائل کان/جامعه به سـطح ُخرد/فرد سـبب 
اّتخـاذ سیاسـت های متناقض و طنزآلودی شـده اسـت: در حالی که 
گاز پیکنیـک )و خشـخاش روی نـان، میـل بافتنـی و چـای نبات( 
دسـت مایۀ طنـز رسـانۀ مّلـی شـده و سـیگارِ ُپرسـود در کیوسـک 
مطبوعـات و سـوپر مارکت ها به فروش می رسـد، قلیـان  جمع آوری و 
امحاء )و البته زیرزمینی( می شـود.کوتاه سـخن آن که اگر در اواخر 
دهـۀ ۱36۰ بـا مجموعـۀ »آینـۀ عبـرت« از اعتیـاد می ترسـیدیم، در 
انتهـای دهـۀ ۱39۰ بـا آن شـوخی می کنیم. در این سـه دهه مصرف 
مـواّد مخـّدر از جـرم بـه بیمـاری و از بیمـاری به یک ُخـرده فرهنگ 
تبدیـل شـده اسـت. یعنـی بخشـی از جامعـۀ ایرانی برای پاسـخ به 
نیاز هایـش )یـا تسـکین نیازهای بـرآورده نشـده اش( این شـیوه را 
برگزیـده اسـت. امـا چرا این پاسـخ موّقـت و کاذب بـه میزانی رواج 

یافتـه کـه دیگـر شـوخی بـا آن گزنده و تلخ نیسـت؟ 

انس طا         ۱.688.2۱۰

مثقال طا     26.47۰.25۰

گرم طای ۱8  6.282.۱92

گرم طای 24   8.376.2۰۰

بهار آزادی      6۱.7۰۰.۰۰۰

امامی          62.98۰.۰۰۰

نیم       3۱.63۰.۰۰۰

ربع         ۱8.75۰.۰۰۰

گرمی       9.8۰۰.۰۰۰

دالر             ۱53.39۰

یورو         ۱67.2۰۰

درهم          42.359

لیر ترکیه           25.423

دالر استرالیا      ۱۰2.848

خودروسازان از شعار »جهش 
تولید« سوءاستفاده می کنند

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست  : برخی 
تولیدکنندگان از شعار »جهش تولید« سوء استفاده می کنند 

و به این بهانه ضوابط محیط زیستی را زیر پا می گذارند.

@p a y a m e m a

ما را در تلگرام 
15  تا  25دنبال کنید

بار نفت روی  دوش بورس
با کاهش درآمدهای نفتی، دولت مجبور است تا سهم واگذاری دارایی های مالی خود را افزایش دهد

توجـه  بـا  و  پـاک  زمیـن  جهانـی  روز  آسـتانه  در 
بـه همزمانـی آن بـا همه گیـری جهانـی ویـروس 
اجتماعـی  فاصله گـذاری  رعایـت  لـزوم  و  کرونـا 
عضـو  جهـان،  سراسـر  در  مانـدن  خانـه  در  و 
کرسـی محیـط زیسـت و امنیـت ملـی در شـورای 
کـه  امسـال  گفـت:  کشـور  ملـی  امنیـت  عالـی 
زمیـن  جهانـی  روز  سـالگرد  پنجاهمیـن  جهانیـان 
بهتریـن  در  زمیـن  کل  در  می گیرنـد  جشـن  را 
دارد. قـرار  اخیـر  قـرن  نیـم  طـی  خـود   شـرایط 
محمـد درویـش در گفـت و گـو بـا ایسـنا، دربـاره 
اینکـه شـیوع ویـروس کرونـا و لـزوم مانـدن در 
آالینده هـا  انتشـار  میـزان  بـر  تاثیـری  چـه  خانـه 

اسـت، داشـته 
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بستر الکترونیکی 
شدن 100 موزه را 

فراهم کردیم
معاون میراث فرهنگی کشور گفت:

بستر الکترونیکی شدن 100 موزه 
و محوطه تاریخی را فراهم کردیم. 

در این حوزه مشکالتی داریم که 
خوشبختانه کم کم رفع می شود.

جان باختگان کرونا در 
کشور به 529۷ نفر رسید

رییس مرکز روابط عمومی و 
اطالع رسانی وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش پزشکی اعالم 
کــرد: تاکنون 84 هزار و 802 نفر 

در کشــور به طور قطعی به ویروس 
کرونا مبتال شــده و با فوت 88 نفر  
تعداد جان باختگان کرونا در کشور 

به 5 هزار و 297 نفر رســید.
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یادداشت  مهمان
رضا دانشمندی

تهران

 سال شانزدهم
   شماره پیاپی 1711

چهارشنبه 3 اردیبهشت 1399
  قیمت 500 تومان

www.payamema.ir

محمد درویش: 
تنوع زیستی در پی شیوع 
کرونا و خانه نشینی بهبود 
پیدا کرده است

زمین در بهترین 
شرایط خود طی 
۵۰ سال گذشته
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3



021-88019846

پیامک شما را درباره 2

این صفحه می خوانیم
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روابط عمومی شهرداری رفسنجان

نوبت اول

آگهي مناقصه عمومی آگهی ثبت شرکت
شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره 1257 مورخ  98/11/20 

شورای محترم اسالمی شهر ، نسبت به خرید دیوار بتنی پیش ساخته جهت حصار 
امالک شهرداری  از طریق برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید. لذا از کلیه شرکتهای 
واجد صالحیت و دارای شرایط الزم که تجربه و توانایی انجام كار را دارند، دعوت بعمل 
می آید جهت دریافت وتحویل اسناد و اطالع از شرایط شركت در مناقصه به دفتر امور 
قراردادها واقع در شهرداری مرکزی به آدرس رفسنجان خیابان تختی یا به نشانی 
www.rafsanjan.ir مراجعه و پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز یکشنبه 

مورخ 99/02/20 به دبیرخانه شهرداری مركزی تسلیم  نمایند.
مدت انجام کار 45 روز از تاریخ اباغ قرارداد، متراژ 7۰۰۰ متر مربع مبلغ تضمین 
53۰/۰۰۰/۰۰۰ لاير بصورت ضمانتنامه بانکی معتبر یا فیش واریزی نقدی به حساب 
سپرده 3۱۰۰۰۰3594۰۰8 بانک ملی شعبه شهرداری رفسنجان ،آخرین مهلت تسلیم 
پاکات تا پایان وقت اداري روز شنبه  مورخ 99/۰2/2۰ ، تاریخ بازگشایی پاکات روز 

یکشنبه 99/۰2/2۱ می باشد.
 شهرداری در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات مختار است .

مدت اعتبار پیشنهادات 2 ماه می باشد،سایر جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه درج 
شده است 

شماره تلفن های تماس 5- ۰34-342587۰۱

تاسیس شرکت سهامی خاص ایمن رایان سازان پردیس گواشیر درتاریخ۱399/۰2/۰۱ به شماره ثبت 69 به شناسه ملی 
۱4۰۰9۰86۰۰4 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خاصه آن به شرح زیر جهت اطاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت 
:خرید و فروش و پشتیبانی ماشینهای اداری و لوازم جانبی اجرا و پشتیبانی شبکه های کامپیوتری ، برق و الکترونیک خرید 
و فروش و تعمیر سخت افزار، خدمات نرم افزار خرید ، فروش ، پشتیبانی و اجرای سیستمهای نظارتی هوشمند درصورت 
لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان کرمان ، 
شهرستان کرمان ، بخش ماهان ، شهر محی آباد، محله خیابان معراج ، کوچه ۱9 ، خیابان ولی عصر ، پاک ۰ ، طبقه همکف 
کدپستی 7689۱43785 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی 
تعداد ۱۰۰ سهم آن بی نام عادی مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 8/2۰46/92 مورخ۱399/۰۱/23 
نزد بانک بانک کشاورزی شعبه کرمان با کد 2۰46 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقای محمدرضا محی آبادی نژاد به 
شماره ملی 298۰۰95۱25 و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم مرضیه 
معینی مجد به شماره ملی 298۰3۱657۱ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای عباس محی آبادی نژاد 
به شماره ملی 6۰799۱6۱85 و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد 
آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسامی با امضاء مدیر عامل همراه با مهر شرکت و همچنین کلیه نامه 
های عادی و اداری باامضاء مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره و یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می 
باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم فاطمه معینی مجد به شماره ملی 298۰885۰7۱ به سمت بازرس علی 
البدل به مدت یک سال مالی آقای محمد محی آبادی نژاد به شماره ملی 6۰79948265 به سمت بازرس اصلی به مدت یک 
سال مالی روزنامه کثیر االنتشار پیام ما جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و 
صدور پروانه فعالیت نمی باشد. اداره کل ثبت اسناد و اماک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ماهان

