
قطرات آب را چون لحظات 
زندگی ارج نهیم

دانشگاه آزاداسالمي واحد کرمان

آگهي مزایده )مرحله دوم(
موضوع :  مزایده فروش گل محمدی سایت کوهپایه دانشگاه  

دانشــگاه آزاد اســامی واحــد کرمــان در نظــر دارد  محصــول  گل محمــدی ســایت کوهپایــه خــود ازطریق 
مزایــده بــه فــروش برســاند  . لــذا از متقاضیــان خریــد دعــوت میشــود  جهــت بازدیــد و دریافت اســناد مزایده 
و کســب اطاعــات بیشــتر همــه روزه بــه جــز ایــام تعطیــل رســمی و پنجشــنبه هــا از ســاعت 8 لغایــت 14بــه 

شــرح ذیــل الذکــر مراجعــه نمایند.

ــه دانشــگاه واقــع در روســتای هینمــان از تاریــخ درج آگهــی  ــد : ســایت کشــاورزی کوهپای محــل و مهلــت بازدی
لغایــت  پنــج شــنبه  99/2/18

ــه کمیســیون  ــج شــنبه 99/02/18 – دبیرخان ــت پن ــی لغای ــخ درج آگه ــت  و مــکان  دریافــت اســناد  : از تاری مهل
ــک  ــع در ســاختمان اداری شــماره ی معامــات دانشــگاه  واق

مهلت و مکان تحویل پیشنهادات : از تاریخ درج آگهی لغایت پنج شنبه 99/2/18 – اداره کل حراست دانشگاه 
همچنیــن ســایر شــرایط در فــرم هــای اســناد مزایده مندرج اســت . دانشــگاه در قبــول پیشــنهادات و انعقاد قــرارداد 
یــا رد آنهــا دارای اختیــارات تــام مــی باشــد و هزینــه درج آگهــی منتشــره در روزنامــه سراســری و محلــی بــر عهــده 

برنــده مزایــده اســت .

شهرداری اختیار آباد

نوبت دوم
آگهی مزایده عمومی شماره 99/1

 شهرداری اختیار آباد بر اساس مجوز شماره ۵/99/8۵4  مورخ 99/1/23 شورای اسامی شهر در نظر دارد نسبت به فروش 1۵ )پانزده( قطعه زمین 
های خود واقع در شهر اختیار آباد با ابعاد و مشخصات طبق جدول ذیل از طریق مزایده کتبی اقدام نماید . لذا متقاضیان شرکت در مزایده می توانند 
با در نظر گرفتن مراتب ذیل پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 99/2/27 به همراه تضمین شرکت در مزایده به دبیرخانه 
شهرداری تحویل نمایند. ضمنا بازگشایی پاکات حاوی پیشنهادات واصله روز یکشنبه راس ساعت 10 صبح مورخ 99/2/28 در محل سالن کنفرانس 

شهرداری صورت می پذیرد. 
1-قيمت پایه اراضی و سایر اطاعات و جزئیات مربوط در اسناد مزایده مندرج می باشند .

2-فروش اسناد مزایده از تاریخ چاپ نوبت اول آگهی تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 99/2/17 می باشد.
3-سپرده نفرات اول ، دوم و سوم در صورت انصراف از خرید به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد. 

4- شهرداری در رد و یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است . 
۵-هزینــه هــای چــاپ دو نوبــت آگهــی روزنامــه و هزینــه کارشــناس رســمی دادگســتری همچنیــن بدهــی احتمالــی بــه اشــخاص حقیقــی یــا حقوقــی و هزینــه هــای نقــل 

وانتقــال اســناد تمامــا بــه عهــده برنــده مزایــده )خریــدار( خواهنــد بــود. 
6-مبلــغ تضمیــن شــرکت در مزایــده بصــورت ضمانــت نامــه بانکــی از بانــک هــای مــورد تاییــد بانــک مرکــزی جمهــوری اســامی ایــران و یــا واریــز بــه حســاب ســپرده 
شــهرداری 010771۵92900۵  بــا شــماره شــبا IR 82017000000010771۵92900۵ نــزد بانــک ملــی ایــران شــعبه گمــرک کرمــان )کــد8002( معــادل ۵٪ )پنــج درصــد( قیمــت 
کل پایــه کارشناســی. )ضمنــا شناســه ملــی شــهرداری 140026041۵6 و کــد اقتصــادی شــهرداری 4113739476۵۵  و کــد پســتی شــهرداری 76381۵4693 مــی باشــد.