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتـی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند 
رسـمی-  آگهـی موضـوع ماده 3 قانـون و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی برابر رای شـماره ۱3986۰3۱9۰۰5۰۰۰594مورخ ۱398/۱2/۱2هیات 
اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در 
واحـد ثبتـی حوزه ثبت ملک شـهداد تصرفات مالکانـه بامعارض متقاضی آقای مریـم مصدقی فرزند 
غامرضا بشـماره شناسـنامه 4۱ صادره از شـهداد در ششدانگ یکبابخانه به مساحت ۱297/9۰ متر مربع 
پاک 2 فرعی از 2254-اصلی واقع در بخش 23 کرمان به ادرس شـهداد- خیابان قوام کوچه مقسـم 
خریـداری از مالـک رسـمی خانم فاطمه مصدقی محرز گردیده اسـت. لذا به منظـور اطاع عموم مراتب 
در دو نوبـت بـه فاصلـه ۱5روز آگهـی مـی شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت 
خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نمایند. بدیهی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکور و عـدم وصول 

اعتـراض طبق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد. م/ الف 45
 تاریخ انتشار نوبت اول:99/2/۰3-  تاریخ انتشار نوبت دوم:99/2/۱7

 ابراهیم سیدی- رئیس ثبت اسناد و امالک

گواهی انحصار وراثت
خانم ماه نسـاء نوری بشـماره شناسنامه 4 باستناد شهادتنامه 
و گواهی فوت و فتوکپی شناسـنامه ورثه درخواسـتی بشـماره 
9/4/99 تقدیم این دادگاه نموده چنین اشـعار داشـته اسـت که شـادروان 
مرحوم حسـن سـندگل بـه شـماره شناسـنامه ۱۰۱۰ در تاریـخ ۱399/۱/22 

در اقامتـگاه دائمـی خـود درگذشـته و ورثه حین الفـوت وی عبارتند از:
۱. خانـم حـوا نوری فرزند حسـین به شـماره شناسـنامه ۱82 متولد ۱3۱5 

محـل صدور شناسـنامه زابل مـادر متوفی
2. خانـم مـاه نسـاء نـوری فرزند غامعلی به شـماره شناسـنامه 4 متولد 

۱347 محـل صـدور شناسـنامه زابل همسـر متوفی
3. خانم سـمیه سـندگل فرزند حسـن به شماره شناسـنامه 3۰8۰۰۰4۱32 

متولـد ۱368 محـل صدور شناسـنامه حوزه مرکزی زرنـد فرزند متوفی
4. خانم سـمانه سـندگل فرزند حسن به شماره شناسـنامه 3۰8۰۰6349۱ 

متولـد ۱369 محل صـدور حوزه مرکزی زرنـد فرزند متوفی
شناسـنامه  شـماره  بـه  حسـن  فرزنـد  سـندگل  سـعیده  خانـم   _5
3۰8۰۱27943 متولـد ۱37۱ محـل صـدور شناسـنامه حـوزه مرکـزی زرند 

فرزنـد متوفـی
6_ آقای رضا سـندگل فرزند حسـن به شـماره شناسـنامه 3۰8۰235۰96 

متولـد ۱375 محـل صدور شناسـنامه حـوزه مرکزی زرنـد فرزند متوفی
شناسـنامه  شـماره  بـه  حسـن  فرزنـد  سـندگل  علیرضـا  آقـای   _7
3۰8۰3۰8395 متولـد ۱378 محـل صـدور شناسـنامه حـوزه مرکزی زرند 

فرزنـد متوفـی
پـس از تشـریفات قانونـی و ماحظـه گواهینامـه مالیـات بر ارث بشـماره 
پرونـده ش 9 مورخـه 99/۰2/۱ در وقـت فـوق العاده شـعبه 4 شـورای حل 
اختـاف کیانشـهر و طغرالجـرد بـه تصـدی امضـا کننـدگان زیر تشـکیل و 
پس از ماحظه پرونده کار و باسـتناد ،ماده 9۰7_ 946 و 945 قانون آیین 
دادرسـی مدنـی گواهـی می نماید که ورثه درگذشـته منحصر به اشـخاص 
یـاد شـده در بـاال بـوده و وارث دیگـری نـدارد و دارایـی ان شـادروان پـس 
از پرداخـت و انجـام حقـوق و دیونیکـه بـر ترکـه تعلق می گیـرد.م الف 4
قاضی دادگاه عمومی/ شورای حل اختالف کیانشهر و طغرالجرد

آگهی وقت رسیدگی متهم 
حسـب کیفر خواسـت صادره از سـوی معاون محترم دادسـتان عمومی و انقاب کوهبنان 
و شـکایت آقـای بیـژن سـاجقه علیـه آقـای جـواد هاشـمپور بـه اتهـام سـرقت قالـب 
فلـزی و وسـایل قالـب بنـدی و خیانـت در امانـت فعـا مجهـول المکان می باشـند در پرونده کاسـه 
98۰99834464۰۱۰98 شـعبه اول دادگاه کوهبنان که پرونده در حال رسـیدگی بوده و وقت رسـیدگی 
بـرای روز دوشـنبه مورخـه ۱399/۰3/۱9سـاعت ۱۰ صبـح تعییـن گردیـده اسـت. لذا به علت شـناخته 
نشـدن در آدرس اعامـی بـه اسـتناد مـاده 344 قانـون آیین دادرسـی کیفـری مصـوب ۱392 مراتب 
یـک نوبـت در یکـی از جرایـد کثیراالنتشـار آگهی می شـود تا متهـم در وقت مقرر فوق جهـت دفاع از 
خـود در ایـن دادگاه حاضـر شـوند در غیـر ایـن صـورت دادگاه غیابا رسـیدگی و حکم مقتضـی را صادر 

خواهـد کـرد. م الف 3
دادرس دادگاه کیفری 2 دادگستری شهرستان کوهبنان
)821599(محمدمهدی میرزایی عبدالیوسفی

تست کرونای علی الریجانی هنوز منفی نشده استپیام خبر
سخنگوی هیات رییسه مجلس شورای اسامی گفت: تست کرونای علی الریجانی رییس مجلس شورای اسامی هنوز منفی 
نشده است و وی همچنان در قرنطینه است.

بار نفت روی  دوش بورس
با کاهش درآمدهای نفتی، دولت مجبور است تا سهم واگذاری دارایی های مالی خود را افزایش دهد

لــزوم  نفتــی و  کاهــش درآمدهــای 
دیگــر  محل هــای  از  منابــع  تامیــن 
واگــذاری  ســهم  تــا  شــده  موجــب 
دارایی هــای مالــی دولــت بــه طــور 
ــرده و  ــدا ک ــش پی ــی افزای ــل توجه قاب
بــه ۱74 هــزار میلیــارد تومــان در ســال 
ــوم  ــک س ــم ی ــن رق ــد، ای ــاری برس ج
ــرج  ــرای خ ــت ب ــه ای دول ــع بودج مناب
ســاالنه اش را تشــکیل می دهــد کــه 
واگذاری هــای  دهنــده  نشــان  خــود 
ــی  ــرکت های دولت ــهام ش ــادی از س زی

ســال  در  بــورس  در  اوراق  انتشــار  و 
ــت. ــاری اس ج

بــه گــزارش ایســنا، منابــع عمومــی 
هــزار   57۱ جــاری  ســال  در  دولــت 
میلیــارد تومــان بســته شــده کــه بایــد 
ــی  ــوان بخشــی از بودجــه عموم ــه عن ب
اداره  میلیــاردی( هزینــه  )65۰ هــزار 
کشــور از محــل آن تامیــن شــود، در 
ــده  ــی دی ــل تامل ــع اعــداد قاب ــن منب ای
می شــود؛ جایــی کــه ســهم درآمدهــای 
ــه شــدت  ــته ب ــه گذش ــی نســبت ب نفت
کاهــش یافتــه و از ســوی دیگــر ســهم 
کــه  مالــی  دارایی هــای  واگــذاری 
همــان واگــذاری ســهام شــرکت های 

دولتــی و همچنیــن انتشــار اوراق اســت 
رشــد هنگفتــی دارد.

ــارد  ــزار میلی ــال ۱۰7 ه ــه امس در بودج
واگــذاری  عنــوان  تحــت  تومــان 
دارایی هــای ســرمایه ای در نظــر گرفتــه 
درآمدهــای  از  متشــکل  کــه  شــده 
ناشــی از فــروش نفــت و فرآورده هــای 
آن و همچنیــن واگــذاری و فــروش 
ــن  ــی اســت، در ای ــول دولت ــوال منق ام
ــه  ــاردی ب ــر از 5۰ هــزار میلی محــل کمت
نفــت می رســد و عمــده آن را واگــذاری 
ــد  ــه بای ــی تشــکیل داده ک ــوال دولت ام
ــده  ــام ش ــاد انج ــوی وزارت اقتص از س
و ســهم خــود از بودجــه را تامیــن کنــد.

امــا از ســوی دیگــر جریــان منابــع 
دارایی هــای  واگــذاری  بــه  دولــت 
در  حتــی  کــه  برمی گــردد  مالــی 
ــارد  ــزار میلی ــم ۱24 ه ــا رق مقایســه ب
ــت در الیحــه بودجــه  ــی کــه دول تومان
ــارد  ــزار میلی ــود 5۰ ه ــنهاد داده ب پیش
تومــان افزایــش یافتــه و بــه ۱74 
هــزار میلیــارد رســیده اســت کــه رکــورد 
ســال هــای گذشــته را شکســته و 
ــی  ــه عموم ــوم بودج ــک س ــون ی اکن

می دهــد.   تشــکیل  را  دولــت 
بــا رونــدی کــه طــی شــده مــی تــوان 
ســال های  در  تدریــج  بــه  گفــت 
جملــه  از  چــه  آن  هــر  گذشــته 
تحریم هــا موجــب شــد کــه ســهم 
پیــدا  کاهــش  بودجــه  در  نفــت 
واگــذاری   دوش  بــر  آن  بــار  کنــد، 

ــه  ــده ک ــته ش ــی گذاش ــای مال دارایی ه
ــب در  ــای مناس ــق آن فض ــه تحق الزم
ــازار ســرمایه اســت تــا دولــت بتوانــد  ب
اوراق  و  دولتــی  شــرکت های  ســهام 

خــود را در آن منتشــر کنــد.
بررســی روال گذشــته از اوایــل دهــه 9۰ 
تاکنــون بیانگــر رشــد بیــش از ۱65 هزار 
میلیــارد تومانــی واگــذاری دارایی هــای 
ــه  ــوری ک ــه ط ــت؛ ب ــت اس ــی دول مال
 6۰۰۰ حــدود  دولــت   ۱39۰ ســال  در 
میلیــارد، در ســال ۱39۱ حــدود 67۰۰ 
ــا ۱4 هــزار  ــارد و در ســال ۱392 ت میلی
میلیــارد تومــان از محــل واگذاری هــای 
دارایی هــای مالــی درآمــد کســب کــرده 
ــل  ــه از مح ــای بودج ــده درآمده و عم
نفــت  و ســایر بخــش هــا بــوده اســت، 
ــر و  ــال اخی ــد س ــن روال در چن ــا ای ام

در دولــت یازدهــم و دوازدهــم و عمدتــا 
ــی  ــای نفت ــش درآمده ــل کاه ــه دلی ب
مســیر خــود را تــا حــدودی تغییــر 
داده و رونــد رشــد منابــع از  محــل 
ــش  ــا اوراق افزای ــهام و ی ــذاری س واگ

ــه اســت.   یافت
ایــن در حالــی اســت کــه در ســال 
میلیــارد  هــزار   ۱6 حــدود   ۱393
تومــان بــرای واگــذاری دارایی هــای 
ــه  ــم ب ــن رق ــه ای ــق شــد ک ــی محق مال
۱74 هــزار میلیــارد در ســال جــاری 
ــارد  ــزار میلی ــدود ۱6۰ ه ــه ح ــیده ک رس
تومــان افزایــش دارد. البتــه طــی ایــن 
ــل  ــه دلی ــد ب ــن رش ــده ای ــال ها عم س
بــود  دولــت  ســوی  از  اوراق  انتشــار 
وســهم کمتــری از آن بــه واگــذاری 
ســهام  شــرکت های دولتــی اختصــاص 
داشــت، امــا در بودجــه ۱399ظاهــرا 

ســهم واگــذاری ســهام افزایــش یافتــه 
و حتــی در مدتــی کــه از ســال گذشــته، 
ــی در  وجــود عرضه هــای ســنگین دولت
بــازار ســرمایه و  تــاش بــرای واگــذاری 
دولتــی   شــرکت های  ســهام  بیشــتر 
ــرای  ــت ب ــریع دول ــدام س ــان از اق نش
تامیــن منابــع از محــل واگــذاری ســهام 

دارد. اوراق  و 
در روزهــای گذشــته روحانــی بــه وزیــر 
ــق  ــریعا طب ــا س ــتور داد ت ــاد دس اقتص
ــه دولــت ســازوکار عرضــه ســهام  مصوب
دولــت،  اختیــار  در  کــه  بنگاه هایــی 
ــی و نیروهــای مســلح  نهادهــای عموم
ــتور  ــن دس ــد، ای ــم کن ــتند را فراه هس
رئیــس جمهــوری بــار دیگــر نشــان 
ــت در  ــر دول ــوی ت ــور ق ــده  حض دهن
ــذاری ســهام  ــرای  واگ ــازار ســرمایه ب ب

شــرکت های خــود اســت.

ارائــه  بــر  جمهــوری  رییــس 
بــه  الحســنه  قــرض  تســهیات 
کارهــای  و  کســب  و  خانوارهــا 
آســیب دیــده از کرونــا بــا تضامیــن 
پیچیدگی هــای  بــدون  و  ســاده 

کــرد. تاکیــد  اداری 
اطاع رســانی  پایــگاه  بــه گــزارش 
ریاســت جمهــوری، حجــت  االســام 
روحانــی  حســن   والمســلمین 
روز ســه شــنبه در یکصــد و ســی 

اقتصــادی  جلســه  دومیــن  و 
ادامــه  بــر  تأکیــد  بــا  دولــت، 
مقاومتــی  اقتصــاد  سیاســت های 
اتخــاذ سیاســت هایی در جهــت  و 
ــادرات  ــعه و ص ــد، توس ــش تولی جه
غیرنفتــی بــا توجــه بــه افزایــش 
برخــی  در  جهانــی  تقاضــای 
و  بهداشــتی  غذایــی،  محصــوالت 

خوانــد. ضــروری  را  دارویــی 
در ایــن جلســه کــه در دفتــر رییــس 

رییــس  ریاســت  بــه  و  جمهــوری 
»محمــد  شــد،  برگــزار  جمهــوری 
ــاون، کار و  ــر تع ــریعتمداری« وزی ش
ــات  ــزارش اقدام ــی، گ ــاه اجتماع رف
اجرایــی از وام هــای قرض الحســنه 
دادن  نیــز شــیوه  و  بــه خانوارهــا 
و کارهــای  بــه کســب  تســهیات 
ــا  را  ــده از ویــروس کرون آســیب دی
ــد  ــور تأکی ــس جمه ــرد. ریی ــه ک ارائ
کــرد: ترتیبــی اتخــاذ شــود ایــن 
ســاده  تضامیــن  بــا  تســهیات 
اداری  پیچیدگی هــای  بــدون  و 
و  الزم  شــفافیت  نحــوی کــه  بــه 
اطمینــان از حفــظ اشــتغال کارگــران 

را تضمیــن نمایــد، ارائــه شــود.

 تسهیالت بدون پیچیدگی های 
اداری ارائه شود

بسته حمایت از صادرات
 نهایی شده است

وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت از نهایــی شــدن بســته حمایــت از صــادرات و 
ابــاغ آن خبــر داد و گفــت: وزارت صنعــت معــدن و تجــارات در ایــن طــرح بــه 

عنــوان پیشــگام انتخــاب شــده اســت.
»رضــا رحمانــی« روز ســه شــنبه پــس از نشســت کمیســیون صنایــع و معادن 
مجلــس، در جمــع خبرنــگاران افــزود: در جلســه امــروز بــا نماینــدگان، وزارت 
ــع  ــرای رف ــود ب ــای خ ــت برنامه ه ــن نشس ــارت در ای ــدن و تج ــت، مع صنع
نیازهــای حــوزه درمــان و کاهــش تبعــات اقتصــادی کرونــا را تشــریح کــرد. 
ــاغ  ــی شــده و اب ــت از صــادرات نهای ــه بســته حمای ــان اینک ــا بی ــی ب رحمان
مــی شــود، گفــت: وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت در ایــن طــرح بــه عنــوان 
ــورهای  ــت کش ــتفاده ظرفی ــا اس ــوان ب ــه می ت ــده ک ــاب ش ــگام انتخ پیش
همســایه و جــذب بــازار ایــن کشــورها مــازاد تولیــدات صنعتــی و کشــاورزی 

را صــادر کــرد.
ــته  ــال گذش ــی را در س ــادرات غیرنفت ــارت، ص ــدن و تج ــت، مع ــر صنع وزی
حــدود 42 میلیــارد دالر عنــوان و اظهارکــرد: بــا توســعه صــادرات از یــک ســو 
ــد و از ســوی دیگــر اشــتغال زایی رقــم  ــه کشــور افزایــش می یاب واردات ارز ب

می خــورد.

ته
نک

بررسـی روال گذشـته از اوایـل دهـه 90 تاکنون بیانگر رشـد بیش 
از 165 هـزار میلیـارد تومانـی واگـذاری دارایی هـای مالـی دولت 
اسـت؛ بـه طـوری کـه در سـال 1390 دولـت حـدود 6000 میلیارد، 
در سـال 1391 حـدود 6700 میلیـارد و در سـال 1392 تـا 14 هزار 
میلیـارد تومـان از محـل واگذاری هـای دارایی هـای مالـی درآمد 
کسـب کـرده و عمـده درآمدهـای بودجـه از محـل نفت  و سـایر 
بخـش هـا بـوده اسـت، امـا ایـن روال در چنـد سـال اخیـر و در 
دولـت یازدهـم و دوازدهـم و عمدتـا به دلیل کاهـش درآمدهای 
نفتی مسـیر خـود را تا حـدودی تغییـر داده و روند رشـد منابع از  
محـل واگـذاری سـهام و یـا اوراق افزایـش یافتـه اسـت.  این در 
حالـی اسـت کـه در سـال 1393 حـدود 16 هـزار میلیـارد تومان 
بـرای واگـذاری دارایی هـای مالی محقق شـد که این رقـم به 174 
هـزار میلیـارد در سـال جـاری رسـیده که حـدود 160 هـزار میلیارد 
تومـان افزایـش دارد. البتـه طـی این سـال ها عمده این رشـد به 
دلیـل انتشـار اوراق از سـوی دولـت بـود وسـهم کمتـری از آن به 
واگـذاری سـهام  شـرکت های دولتـی اختصـاص داشـت، اما در 
بودجـه 1399ظاهـرا سـهم واگـذاری سـهام افزایش یافته اسـت.