آدرس، مشخصات و ابعاد پانزده )1۵( قطعه زمین های مورد مزایده شماره 99/1 شهرداری اختیارآباد سال 1399

قیمت پایه کارشناسی هر مترمربعمساحت)مترمربع(کاربریشماره قطعهآدرس ملک )عرصه(ردیف

7.600.000 ریال302مسکونی1خیابان امام خمینی کوچه 133

7.200.000 ریال209.56مسکونی2خیابان شریعتی کوچه 252

6.000.000 ریال365.9مسکونی3خیابان نماز کوچه 327

6.000.000 ریال206.08مسکونی4خیابان بهشتی کوچه 40 فرعی 6 متری راست4

6.400.000 ریال236.68مسکونی4خیابان روحانیت کوچه 35 قطعه 4 تفکیکی 5

6.400.000 ریال244مسکونی5خیابان روحانیت کوچه 35 قطعه 5 تفکیکی 6

7.600.000 ریال191.7مسکونی7خیابان بهشتی کوچه 732

6.400.000 ریال217.17مسکونی8خیابان امام خمینی کوچه 43 قطعه شرقی8

6.400.000 ریال231.3مسکونی9خیابان امام خمینی کوچه 43 قطعه غربی9

12.800.000 ریال81تجاری10خیابان بهشتی کوچه 1045

7.600.000 ریال358.5مسکونی254خیابان ورزش بین کوچه 4و6 قطعه 11254

12.000.000 ریال346.27تجاری258خیابان ورزش بین کوچه 4و6 قطعه 12258

12.000.000 ریال84.5تجاری13خیابان بهشتی بعداز کوچه 1345

5.600.000 ریال220مسکونی3خیابان استقالل کوچه 13 قطعه 3 تفکیکی14

5.600.000 ریال218مسکونی4خیابان استقالل  کوچه 13 قطعه 4 تفکیکی15

شناسه آگهی 819403

شـهرداری بـم در نظـر دارد مناقصـه عمومـی رفـت و روب معابـر 
سـطح شـهر را از طریق سـامانه تدارکات الکترونیکـی دولت برگزار 
نمایـد، کلیـه مراحل برگـزاری مناقصـه از دریافت اسـناد مناقصه 
تـا ارائـه پیشـنهاد مناقصـه گـران و بازگشـایی پاکـت هـا از طریق 
درگاه سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت )سـتاد( بـه آدرس 
www.setadiran.ir انجـام خواهـد شـد و الزم اسـت مناقصـه 
گـران در صـورت عـدم عضويت قبلـی، مراحل ثبت نام در سـایت 
مذکـور و دریافـت گواهـی امضای الکترونیکی را جهت شـرکت در 

مناقصـه محقق سـازند.
- مدت اجرای پروژه 12 ماه می باشد.

 - ارائـه ضمانـت نامـه بانکـی بـه مبلـغ 1/200/000/000 ریـال در وجـه 
شـهرداری بم به عنوان سـپرده شـرکت در مناقصه الزامی می باشـد.

- شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است

 - سـایر اطاعـات و جزئیـات مربـوط بـه مناقصـه در اسـناد مندرج 
. است 

 - تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ1399/2/9 می باشد .
- مهلـت زمانـی دریافـت اسـناد مناقصه از سـایت : تا سـاعت 17:00 

مـورخ 1399/2/17
- مهلت زمانی ارائه پیشنهاد:تا ساعت17:00 مورخ 1399/2/27

- زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 10:00 مورخ 1399/2/28
 اطاعـات تمـاس دسـتگاه مناقصـه گـزار جهـت دریافـت اطاعـات 
بیشـتر در خصـوص اسـناد مناقصـه و ارائه پاکـت های الـف: آدرس 
بـم- بلوار شـهید رجایی سـایت اداری- شـهرداری بم امـور قراردادها 
– تلفـن :4434۵214-034 اطاعـات تمـاس سـامانه سـتاد جهت 

انجـام مراحـل عضویت در سـامانه : مرکـز تمـاس 021-41934 
دفتر ثبت نام: 88969737-8۵193768