گزارش

اقتصادمجلس

رتبه جهانی ایران در کشف منابع نفت و گازتغییر در جلسات صحن علنی مجلس
رئیسـه  هیـأت  سـخنگوی 
از  اسـامی  شـورای  مجلـس 
هفتگـی  جلسـات  در  تغییـر 
گفـت:  و  داد  خبـر  مجلـس 
هیـأت رئیسـه مجلـس شـورای اسـامی بـه دنبـال آن 
اسـت کـه در مـدت زمـان باقی مانـده طرح هـا و لوایـح 

کنـد. تکلیـف  تعییـن  را  مانـده  برجـای 
اسـدهللا  عباسـی در گفت وگـو با خبرنگار ایلنـا، درباره روند 
جلسـات مجلس شـورای اسـامی گفت : هیأت رئیسـه 
مجلـس شـورای اسـامی جلسـه ای برگزار کـرد و در این 
جلسـه زمان بنـدی جلسـات علنی مـورد بحث و بررسـی 

قـرار گرفت.

سـخنگوی هیأت رئیسـه مجلس شـورای اسـامی ادامه 
داد: بنـا بـر تصمیـم هیـأت رئیسـه قـرار شـد نماینـدگان 
هفتـه آینـده بـه حوزه های انتخابیـه خود برونـد، بنابراین 
مـا جلسـه ای نخواهیـم داشـت. وی ادامه داد: مقرر شـد 
نماینـدگان پـس از بازگشـت از تعطیـات یـک هفته ای، 
بـه منظـور حضـور در حوزه هـای انتخابیـه جلسـات علنی 
را سـه روز هفتـه؛ روزهای یکشـنبه، دوشـنبه و سه شـنبه 
برگـزار کننـد. ایـن عضـو هیـأت رئیسـه مجلس شـورای 
اسـامی افـزود: جلسـات علنـی مجلـس بـا دسـتور کار 
سـه روز در هفته از ۱4 اردیبهشـت آغاز می شـود که البته 
سـاعات شـروع صحـن علنـی بـه دلیـل شـیوع ویروس 

کرونـا همـان 9 صبـح تـا ۱2  ظهـر خواهـد بود.

بـــه گفتـــه مدیـــر اکتشـــاف 
شـــرکت ملـــی نفـــت ایـــران، 
ـــته  ـــال گذش ـــرکت س ـــن ش ای
بـــا توجـــه بـــه کشـــفیات 
ـــه کســـب رکـــوردی شـــده  ـــق ب ـــات و اعام شـــده، موف اثب
ـــده،  ـــام نش ـــمی آن اع ـــزارش رس ـــوز گ ـــد هن ـــه هرچن ک
امـــا نشـــان می دهـــد کـــه ایـــران در ســـال 2۰۱9 بـــه 
لحـــاظ کشـــف منابـــع نفـــت و گاز موفـــق بـــه احـــراز 

رتبـــه جهانـــی شـــده اســـت.
ـــیدصالح  ـــران، س ـــت ای ـــی نف ـــرکت مل ـــزارش ش ـــه گ ب
ـــازی  ـــه و مدل س ـــت مطالع ـــه اهمی ـــاره ب ـــا اش ـــدی ب هن
حوضه هـــای رســـوبی به عنـــوان یکـــی از فعالیت هـــای 

زیربنایـــی بـــرای تضمیـــن اکتشـــافات در ســـال های 
ـــای  ـــام حوضه ه ـــاف تم ـــت اکتش ـــت: مدیری ـــده، گف آین
ـــرده  ـــدی ک ـــایی و اولویت بن ـــور را شناس ـــوبی در کش رس
ـــه و  ـــت مطالع ـــا دق ـــا ب ـــن حوضه ه ـــک ای ـــت و یکای اس

بـــا روش هـــای جدیـــد مدل ســـازی می شـــود.
هنـــدی بـــا بیـــان اینکـــه ســـال گذشـــته مطالعـــه و 
ــت  ــول و دشـ ــوبی دزفـ ــای رسـ ــازی حوضه هـ مدل سـ
آبـــادان تکمیـــل شـــد، اظهـــار کـــرد: ایـــن رونـــد در 
ــد،  ــه می یابـ ــا ادامـ ــایر حوضه هـ ــرای سـ ــال بـ امسـ
چراکـــه ایـــن اقـــدام موفقیت هـــای آتـــی اکتشـــاف 
را تضمیـــن می کنـــد و ریســـک های آن را کاهـــش 

می دهـــد.

 دولت نفت بودجه را بر مبنای حدود 50 دالر در هر بشکه پیش بینی کرده که در حال حاضر قیمت نفت کاهش یافته است

دیـوان  گـزارش  خصـوص  در  قضائیـه  قـوه  سـخنگوی 
محاسـبات در مجلـس گفـت: در خصـوص گـزارش دیـوان 
محاسـبات رئیـس مجلـس نامـه ای رسـمی بـرای رئیـس 
قـوه قضاییـه ارسـال کردنـد و طـی آن نامـه دسـتور ارجـاع 
ایـن پرونـده بـه دادسـرای تهـران و بررسـی آن صادر شـد. 
اسـماعیلی ادامـه داد: مـا در قـوه قضاییـه بـا عدالـت رفتار 
و  نگذاشـته ایم  تابعیت هـا  بیـن  فرقـی  و هیـچ  کرده ایـم 
در مرخصی هـای اخیـر بـه بیـش از هـزار نفـر تبعـه سـایر 

کشـورها مرخصـی داده ایـم.

وزارت  اطاع رسـانی  و  عمومـی  روابـط  مرکـز  رییـس 
بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـکی اعـام کـرد: تاکنون 
84 هـزار و 8۰2 نفـر در کشـور بـه طور قطعـی به ویروس 
نفـر در 24 سـاعت  بـا فـوت 88  کرونـا مبتـا شـده و 
گذشـته، تعـداد جـان باختگان کرونا در کشـور بـه 5 هزار 

و 297 نفـر رسـید.
آمـار  کیانـوش جهانپـور روز سـه شـنبه دربـاره آخریـن 
مبتایـان بـه ویروس کرونا در کشـور و موارد فوت ناشـی 
از آن بیان کرد: تا روز دوم اردیبهشـت ۱399 و بر اسـاس 
معیارهـای قطعـی تشـخیصی ۱297 بیمار جدیـد مبتا به 
کوویـد در کشـور شناسـایی شـد و مجموع بیمـاران کووید 

۱9 در کشـور بـه 84 هـزار و 8۰2 نفر رسـید.
وی ادامـه داد: متاسـفانه در طـول 24 سـاعت گذشـته، 
88 بیمـار کوویـد ۱9 جـان خـود را از دسـت دادنـد و تـا 
امـروز 5 هـزار و297 نفـر از بیمـاران، جـان باختـه و دیگر 

در بیـن مـا نیسـتند.
از  نفـر   965 و  هـزار   6۰ امـروز  تـا  بیـان کـرد:  جهانپـور 
بیمـاران، بهبـود یافتـه و ترخیص شـده انـد و 3357 نفر 
از بیمـاران مبتـا بـه کوویـد۱9 در وضعیـت شـدید ایـن 
سـتاد  سـخنگوی  دارنـد.  قـرار  مراقبـت  تحـت  بیمـاری 
مقابلـه بـا کرونا وزارت بهداشـت گفت: تاکنـون 365 هزار 
انجـام  کشـور  در  تشـخیص کوویـد۱9  آزمایـش   723 و 

شـده اسـت.

نایب رئیس کمیسـیون بهداشـت و درمان مجلس شـورای 
اسـامی گفـت: مـردم مطمئـن باشـند کـه بـا اهـدای خون 

نمی گیرند. کرونـا 
محمـد حسـین قربانی در گفت وگو با ایسـنا، اظهـار کرد: در 
حـال حاضـر تسـلط کافـی بر سیسـتم درمانی کشـور ایجاد 
شـده و چنـد بیمارسـتان درگیـر پذیـرش بیمـاران کرونایی 
هسـتند و مابقـی مراکـز درمانـی از کرونا فارغ شـدند. یکی 
از آنهـا مراکـز انتقـال خون هسـتند لذا دغدغـه و نگرانی در 

ایـن حـوزه و اهـدای خون وجـود ندارد.     

نتیجه گزارش دیوان 
محاسبات را اعالم می کنیم

جان باختگان کرونا در 
کشور به 5297 نفر رسید

مردم با اهدای خون 
کرونا نمی گیرند
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 پیام
 میراث و زیست

اگهی مزایده ما ل غیر منقول –نوبت دوم 
اجرای احکام حقوقی دادگسـتری شهرسـتان جیرفت در نظر دارد در خصوص پرونده اجرایی کاسـه 95۱596ودادنامه 
شـماره 96۰9973423۱۰۰98۱صـادره از شـعبه دوم دادگاه عمومـی حقوقی جیرفت بطرفیت محکوم لـه نبیاد ۱5خرداد 
ومحکـوم علیـه اسـفند یـار سـاالری مهنـی ششـدانگ ملک مشـاعی دارای پـاک ثبتی به شـماره ۱فرعـی از 7۱5اصلـی واقع در 
بخـش 45کرمـان بـا شـماره های ثبتی ۱۰289و۱۰294به مالکیت اقایان خوبیار سـاالری مهنی وسـعدهللا سـاالری مهنی به ادرس 
جیرفـت پشـته کریـم ابـاد )ابوذریـه( می باشـد دارای مسـاحت 6۰۰۰۰متر مربـع )6هکتـار (اب این اراضی طبق برنامه پیشـبینی 
بایسـتی از کانـال ابرسـانی پـی صفـر سـد جیرفت تامین مـی گردید که تاکنـون کانال پی صفر خشـک بوده وغیر قابل اسـتفاده 
در امر ابیاری می باشـد بافت خاک نیمه سـبک ودارای قلوه سـنگ های ریز ونسـبتا درشـت وفاقد هر گونه محدودیت شـوری 
بـوده لـذا بـا عنایـت بـه موضوع فوق ارزش ششـدانگ ملک توسـط کارشناسـان رسـمی دادگسـتری بـه مبلـغ 5٬4۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ریال 
ارزیابـی وبـراورد گردیـده را از طریـق مزایـده بـه فـروش برسـاند لـذا طالبین خرید مـی توانند ضمـن بازدید از ملـک مذکور ظرف 
مـدت 5روز قبـل از برگـزاری مزایـده وهمچنیـن تـا قبل از برگزاری مزایده پیشـنهاد خرید خود مبلغ ۱۰%پیشـنهادی طی یک فقره 
چـک تضمیـن شـده در وجه سـپرده دادگسـتری کرمـان بـه شـماره IR۱۰۰۱۰۰۰۰4۰59۰۱29۰764۰35۰ نزد بانک ملـی صادر وچک 
را بـه همـراه مبلـغ پیشـنهادی در پاکـت در بسـته تحویـل ایـن اجرا نماید جلسـه مزایده راس سـاعت ۱۰صبح مورخه سـه شـنبه 
23-2-99بـا حضـور نماینـده دادسـتان در محـل اجـرای احکام مدنی برگـزار میگردد وبرنده کسـی خواهد بود کـه قیمت باالتری 
پیشـنهاد داده باشـد وبرنـده بایـد مابقـی وجـه را حداکثـر تـا یک ماه پـس از برگـزاری مزایده پرداخـت نماید در صـورت انصراف 
برنـده مزایـده ۱۰%مبلـغ واریـزی بـه نفـع دولت ضبط خواهد شـد ضمنا دایـره اجرای احـکام هیچگونه مسـولیتی در قبال معامله 
معـارض یـا سـند رسـمی نخواهـد داشـت وبرنده مزایـده می توانـد وفق مقـررات جهت تنظیم سـند اجاره بـه اداره اوقـاف واخذ 

سـند رسـمی نسـبت به اعیانـی از طریق اداره ثبت واسـناد اقـدام نماید .
دادور ز اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان جیرفت –مقبلی .م الف 36

شماره:  547/هـ98/2           تاریخ : 1399/01/31          م الف : 80- 99/01/31

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان

آگهی فقدان سند مالکیت 
ــا تســلیم دو بــرگ استشــهاد محلــی  آقــای اعظــم غفــاری صادقــی ب
ــند  ــه س ــت ک ــی اس ــدان مدع ــه 32 هم ــر دفترخان ــه مه ــدق ب مص
ــاک 19/3  ــگ پ ــش دان ــعیر ش ــاع از 96ش ــعیر مش ــت ده ش مالکی
ــاک/  ــر ام ــه 292 دفت ــت 40991  صفح ــل ثب ــش4 ذی ــع در بخ واق
ــزد  ــده و ن ــت دارد و گردی ــابقه ثب ــی 75 س ــاک .الکترونیک ــر ام دفت
ــه جائــی مفقــود گردیــده  ــه علــت جاب کســی در بیــع شــرط نیســت ب
ــون  ــه قان ــن نام ــاده 120 آئی ــه م ــی ب ــره الحاق ــتناد تبص ــه اس ــذا ب ل
ــا هــر کســی مدعــی انجــام  ثبــت بدیــن وســیله آگهــی مــی شــود ت
ــخ  ــزد خــود مــی باشــد از تاری ــت ن ــا وجــود ســند مالکی ــه و ی معامل
انتشــار ایــن آگهــی طــی مــدت 10 روز  بــه  اداره ثبــت اســناد و امــاک 
ــه،  ــند معامل ــا س ــت و ی ــند مالکی ــل س ــه اص ــن ارائ ــه و ضم مراجع
ــدت  ــاء م ــورت انقض ــد در ص ــلیم نمای ــود را تس ــی خ ــراض کتب اعت
ــه  ــراض چنانچ ــورت اعت ــا در ص ــراض و ی ــیدن اعت ــی و نرس واخواه
ــی  ــام متقاض ــه ن ــی ب ــند المثن ــود س ــه نش ــت ارائ ــند مالکی ــل س اص

ــد . ــد ش ــلیم خواه ــادر و تس ص
موسی حنیفه 

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان همدان-ناحیه دو           2249

شماره:  139960326001000049     تاریخ : 1399/01/30     م الف : 76- 99/01/30
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک همدان – ناحیه یک 

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

تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابــر رای شــماره139960326001000029 مــورخ 1399/01/27 هیــات اول/ دوم  موضوع  
قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی 
مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک همــدان – ناحیــه یــک تصرفــات مالکانــه 
ــد علیمــراد بشــماره شناســنامه   بامعــارض متقاضــی آقــای ســلطانمراد الفتــی فرزن
290 صــادره از گیانغــرب در ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 94/85 مترمربع 
ــه  ــدان  ب ــه بخــش ســه هم ــع در حوم ــی واق ــده 13 اصل ــاک باقیمان قســمتی از پ
ــک رســمی  ــداری از مال ــه ســجادیان خری ــارم ، کوچ ــزج ، ایســتگاه چه ــانی، دی نش
ــوم  ــاع عم ــور اط ــه منظ ــذا ب ــده اســت .ل ــرز گردی ــر قاســمی مح ــی اصغ ــای عل آق
ــه اشــخاص  ــی ک ــی مــی شــود در صورت ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب مرات
نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از 
تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم 
و پــس از اخــذ رســید ، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــارض دادخواســت 
خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت 

مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات صــادر خواهــد شــد .
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/02/03     تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/02/18
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میراثمیراث

قدامات پیشگیرانه از تخریب بناهای تاریخی کرمان جلوگیری کردبستر الکترونیکی شدن 100 موزه را فراهم کردیم

ــت:  ــور گفـ ــی کشـ ــاون میراث فرهنگـ معـ
»40 تـــا 50درصـــد درآمـــد موزه هـــا در 
ـــت  ـــن و اردیبهش ـــفند، فروردی ـــای اس ماه ه
هـــر ســـال محقـــق می شـــد کـــه ســـال 
گذشـــته 800میلیـــارد ریـــال درآمـــد به همـــراه داشـــت. پیش بینـــی مـــا 
ایـــن بـــود طـــی ایـــن مـــدت بیـــن 1500 تـــا 1600میلیـــارد ریـــال درآمـــد 
داشـــته باشـــیم کـــه متأســـفانه حداقـــل 40درصـــد درآمدهـــا تـــا ایـــن لحظـــه 
ـــن  ـــا، محمدحس ـــراث آری ـــگار می ـــزارش خبرن ـــت.«به گ ـــده اس ـــل نش حاص
ــنبه 2 اردیبهشـــت  ــح روز سه شـ ــه صبـ ــری کـ ــان در نشســـت خبـ طالبیـ
ـــتی  ـــگری و صنایع دس ـــی، گردش ـــراث فرهنگ ـــر وزارت می ـــالن فج 99 در س
برگـــزار شـــد، گفـــت: »روز جهانـــی بناهـــا و محوطه هـــای تاریخـــی بـــا 
ــترک  ــئولیت مشـ ــترک و مسـ ــراث مشـ ــترک، میـ ــگ مشـ ــعار فرهنـ شـ
ـــورای  ـــط ش ـــال توس ـــم امس ـــا ه ـــی موزه ه ـــد. روز جهان ـــته ش ـــی داش گرام
ــوع و  ــری: تنـ ــا برابـ ــوان موزه هـ ــا عنـ ــوم( بـ ــا )ایکـ ــی موزه هـ بین المللـ