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای 

محمد بنی اسدی شهردار بم

 )نوبت اول(

با آمار شوخی نکنید

روحانی:
اماکن مذهبی در مناطق 
سفید بازگشایی می شود
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روز گذشــته رئیــس جمهــور از احتمــال برگشــت محدودیت  ها 
گفــت. برخــی اســتانداران و مســئوالن وزارت بهداشــت هــم با 
کنایــه از لــزوم توجــه مــردم بــه رعایــت فاصلــه اجتماعــی و 
در خانــه مانــدن گفتنــد. مدیــران تصمیم گیــر از چــه آمــاری 
خبــر دارنــد کــه مــا نداریــم؟ مگــر نمودارهــای ابتــال و فوتــی 
ــه  ــد؟ درســت اســت ک ــی ندارن ــد نزول ــران رون در سراســر ای
ــردم  ــی م ــا زندگ ــا ب ــی داشــته و کرون ــواره هشــدار کارای هم
بنــای همزیســتی دارد، امــا تهدیــد بــه بازگشــت محدودیت ها 
ــرای  ــردم ب ــوش م ــا گ ــه گوی ــی دارد ک ــان از ناگفته های نش

شــنیدن آن محــرم نبــوده اســت.
ــوم  ــگاه عل ــس دانش ــی از رئی ــته ویدیوی ــای گذش در روزه
پزشــکی لرســتان منتشــر شــد کــه از دســتور حراســت وزارت 
بهداشــت بــرای عــدم انتشــار جزئیــات آمــار مبتالیــان خبــر 
ــان  ــار مبتالی ــم آم ــران ه ــس شــورای شــهر ته ــی داد. ریی م
پایتخــت را بیــش از آنچــه ایــن روزهــا اعــالم می شــود 

می دانســت. 
ــود دارد؟  ــار وج ــا آم ــور ب ــمنی در کش ــه دش ــتی چ ــه راس ب
نگرانــی از شــفافیت تــا چــه ســطوحی از کشــور داری رخنــه 
کــرده اســت کــه خــدای نکــرده ســالمت هــم قربانــی 

ــود؟  ــره ش ــی و غی ــای سیاس ــیت ه حساس
بیــم آن مــی رود کــه ســکان  داران سیاســت بــه قصــد رقابــت 
بــا ســایر کشــورهای درگیــر کرونــا همزمان بــا کنتــرل بیماری 
ــد کــه پشــت حریــف خصــم  ــار زده ان ــه چرتکــه آم دســت ب
ــه  ــد هم ــن باش ــر چنی ــه اگ ــال آنک ــد! ح ــن بزنن ــه زمی را ب
زحمــت کادر درمــان و خــواب بیــداری خودشــان را در قمــاری 

ــد.  ــش باخته ان ــش پی ــه پی بی نتیج
بحرانــی  وارد  ایــران  اقتصــادی  شــرایط  در ســخت ترین 
ــت.  ــور از آن اس ــال عب ــی در ح ــا همدل ــد و ب ــی ش ویروس
نــه قفســه فروشــگاهی بــرای دســتمال کاغــذ پاییــن آمــد و 
نــه اجســاد فوت شــدگان کــف بیمارســتان های کشــور ردیــف 
ــد همــه  ــه آمــار امــا می توان ــی ب ــگاه امنیتــی احتمال شــد. ن
دســتاوردهای همراهــی یــک ملــت را بــه بــاد بدهــد. بــا آمــار 
شــوخی نکنیــد. بــاور کنیــد هنــوز دروغگــو دشــمن خداســت.

انس طال         1.728.210

مثقال طال     28.120.250

گرم طالی 18  6.377.192

گرم طالی 24   8.502.200

بهار آزادی      63.000.000

امامی          64.830.000

نیم       32.600.000

ربع         18.800.000

گرمی       9.700.000

دالر             155.390

یورو         169.200

درهم          42.359

لیر ترکیه           25.423

دالر استرالیا      102.848

قشم چشم انتظار سه هزار بچه 
الک پشت پوزه عقابی

۴۴ الکپشت در ساحل روستای شیب دراز واقع درجزیره 
قشم تخم گذاری کردند که بر اساس پیشبینی ها، سه هزار 

تخم الک پشت در این منطقه موجود است.