ــت.« ــده اسـ ــری انتخاب شـ فراگیـ

او افـــزود: »در جریـــان ویـــروس کرونـــا، کـــره زمیـــن در حـــوزه محیط زیســـت 
ـــراث  ـــوع می ـــرد. موض ـــل ک ـــته عم ـــبکه ای پیوس ـــه ش ـــی ب ـــراث فرهنگ و می
ـــه آن  ـــی نســـبت ب ـــی اســـت، همـــه مســـئولیت جهان ـــم و جهان فرهنگـــی مه
ـــراث  ـــت.«معاون می ـــم اس ـــظ آن مه ـــرای حف ـــردم ب ـــارکت م ـــد و مش دارن
ـــای  ـــران تجربه ه ـــاله ای ـــدن 10 هزارس ـــرد: »تم ـــح ک ـــور تصری ـــی کش فرهنگ
زیســـتی بســـیاری داشـــته و نشـــان می دهـــد در هـــر دوره مشـــکاتی 
بـــرای آن بـــه وجـــود آمـــده امـــا توانســـته به خوبـــی بـــا کمـــک مـــردم 
ـــد  ـــه دارن ـــی ک ـــوع فرهنگ ـــر تن ـــا ازنظ ـــزود: »موزه ه ـــد.« او اف ـــت کن مدیری
ـــاد  ـــرای آن ایج ـــر ب ـــان و براب ـــرایط یکس ـــد ش ـــتند، بای ـــت هس ـــز اهمی حائ
کـــرد تـــا بتواننـــد به خوبـــی حقیقـــت فرهنگـــی را معرفـــی کننـــد. نـــگاه 
موزه هـــا بایـــد بـــرای تمـــام حوزه هـــای فرهنگـــی باشـــد و مـــا تـــاش 
ـــی  ـــتر الکترونیک ـــزود: »بس ـــود.« او اف ـــام ش ـــری انج ـــن براب ـــم ای می کنی
شـــدن 100 مـــوزه و محوطـــه تاریخـــی را فراهـــم کردیـــم. در ایـــن حـــوزه 

مشـــکاتی داریـــم کـــه خوشـــبختانه کم کـــم رفـــع می شـــود.

ــان گفـــت:  ــاون میراث فرهنگـــی کرمـ معـ
تخریـــب  از  پیشـــگیرانه،  »اقدامـــات 
بناهـــای تاریخـــی شـــهر کرمـــان جلوگیـــری 
ـــل  ـــه نق ـــا ب ـــراث آری ـــزارش می ـــه گ کرد.«ب
ـــتی  ـــگری و صنایع دس ـــی، گردش ـــراث فرهنگ ـــی اداره کل می ـــط عموم از رواب
اســـتان کرمـــان، مجتبـــی شـــفیعی اظهـــار کـــرد: »طـــی بارندگی هـــای 
ـــان  ـــر تعـــدادی از بناهـــا و مجموعه هـــای تاریخـــی اســـتان کرم روزهـــای اخی
بـــا توجـــه به شـــدت بارندگی هـــا و همچنیـــن ماهیـــت ابنیـــه تاریخـــی 
بـــه لحـــاظ آســـیب پذیری و نـــوع مصالـــح به کاررفتـــه در آن هـــا دچـــار 
ــی  ــورت نم زدگـ ــًا به صـ ــیب ها عمدتـ ــن آسـ ــه ایـ ــدند کـ ــیب هایی شـ آسـ

ســـقف ها و فرســـایش انـــدود بدنه هـــا و پشـــت بام اســـت.«
او افـــزود: »بـــا توجـــه بـــه هشـــدارهایی کـــه قبـــل از وقـــوع بارندگـــی در 
ـــه از آســـیب جـــدی  ـــدات صـــورت گرفت ـــا تمهی ـــان اعـــام شـــد ب اســـتان کرم

ـــد.« ـــری ش ـــادی جلوگی ـــد زی ـــا ح ـــی ت ـــای تاریخ ـــب در بناه و تخری
ـــی ارگ  ـــدان تاریخ ـــی می ـــه آب گرفتگ ـــان ب ـــی کرم ـــراث فرهنگ ـــاون می مع

ـــر و توپوگرافـــی شـــهر کرمـــان  ـــح کـــرد: »شـــیب معاب ـــان اشـــاره و تصری کرم
ـــهر  ـــی از ش ـــدید مناطق ـــای ش ـــفانه در بارش ه ـــه متأس ـــت ک ـــه ای اس به گون
ـــاق  ـــن اتف ـــز همی ـــر نی ـــی اخی ـــه در بارندگ ـــود ک ـــی می ش ـــار آب گرفتگ دچ

ـــاد.« ـــدان ارگ افت در می
او ادامـــه داد: »بـــه دلیـــل حجـــم بـــاالی آب حاصـــل از ایـــن بـــارش در 
ــدوده  ــن محـ ــاب در ایـ ــع آوری فاضـ ــتم جمـ ــاه، سیسـ ــان کوتـ مدت زمـ
جوابگـــوی ایـــن حجـــم از آب نبـــود و منجـــر بـــه آب گرفتگـــی شـــد کـــه 
خوشـــبختانه بـــا هوشـــیاری و همـــکاری شـــهرداری میـــدان ارگ کرمـــان 
از آب تخلیـــه شـــد و آســـیب جـــدی بـــه میـــدان و ســـازه تاریخـــی آن 
وارد نشد.«شـــفیعی خاطرنشـــان کـــرد: »آب گرفتگـــی در ســـطح معابـــر 
ــی  ــوده و موضوعـ ــان بـ ــهر کرمـ ــی شـ ــی از توپوگرافـ ــان ناشـ ــهر کرمـ شـ
ــا اجـــرای سیســـتم فاضـــاب شـــهری در  ــه بـ اجتناب ناپذیـــر اســـت کـ
ـــیب های  ـــر و آس ـــی معاب ـــکل آب گرفتگ ـــی مش ـــت تاریخ ـــی از باف بخش های
ـــه  ـــکاری هم ـــا هم ـــوع ب ـــن موض ـــه ای ـــد ک ـــد ش ـــع خواه ـــی از آن مرتف ناش

ــری اســـت.« ــدام و پیگیـ ــال اقـ ــتگاه های مرتبـــط در حـ دسـ

آغاز بهسازی و رفع خطر از مسیر دره شیرز کوهدشت
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان لرستان گفت: »بخشی از مسیر دره شیرز شهرستان کوهدشت بهسازی 

و رفع خطر خواهد شد.«

رنا
 ای

س:
عک

رئیـس سـازمان حفاظـت محیـط زیسـت بـا انتقـاد از عـدم 
رعایـت قوانیـن محیط زیسـتی از سـوی برخـی تولیدکنندگان 
اظهارکـرد: برخـی تولیدکنندگان از شـعار »جهش تولید« سـوء 
اسـتفاده می کننـد و بـه ایـن بهانـه ضوابـط محیـط زیسـتی 
را زیـر پـا مـی گذارنـد؛ ماننـد بعضـی خودروسـازان کـه هوای 

شـهرها را آلـوده می کننـد.
برخـی  کـه  لطماتـی  افـزود:  جمهـوری  رئیـس  معـاون 
تولیدکننـدگان بـه بهانـه جهـش تولید بـه محیط زیسـت وارد 
مـی کننـد بـه مراتب بیشـتر از این اسـت که فـردی درختی را 
بشـکند.وی در بخـش دیگـری از صحبت های خـود اظهارکرد: 
شـیوع ویروس کرونا در جهان خوشـبختانه به محیط زیسـت 
اجـازه داد کـه کمـی تنفس کنـد تا جایی که بـا کاهش مصرف 
3۰ تـا 35 میلیون بشـکه نفت، باالخـره کوه های هیمالیا پس 
از 3۰ سـال از فاصلـه حـدود 25۰ کیلومتری دیده شـد.رئیس 
سـازمان حفاظت محیط زیسـت بـا ابراز نگرانـی از اینکه پیاده 
روهـا در بیشـتر شـهرها انباشـته از ماسـک و دسـتکش های 
یکبـار مصـرف شـده اسـت، گفـت: از ملـت ایـران درخواسـت 
می کنیـم کـه در عیـن رعایـت کلیـه مسـائل بهداشـتی، بـه 
محیـط زیسـت خـود نیـز توجـه داشـته باشـند و ماسـک و 
دسـتکش های غیرقابـل اسـتفاده خـود را در کوچـه و خیابان 
و پیـاده روهـا رهـا نکننـد و حتمًا در سـطل زبالـه بیندازند.وی 
همچنیـن اظهارکـرد: بـا توجـه بـه ابـاغ سیاسـت های جدیـد 
وزارت بهداشـت، بـه نظـرم مـردم به تدریج می تواننـد با حفظ 
مسـائل بهداشـتی و رعایـت فواصـل از طبیعت اسـتفاده کنند.
کانتـری بـا بیان اینکه شـمال کشـور و برخی شـهرهای بزرگ 
به ویـژه شـهرهایی کـه شـهرداری آن هـا از نظـر مالـی ضعیـف 
اسـت انباشـته از زباله و پسـماند شـده اند،گفت: خوشـبختانه 
در قانـون بودجـه سـال جـاری، امتیـازات جدیـد مالـی بـرای 
پسـماندها پیـش بینـی شـده اسـت کـه در صـورت محقـق 
شـدن، بخش عمده ای از مشـکات پسـماند در شـمال کشور 

را حـل خواهیـم کرد.

سوژه
خودروسازان از 

شعار »جهش 
تولید« سوءاستفاده می کنند

زمین در بهترین شرایط خود طی 50 سال گذشته

درویش: تنوع زیستی در پی شیوع کرونا و خانه نشینی بهبود پیدا کرده است

در آســتانه روز جهانــی زمیــن پــاک و بــا 
ــری  ــا همه گی ــی آن ب ــه همزمان توجــه ب
جهانــی ویــروس کرونــا و لــزوم رعایــت 
خانــه  در  و  اجتماعــی  فاصله گــذاری 
مانــدن در سراســر جهــان، عضــو کرســی 
محیــط زیســت و امنیت ملی در شــورای 
عالــی امنیــت ملــی کشــور گفت: امســال 
ــالگرد روز  ــن س ــان پنجاهمی ــه جهانی ک
ــد در  ــن می گیرن ــن را جش ــی زمی جهان
کل زمیــن در بهتریــن شــرایط خــود طی 

نیــم قــرن اخیــر قــرار دارد.
محمــد درویــش در گفــت و گــو بــا 

ــروس  ــیوع وی ــه ش ــاره اینک ــنا، درب ایس
کرونــا و لــزوم مانــدن در خانــه چــه 
ــا  ــار آالینده ه ــزان انتش ــر می ــری ب تاثی
داشــته اســت،  اظهــار کــرد: طــی دو مــاه 
ــر  ــردم در سراس ــتر م ــه بیش ــته ک گذش
جهــان در خانه هــای خــود بــه ســر 
ــا  ــه دنی ــابقه ب ــوکی بی س ــد ش می بردن
اولین بــار  بــرای  و  اســت  وارد شــده 
بــه یکبــاره میــزان انتشــار گازهــای 
ســوخت های  مصــرف  گلخانــه ای، 
ــی و  ــی، زمین ــای هوای ــیلی، تردده فس
آبــی تــا حــد زیــادی کاهــش پیــدا کــرده 
اســت. تمــام ایــن عوامــل باعــث شــده 
تــا میــزان انتشــار گازهــای گلخانــه ای در 
مــاه مــارس 2۰2۰ برابــر بــا میــزان مــدت 

مشــابه در ســال ۱99۰میــادی باشــد 
یعنــی 3۰ ســال قبــل و ایــن نشــان 
می دهــد ســبک زندگــی آدم هــا تــا چــه 
انــدازه در تضــاد بــا چیــزی اســت کــه به 
آن »تــاب آوری کــره زمیــن« می گوییــم.
وی ادامــه داد: کاهــش تــردد انســان ها 
در طبیعــت و محیــط خــارج از خانــه 
میــزان  محســوس  کاهــش  باعــث 
تولیــد آلودگــی صوتــی و لرزش هــای 
کــره زمیــن شــده و ایــن مســئله باعــث 
ــه  ــان در مطالع ــهیل کار زمین شناس تس
ــن شــده  ــره زمی ــی ک پوســته های بیرون

اســت.
زیســت  فعــال حــوزه محیــط  ایــن 
دربــاره لرزش هــای کــره زمیــن توضیــح 

داد: روزانــه حــدود 3.5 میلیــارد نفــر در 
کــره زمیــن بــا قطــار، خــودرو، هواپیمــا، 
ــل  ــر وســایل حمــل و نق کشــتی و دیگ
ــا و  ــن تردده ــوند. ای ــا می ش ــه ج جاب
فعالیت هــای ســاختمانی، معــادن شــن 
ــث  ــا باع ــایر و رزمایش ه ــه و س و ماس
ــی  ــر پوســته بیرون ــاد فشــارهایی ب ایج
کــره زمیــن می شــود امــا اکنــون در پــی 
ــام  ــا تم ــا تقریب ــروس کرون ــیوع وی ش
ایــن عملیــات و فعالیت هــا در دنیــا 
ــه  ــت ک ــاه اس ــده اند و دو م ــف ش متوق
ایــن فشــار و لرزه هــا بــا منشــا انســانی 
ــمندان  ــه دانش ــدارد و در نتیج ــود ن وج
ــتری  ــی بیش ــا راحت ــناس ب ــن ش زمی
ــات  ــا و مطالع ــه فعالیت ه ــد ب می توانن
ــن  ــد. ای ــود بپردازن ــی خ ــن شناس زمی
عضــو کرســی محیــط زیســت و امنیــت 
ــی  ــت مل ــی امنی ــورای عال ــی در ش مل
کشــور در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه با 
توجــه بــه شــیوع ویــروس کرونــا و خانه 
 نشــینی مــردم الیــه ازن در چــه شــرایط 
بــه ســر می بــرد، گفــت: مهم تریــن 
مولفــه ای کــه باعــث ســوراخ شــدن الیــه 
ازن شــده بــود، اســتفاده از گازهــای 
ــه  ــود ک ــن« )CFC( ب »کلروفلوئوروکرب
اســتفاده  اســپری ها  و  یخچال هــا  در 
سال هاســت  خوشــبختانه  می شــد. 
دیگــر از ایــن گازهــا اســتفاده نمی شــود 
و بــه همیــن خاطــر بیــش از یــک دهــه 
ــه ازن  ــوراخ الی ــترش س ــه گس ــت ک اس
متوقــف شــده و در حــال ترمیــم اســت. 
ــرال کنوانســیون  ــکل مونت ــع پروت در واق
ویــن کــه مســئولیت کشــورها را  در 
حــوزه ترمیــم الیــه ازن گوشــزد می کنــد 
از موفق تریــن کنوانســیون ها  یکــی  و 

ــت  ــوده اس ــت ب ــط زیس ــوزه محی در ح
ــه ازن شــده اســت. ــث نجــات الی باع

وی ادامــه داد: گزارش هایــی وجــود دارد 
کــه نشــان می دهــد حرکــت ماهواره هــا، 
هواپیماهــا، موشــک ها و رزمایش هــا 
نیــز می توانــد در آســیب دیــدن الیــه ازن 
اثــر داشــته باشــد کــه طبیعتــا برخــی از 
ایــن فعالیت هــا در طــول دو مــاه اخیــر 
ــن  ــت بنابرای ــده اس ــم ش ــدت ک ــه ش ب
ــن مــدت  ــه ازن در ای ــودی الی ــد بهب رون
ــا  ــا ب ــر نشــده باشــد قطع ــر بهت هــم اگ

همــان روال مثبــت قبلــی ادامــه دارد.
ــش  ــن پرس ــه ای ــخ ب ــش در پاس دروی
ایســنا کــه شــیوع بیمــاری کرونــا و 
بیشــتر  در  خانگــی  قرنطینــه  لــزوم 
کشــورهای دنیــا چــه تاثیــر بــر کیفیــت 
ــات وحــش داشــته اســت،  زندگــی حی

ــان  ــردد انس ــش ت ــل کاه ــت: به دلی گف
در مناطــق و زیســتگاه های طبیعــی، 
وضعیــت طبیعــت و زندگــی موجــودات 
بســیار بهبــود پیــدا کــرده اســت. وی در 
ادامــه بــا بیــان اینکــه جمعیــت حیــات 
وحــش بســیاری از کشــورها طــی یــک 
دهــه اخیــر بیــن 29 تــا 4۰ درصــد 
کاهــش پیــدا کــرده اســت، خاطرنشــان 
کــرد: اکنــون به خاطــر ســکوت، آرامــش 
و امنیتــی کــه در طبیعــت درپــی شــیوع 
ــت،  ــده اس ــم ش ــا حاک ــروس کرون وی
میــزان جفت گیــری حیــات وحــش 
افزایــش یافتــه و ایــن موضــوع نشــان 
در  و  زیســتی  تنــوع  بهبــود  دهنــده 
و  انــواع  جمعیــت  افزایــش  نتیجــه 
ــات وحــش شــده اســت و  اقســام حی
نشــانه های مثبتــی تلقــی می شــوند.

ته
نک

درویــش خاطرنشــان کــرد: فکــر کنیــد زنبورهــا از طبیعــت 
حــذف شــوند. در ایــن صــورت تمامیــت مایملــک محیــط 
زیســتی کــره زمیــن، زادآوری بســیاری از گونه هــا و خــود 
انســان آســیب خواهنــد دیــد یــا اگــر خرس هــای قهــوه ای 
از طبیعــت حــذف شــوند میــزان حاصلخیــزی خــاک 
کاهــش پیــدا می کنــد یــا اگــر گرازهــا حــذف شــوند میــزان 
ــش  ــیل ها افزای ــش و س ــاک کاه ــری آب در خ نفوذپذی
ــن در خلقــت تمــام گونه هــای  ــد کــرد بنابرای ــدا خواهن پی
ــت و  ــوده اس ــی ب ــرات حکمت ــوری و حش ــی و جان گیاه
بــه تــاب آوری زمیــن کمــک می کنــد.وی در ادامــه گفــت: 
چــرا اکنــون چنیــن اتفاقــی افتــاده کــه بشــر کــه خــود را 
ــئولیت پذیرتر از  ــد مس ــد و بای ــات می دان ــرف مخلوق اش
ســایر مخلوقــات باشــد بــه نحــوی رفتــار کــرده کــه نبودش 
ــگ  ــدوارم درن ــن اســت. امی ــره زمی ــع طبیعــت و ک ــه نف ب
ــعه  ــای توس ــان برنامه ه ــود چیدم ــث ش ــاره  باع دراین ب

خــود را بــه نفــع طبیعــت تغییــر دهیــم.            