@p a y a m e m a

ما را در تلگرام 
13 تا  21دنبال کنید

دولت الکترونیک از ترس کرونا
خدمات الکترونیک هیچ گاه اولویت دولت ها در کشور نبوده و ویروس کرونا شاید اهرمی 

برای حرکت سیستم اداری کشور به سمت »دولت الکترونیک« باشد

کوشـکی ، دلبـر و ایـران، یوزپلنگ هـای در اسـارت 
بودنـد کـه بعـد از سـال ها بـه زادگاهشـان در پـارک 
ملـی تـوران اسـتان سـمنان بازگشـتند، ایـن اقدام 
تالشـی برای کمـک بـه زادآوری و افزایش جمعیت 
اسـت. انقـراض  خطـر  در  و  ارزشـمند   ایـن گونـه 
مـاده   و  نـر  یوزپلنـگ  دو  »دلبـر«  و  »کوشـکی« 
تکثیـر  هـدف  بـا  پردیسـان  پـارک  در  سـالها  کـه 
نگهـداری می شـدند، بـا ناکامـی در زادآوری، دوباره 
در فرودیـن ۹۹ از سـوی سـازمان حفاظـت محیـط  
زیسـت  بـه پـارک ملـی تـوران در اسـتان سـمنان 

منتقـل شـدند.
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آبگیری تاالب 
صالحیه امسال 
فوق العاده بود

مدیرکل حفاظت محیط زیســت 
البرز با بیان اینکه مشــکل ورود 

فاضــاب صنعتی به تاالب صالحیه 
تا حدی حل شــده است گفت: 

اما هنوز در مواقع بارندگی شــاهد 
سرریز فاضاب و ورود آن به 

تاالب هستیم.

کشف کتیبه  ساسانیان 
در نقش رستم

مدیر پایگاه میراث جهانی تخت 
جمشید با اشاره به انجام کار 

حفاظتی روی نقش هرمز دوم 
از کشف کتیبه ای جدید از دوره 
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دولت الکترونیک از ترس کرونا
خدمات الکترونیک هیچ گاه اولویت دولت ها در کشور نبوده و ویروس کرونا شاید اهرمی برای 

حرکت سیستم اداری کشور به سمت »دولت الکترونیک« باشد

ــت  ــر وق ــئوالن ه ــه مس ــت ک سالهاس
پیــدا  ســخنرانی  بــرای  ســوژه ای 
و  الکترونیــک  دولــت  از  نمی کننــد 
ــای  ــا  روزه ــد. ام ــت آن می گوین اهمی
ــی  ــده کرونای ــته ش ــر گذاش ــت س پش
الکترونیــک  دولــت  داد کــه  نشــان 
نبــوده  دولت هــا  اولویــت  هیــچ گاه 
ــه  ــه مطالب ــل ک ــن دلی ــه ای ــاید ب ، ش
عمومــی در این بــاره وجــود نداشــته 

اســت. 
نهضــت  هنــوز  کــه  کشــوری  در 

ریشــه کنی  مشــغول  آمــوزی  ســواد 
بی ســوادی اســت و بخشــی از بودجــه 
می کنــد  هزینــه  را  آموزش و پــرورش 
بایــد هــم دولــت الکترونیــک اولویــت 
ــته  ــی بس ــر مقطع ــرد. در ه ــرار نگی ق
ــران در وزارت  ــل مدی ــت و تمای ــه هم ب
تالش  هایــی  اســتان  ها  و  ارتباطــات 

ــت.  ــده اس ــا ش ــه و ره ــکل گرفت ش
ــت شــکل  ــن باب ــی از ای ــه عموم مطالب
نگرفتــه کــه جامعــه را می تــوان بــه 
ــیم  ــاط تقس ــن ارتب ــته در ای ــه دس س
ــی  ــواد کاف ــه س ــا ک ــی آن ه ــرد. یک ک
بــرای انجــام فرآیندهــای الکترونیــک را 
ندارنــد و تالشــی هــم بــرای فراگیــری 

ــوان  ــم بت ــاید ه ــد. ش ــام نمی دهن انج
گفــت کــه دیگــر در ســنی نیســتند کــه 
نیــاز بــه فراگیــری ایــن مــوارد داشــته 

باشــند. 
ــه  ــم کســانی هســتند ک دســته دوم ه
علیرغم داشــتن ســن و ســواد مناســب 
تکنولــوژی  از  اســتفاده  مقابــل  در 
ایــن  می دهنــد.  نشــان  مقاومــت 
ــه  ــد و ب ــم نمی شناس ــرز ه ــی م ویژگ
ــردد.  ــراد بر می گ ــخصیتی اف ــوارد ش م
الجــرم ایــن گــروه هــم ســهمی در 
الکترونیــک  دولــت  مطالبه گــری 
ندارنــد و تهدیــدی بــرای دولــت خســته 

نمی شــوند. محســوب  ســنتی 

ــتند  ــی هس ــا گروه ــوم ام ــته س دس
ــنامه ای  ــن شناس ــاظ س ــه لح ــه ی ک
عالقه منــدان  از  و  جوان تــر هســتند 
ــاب  ــه حس ــک ب ــای الکترونی ــه دنی ب
ــم داران  ــده از پرچ ــن ع ــد. ای می آین
حســاب  بــه  کشــور  در  تکنولــوژی 
هــم  آنهــا  صــدای  امــا  می آینــد. 
نتوانســته دولت هــا را مجــاب کنــد 
ــت  ــک را در اولوی ــت الکترونی ــا دول ت
خــود قــرار بدهــد. ایــن عــده شــاید در 
ــی  ــبکه های اجتماع ــار ش ــه و کن گوش
بــا کنایــه و قیــاس عقب افتادگــی 
الکترونیــک  حــوزه  در  را  دولــت 
تــوی ســرش می زننــد امــا چــون 

روزانــه  فعالیت هــای  انجــام  بــرای 
خــود راهــی همــواره پیــدا کرده انــد 
نتوانســته اند دولت هــا را مجــاب بــه 
هزینــه کــردن بــرای الکترونیــک کــردن 

ــد. ــی کنن ــات دولت خدم
کرونــا امــا جــور همــه ایــن ســه دســته 
را بــا هــم کشــید و یــک تنهــا دولــت را 
مجــاب کــرد تــا بــه دولــت الکترونیــک 

تــن بدهــد. تــا جایــی کــه 
رئیــس جمهــور در گفتگــو بــا وزیــر 
ــا اشــاره بــه لــزوم تــالش  ارتباطــات، ب
بــرای توســعه همــه جانبــه دولــت 
ــت:  ــور گف ــر کش ــک در سراس الکترونی
نیــازی  الکترونیــک  توســعه دولــت 
ــر روز  ــوده و ه ــور ب ــرای کش ــی ب حیات
ضــرورت آن در فعالیــت دســتگاه هــای 
گوناگــون قابــل مشــاهده اســت. برایــن 
اســاس همــه دســتگاه هــا موظــف بــه 
همــکاری بیــش از پیــش برای توســعه 

ــتند. ــک هس ــت الکترونی دول
روحانــی پرداخــت 17میلیــون فقــره وام 

ــه حضــوری  ــک مراجع ــی ی ــدون حت ب
بــزرگ  آزمــون  را  هــا  بانــک  بــه 
کارآمــدی دولــت الکترونیــک و آمــاده 

ــرد. ــالم ک ــا اع ــاخت ه ــودن زیرس ب
در ایــن رابطــه رضــا باقــری اصــل دبیــر 
ــاوری اطالعــات در  ــی فن شــورای اجرای
ــر مســئوالن ســایر  ــر نوشــت: اگ توییت
دســتگاه هــای اجرایــی بخواهنــد ایــن 
ــرای  ــک ب ــت الکترونی ــاخت دول زیرس
افزایــش رضایــت مــردم آمــاده اســت.
وی گفــت: پرداخــت وام بــه بیــش 
خانــوار  سرپرســت  میلیــون   17 از  
متقاضــی وام تنهــا بــا ارســال یــک 
پیامــک، بــدون نیــاز بــه احــراز هویــت 
یــا مراجعــه حضــوری بــه بانــک، یــک 
نمونــه از خدمــات یکپارچــه دولــت 

الکترونیکــی اســت.
ــی  ــه انتقادات باقــری اصــل در پاســخ ب
کــه از تشــکیل صــف هــای متقاضیــان 
ــه عنــوان نقطــه  دریافــت ســیم کارت ب
میلیونــی  یــک  وام  طــرح  ضعــف 
ــرح  ــر مط ــوار، در توییت ــت خان سرپرس

شــد، گفــت: هــر خدمــت یکپارچــه 
نقــاط  برخــی  الکترونیکــی  دولــت 
ضعــف پایــگاه هــای اطالعاتی دســتگاه 
هــا را عیــان مــی کنــد، امــا بعــد از ایــن 
ــی از  ــات پایــگاه، تنوع تکمیــل اطالع
ــد  ــه خواه ــل ارائ ــد قاب ــات جدی خدم