گزارش



کارگردان و فیلمنامه: مصطفی کیایی
خاصه:این فیلم با نگاهی متفاوت به حادثه 

آتش سوزی ساختمان پاسکو می پردازد.

فیلم چهار راه استانبول

آدما تقریبًا از دو سالگی یاد میگیرن 
 حرف بزنن .

 اما تا داد زدن رو یاد گرفتن؛
حرف زدن رو فراموش کردن!

فیلم: آسپرین

کتاب دنیای سوفی
نویسنده: یوستین گردر
ترجمه: حسن کامشاد

انتشارات: نیلوفر

 میدونی چرا زندگیمون اینقدر کج و کولست؟
چون اونجاهایی که باید عذرخواهی کنی، داد 

 میزنی...

فیلم: نقطه کور

دیالوگفیلمکتاب دیالوگ
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کتاب بودن
نویسنده: یرژی کاشینسکی
ترجمه: مهسا ملک مرزبان

کارگردان و فیلمنامه: اصغر فرهادی
تهیه کننده: الکساندر مالت-گای، 

اصغر فرهادی

فیلم فروشنده
کتاب فیلم

 مرغ جانرا هر دو عالم آشیانی بیش نیست
 حاصلم زین قرص زرین نیم نانی بیش نیست

 از نعیم روضٔه رضوان غرض دانی که چیست
 وصل جانان ورنه جنت بوستانی بیش نیست

 گفتم از خاک درش سر بر ندارم بنده وار
 باز می گویم سری بر آستانی بیش نیست
 آنچنان در عالم وحدت نشان گم کرده ام

 کز وجودم اینکه می بینی نشانی بیش نیست
 چند گویم هر نفس کاهم ز گردون درگذشت
 کاسمان از آتش آهم دخانی بیش نیست
 در غمش چون دانٔه نارست آب چشم من
 وز لبش کام روانم ناردانی بیش نیست

 گفتمش چشمت بمستی خون جانم ریخت گفت
 گر چه خونخوارست آخر ناتوانی بیش نیست
 گر بجان قانع شود در پایش افشانم روان

 کانچه در دستست حالی نیم جانی بیش نیست
 یک زمان خواجو حضور دوستان فرصت شمار
زانکه از دور زمان فرصت زمانی بیش نیست

خواجوی کرمانی 

  عاشقی چیست مگر؟

 _حال استمراری...

سید علی میر افضلی

عکس نوشت

عکس: 
 سینا شیری

کتاب 

این کتاب یه مجموعه داستان کوتاهه و مطمینن خیلی از شما 
عزیـزان هـم مثـل مـن با داسـتان کوتاه ارتبـاط چندانـی برقرار 
نمیکنید. اما اشتباه نکنید  این همون مجموعه ای هستش که 
 قـراره نظـر شـما رو درباره ی داسـتان کوتاه به کلـی عوض کنه.

داستان های این کتاب عبارتند از:
بیل، سگ شکاری

آزاد کردن گاسی جوان
تعطیات ویلتون

ماقات با مرد خجالتی
ورود به اجتماع

در گایزنهامر
َمک چگونه َمک شد
سیاه، رنگ شانس

عاشقانه یک پلیس زشت
دریای فتنه و آشوب

داشـت چـپ  پـای  دو  کـه  مـردی  کتـاب  از  هایـی   قسـمت 
مردها همیشـه وقتی عاشـق می شـوند، اعتماد به نفسشـان را از 
دسـت می دهند.در ماجراهای عشـقی، قوی ترین آدم ها معموال 
 سسـت تریـن و بـی دل و جـرات تریـن هـا از آب در مـی آینـد.
در لحظـات پرمخاطـره، کـه دم سـرد تـرس روح انسـان را لمـس 
مـی کنـد و حقـارت هـا را مـی زدایـد، در چنین لحظاتی اسـت که 
حقیقتـا خـود را بازمـی یابیم.هیچ چیز به انـدازه ی یک لبخند راه 
را بـرای تفسـیرهای بـی شـمار بـاز نمـی گذارد.چه احمقـی بود که 
قصـد نابـودی خـودش را داشـت. چـه چیـزی او را وادار بـه انجام 
چنیـن کاری مـی کـرد؟ به دسـت خـود، خـودش را از بیـن ببرد و 
بعـد یـک مشـت جانور ناسـپاس تـوی ثـروت او غوطه ور شـوند. 

فقـط یـک احمـق می توانـد چنین نقشـه ای طراحـی کند.

کتاب مردی که دو پای چپ داشت
 نویسنده: پی. جی. وودهاوس

ترجمه: نیلوفر خوش زبان
انتشارات: نون

مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 
شماره ب/99/2-52

ــق ســامانه  ــچ را از طری ــده 6 این ــه آب ــد لول شــرکت آب و فاضــالب اســتان کرمــان در نظــر دارد مناقصــه عمومــی خری
تــدارکات الکترونیکــی دولــت بــه شــماره 2099005963000001  برگــزار نمایــد. کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافت اســناد 
ــدارکات الکترونیکــی دولــت  ــه پیشــنهاد مناقصــه گــران و بازگشــایی پاکــت هــا از طریــق درگاه ســامانه ت ــا ارائ مناقصــه ت
)ســتاد( بــه آدرس www.setadiran.ir انجــام خواهــد شــد و الزم اســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی، 

مراحــل ثبــت نــام درســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند.

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 99.2.2 می باشد.
مبلغ برآورد: 7.157.500.000ریال

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 357.875.000 ریال به صورت ضمانت نامه بانکی شرکت در )فرایند ارجاع کار( در وجه شرکت آب و فاضالب استان کرمان
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : مورخ 99.2.2 لغایت 99.2.7

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 19 روز پنجشنبه تاریخ 99.2.18
آخرین مهلت تحویل پاکت )الف( : به صورت حضوری ساعت 13 روز پنجشنبه مورخ 99.2.18 به دبیرخانه شرکت آب و فاضالب استان کرمان می باشد.

زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 10 روز شنبه تاریخ 99.2.20
محل تامین اعتبار: اسناد خزانه اسالمی با حفظ قدرت خرید

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها
آدرس: کرمان بلوار 22 بهمن شرکت آب و فاضالب استان کرمان تلفن: 034-33222960

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضوریت در سامانه : مرکز تماس 02141934
دفتر ثبت نام: 88969738 و 85193768

نوبت دوم

م الف 4231اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان

تجدید مناقصه عمومی شماره 98-8 
مناقصه گذار : اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان

موضوع مناقصه: تهیه و تامین ابزار آالت فنی

تاریخ دریافت اسناد مناقصهمبلغ تضمین شرکت در مناقصه )ریال(مبلغ برآوردشده )ریال(گروهردیف

از تاریخ درج آگهی به مدت 4 روز کاری8.878.۱5۰.۰۰۰443.9۰7.5۰۰ابزارآالت فنی1

توضیحات :
1-جهــت دریافــت اســناد و شــرایط مناقصــه، زمــان بنــدی و ســایر اطالعــات مــورد نیــاز بــه ســامانه ســتاد ایــران بــه 

ــود. ــه ش آدرس setadiran.ir مراجع

 بارندگی های اخیر 500 میلیون تومان به شبکه
فاضالب شهر کرمان خسارت وارد کرد

روح االمینی با اشاره به خسارت 5۰۰ میلیون 
تومانی به شبکه جمع آوری فاضاب شهر 
بر اساس  کرمان گفت: فرآیند تصفیه خانه 
تصفیه  فاضاب خانگی طراحی شده است 
کانال های  داخل  به  آب ها  هدایت  با  که 
فاضاب کل سیستم تصفیه خانه نیز دچار 
آبفا کرمان- مدیر  مشکل می شود.خبرنگار 
دفتر نظارت بر بهره برداری شبکه و تصفیه 
خانه فاضاب شهر کرمان گفت: بارندگی های 
اخیر 5۰۰ میلیون تومان به شبکه و تصفیه 
خانه فاضاب خسارت زد.حمید روح االمینی 
با اشاره به بارندگی های اخیر در شهر کرمان 
اظهارداشت: متاسفانه در شهر کرمان آب های 
دریچه های  سمت  به  بارندگی ها  از  ناشی 
فاضاب هدایت شدند و در نتیجه گل  و ال 

و اماح خاک کف کوچه ها به شبکه فاضاب 
وارد شد.روح االمینی با بیان این که خطوط 
انتقال و سیستم تصفیه خانه و شبکه های 
جمع آوری  اساس  بر  فاضاب  جمع آوری 
است گفت:  شده  طراحی  خانگی  فاضاب 
شیب این شبکه ها کم است و خاک ماسه 

و سنگ در این شبکه ها ته نشین می شود.
پشت  فشار  آن جایی که  از  داد:  ادامه  وی 
شبکه نیست، سنگ، ماسه و گل و الی در 
فاضاب  نتیجه  در  و  می ماند  حوضچه ها 

حرکت نمی کند و می گندد.
فرآیند تصفیه خانه بر اساس تصفیه  فاضاب 
خانگی طراحی شده است که با هدایت آب ها 
سیستم  فاضاب کل  کانال های  داخل  به 

تصفیه خانه نیز دچار مشکل می شود.
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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. 

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

@payamema
@payamema www.payamema.ir
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