ــود. ب
کرونــا  کــه  فعــال  نحــو  هــر  بــه 
تــا  کــرده  مجبــور  را  دولتمــردان 
ــی  ــت طلب ــالهای عافی ــی س عقب ماندگ
را جبــران کننــد. فکــری بــرای خدمــات 
ارباب رجــوع  تــا  کننــد  الکترونیــک 
واقعــا ارج ببینــد و در بهتریــن شــرایط 
مراجعــه  بــدون  را  خــود  خدمــات 
ارگان هــا و ســازمان ها دریافــت  بــه 
ــا شــفافیت  ــد. نتیجــه آن هــم یقین کن
نظــام  ســالمت  و  خدمات دهــی  در 
هــم  مدیــران  بــود.  خواهــد  اداری 
بهتــر از همیشــه می تواننــد گــزارش 
کار نیروهــای خــود را در پرتال هــای 

داخلــی ببیننــد.

ته
نک

مبـارزه  فسـاد  بـا  عمـاٌ  الکترونیـک  دولـت  تحقـق  بـا 
همچنیـن  و  هـا  فرصـت  توزیـع  در  عدالـت  می شـود. 
خدمـات دهـی، بـا تحقـق دولـت الکترونیـک فراهم می 
شـود. فسـاد عمومـًا در محیط هایی که ابهـام وجود دارد 
و شـفاف نیسـت، شـکل می گیـرد و اگـر فرآینـد انجـام 
وجـود  بـه  شـفافی  محیـط  شـود،  الکترونیکـی  کارهـا 
خواهـد آمـد و فسـاد در نطفـه شـکل نخواهـد گرفـت. 
زمـان و دوره فضاهـای مبهم و غیرشـفاف گذشـته اسـت 
الکترونیـک  خدمـات  فراینـد  تحقـق  در  بایـد  دولـت  و 
پیشـرو باشـد. خدمـات بـا عدالت و بـدون تبعیـض باید 
در اختیـار همـگان قـرار بگیـرد و در ایـن راسـتا سـامانه 
بایـد تکمیـل شـوند  الکترونیکـی خدمـات دهـی  هـای 
و ایـن سـامانه هـا بـه همدیگـر لینـک نیز شـوند. شـاید 
یکـی از دسـتاوردهای عبـور از کرونـا کاهـش فسـاد النه 

کـرده در پسـتوی سیسـتم اداری کشـور باشـد .

یادداشت
علیرضا ابراهیمی

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(
ــی و  ــی اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــه قان ــک و س ــواد  ی ــتور م ــه دس ــر ب نظ
ــی  ــر امالک ــوق الذک ــون ف ــه قان ــن نام ــاده 13 آیی ــد ســند رســمی و م ــای فاق ســاختمان ه
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  

َده: بخش 
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  

َده: بخش 
ــه  ــاختمان ب ــاب س ــدانگ یکب ــادی شش ــل آب ــیروانی فی ــد ش ــای احم ــی - آق 2963 فرع
ــع  ــداری شــده م ــی خری ــالك 594 و 595 فرع ــع قســمتی از پ ــر مرب مســاحت 165.63 مت

ــن  ــی معی ــهرت همگ ــت ش ــی هم ــردار و عل ــداد و س ــاج علی ــان ح ــطه از آقای الواس
ــه مســاحت 303.72  ــاب ســاختمان ب ــی ششــدانگ یکب ــادر یدالله ــای ن 3042 فرعــی - آق
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 
ــرم  ــی ك ــطه از عل ــع الواس ــده م ــداری ش ــی خری ــالك 727 فرع ــمتی از پ ــع قس ــر مرب مت

ــی فارســانی  یدالله
4139 فرعــی – خانــم فریــده تیمــوری كرانــی ششــدانگ یکبــاب ســاختمان به مســاحت 120.96 

متــر مربــع قســمتی از پــالك 725 فرعــی خریــداری شــده مــع الواســطه از احمدرضا اســالمی
امــالک واقــع در قریــه  فارســان  بــه شــماره  پــالک ثبتــی 417 اصلــی چهارمحــال و بختیــاری  

َده: بخش 
ــه مســاحت  ــه ب ــاب خان ــگ یکب 2591 فرعــی- آقــای جعفــر خســروی فارســانی شــش دان

ــاه اســالمی فارســانی ــی پن ــای عل ــداری شــده مــع الواســطه از آق ــع خری 163.53 مترمرب
ــه مســاحت  ــه ب ــاب خان ــگ یکب ــی راســتابی شــش دان ــب رحیم ــم زین ــی- خان 2643 فرع

ــانی ــن فارس ــی معی ــای نورعل ــع الواســطه از آق ــداری شــده م ــع خری 198.98 مترمرب
ــه مســاحت  ــه ب ــاب خان ــگ یکب ــی شــش دان ــی دزك ــم خدیجــه صادق 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
ــه ســه دانــگ مشــاع از شــش  3097 فرعــی- آقــای منصــور صفــدری ده چشــمه نســبت ب
دانــگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 305.14 مترمربــع خریــداری شــده مــع الواســطه از آقــای 

الــه مــراد نبــی زاده فارســانی
ــه ســه دانــگ مشــاع از شــش  3097 فرعــی- خانــم نســرین كاظمــی ده چشــمه نســبت ب
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
امــالک واقــع در مزرعــه نصــرت  فارســان  بــه شــماره  پــالک ثبتــی 420 اصلــی چهارمحــال 

و بختیــاری  بخــش َده:
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
ــهرت  ــادر ش ــدا و ن ــم خ ــان رح ــطه از آقای ــع الواس ــده  م ــداری ش 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
ــه مســاحت 153.28  ــه ب ــاب خان ــه ششــدانگ یكب ــی گل 3161 فرعــی- آقــای ابراهیــم لهراب

متــر مربــع خریــداری شــده  مــع الواســطه از آقــای مــراد شــیروانی فارســانی 
ــه مســاحت  ــه ب ــاب خان ــی ششــدانگ یكب ــارف صالحــی چهارمحال ــای ع ــی- آق 3167 فرع
ــی فارســانی  ــی بهرام ــای قربانعل ــع الواســطه از آق ــداری شــده  م ــع خری ــر مرب 175.06 مت
ــر  ــاحت 198.26 مت ــه مس ــه ب ــاب خان ــدانگ یكب ــیدبابا دادور شش ــای س ــی- آق 3800 فرع

ــانی  ــای نجــف خســروی فارس ــع الواســطه از آق ــداری شــده  م ــع خری مرب
4116 فرعــی- آقــای حجــت هللا محمــدی نــژاد ششــدانگ یكبــاب ســاختمان بــه مســاحت 

107.16 متــر مربــع خریــداری شــده  مــع الواســطه از آقــای مــراد شــیروانی فارســانی 
4125 فرعــی- آقــای ســعادت احمــدی ششــدانگ یكبــاب خانــه بــه مســاحت 139.75 متــر 

مربــع خریــداری شــده  مــع الواســطه از آقــای مــراد شــیروانی فارســانی 
ــه  ــاختمان ب ــاب س ــدانگ یكب ــدی شش ــه محم ــدی قلع ــد امی ــای مجی ــی- آق 4159 فرع
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 
خانــه بــه مســاحت 184.27 متــر مربــع خریــداری شــده  مــع الواســطه از آقــای قربانعلــی 

بهرامــی فارســانی 
ــاب  ــه ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یكب 4165 فرعــی- آقــای ایمــان نبــی زاده نســبت ب
خانــه بــه مســاحت 184.27 متــر مربــع خریــداری شــده  مــع الواســطه از آقــای قربانعلــی 

بهرامــی فارســانی 
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  ــه مســاحت 120.44 متــر مرب ــه ب 2600 فرعــی- آقــای رســول نظــری ششــدانگ یكبابخان

خریــداری شــده  مــع الواســطه از آقــای شــاه محمــد باقــری 
ــه مســاحت  ــه ب ــدری ششــدانگ یكبابخان ــی میراحمــدی باباحی ــای روزعل 3580 فرعــی- آق

ــع خریــداری شــده  مــع الواســطه از آقــای شــاه محمــد باقــری  172.81 متــر مرب
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 دیم 
بــه مســاحت 44707 متــر مربــع متقاضــی مــورد تقاضــا را بموجــب 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 
ــماره  ــهركرد و رأی ش ــتان ش ــی شهرس ــی حقوق ــعبه 4 دادگاه عموم ــورخ 1397/10/08 ش م
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 
ــوق و  ــه ف ــه معامل ــه موجــب خالص ــود را ب ــی خ ــهادیه محل ــه استش ــار متقاضــی و ارائ اظه

دادنامــه هــای صــادره مالــك رســمی مشــاعی رقبــه مذكــور معرفــی نمــوده اســت.
ــن  ــاغ مشــجر و زمی ــدرب ب ــای اســماعیل كشــاورزجونقانی ششــدانگ یك 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 
دادگاه عمومــی حقوقــی شهرســتان  9709973810401021 مــورخ 1397/10/08 شــعبه 4 
شــهركرد و رأی شــماره 9809973814100408 مــورخ 1398/04/15 دادگاه تجدیدنظــر اســتان 
ــه نفــع نامبــرده جــزو مســتثنیات اعــالم  ــع از اراضــی ملــی را ب كــه میــزان 125939 مترمرب
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 

2040 اكبر یزدانی سودجانی - 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
دفترچــه ای بــا اســناد مالكیــت كاداســتری را بــه منظــور تثبیــت موقعیــت امــالك شــما در 
سیســتم كاداســتری و بانــك جامــع امــالك بــه منظــور جلوگیــری از طــرح دعــاوی احتمالــی 

ــر علیــه شــما را در مــدت زمــان محــدودی دارد ب

اگهی تحدید حدود اختصاصی قانون تعیین 
تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی مصوب 1390
بــه موجــب تبصــره مــاده 13 قانــون تعییــن تكلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و 
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی و مــاده 13 اییــن نامــه قانــون فــوق االشــاره 
تحدیــد حــدود قانونــی ششــدانگ یكبــاب كارگاه كارواش شــماره پــالک 3388 
ــد  ــی فرزن ــر امام ــام اصغ ــان بن ــع درفارس ــال واق ــی چهارمح ــی از 417 اصل فرع
ــاعت 8  ــورخ 1399/03/06 رأس س ــنبه م ــه ش ــده در روز س ــادر گردی ــم ص رحی
صبــح در محــل  وقــوع ملــك انجــام خواهــد شــد لــذا بموجــب ایــن آگهــی بــه 
ــای مجــاور اخطــار میگــردد کــه در روز و ســاعت مقــرر در  ــه مالکیــن پالکه کلی
ــت اســناد وامــالک  ــون ثب ــاده 15 قان ــق م ــه هــم رســانند مطاب محــل حضــور ب
چنانچــه تقاضــا کننــده در موقــع تحدیــد حــدود، خــود یــا نماینــده اش حاضــر 
ــا حــدود اظهــار شــده از طــرف مجاوریــن تحدیــد  نباشــد ملــک مــورد تقاضــا ب
ــه  ــت اســناد مجــاوری کــه نســبت ب ــون  ثب ــق مــاده 20 قان خواهــد شــد ،مطاب
حــدود یــا حقــوق ارتفاقــی حقــی بــرای خــود قائــل اســت مــی توانــد فقــط تــا 
ســی روز از تاریــخ تنظیــم صورتمجلــس تحدیــد حــدود اعتــراض خــود را کتبــا 
بــه اداره ثبــت اســناد و امــالک محــل تســلیم نمایــد و مطابــق مــاده 86 اییــن 
نامــه اصالحــی قانــون ثبــت اســناد و امــالک معتــرض بایــد ظــرف مــدت یکمــاه 
ــه مرجــع ذیصــالح  ــه مرجــع ثبتــی دادخواســت ب از تاریــخ تســلیم اعتــراض ب
قضایــی تقدیــم و گواهــی آنــرا بــه اداره ثبــت اســناد محــل تســلیم  نمایــد در غیر 
اینصــورت متقاضــی ثبــت یــا نماینــده قانونــی وی مــی توانــد بــه دادگاه مربوطــه 
مراجعــه و گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت را دریافــت و بــه اداره ثبــت محــل 
تســلیم واداره ثبــت اســناد و امــالک بــدون توجــه بــه اعتــراض عملیــات ثبتــی را 

بــا رعایــت مقــررات ادامــه خواهــد داد. 
تاریخ انتشار: روز دوشنبه مورخ 1399/02/08  
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 پیام
سیاست

خودکفایی در تعمیر و نگهداری انواع پرنده ها
فرمانده پایگاه هوایی شهید بابایی با اشاره به توانمندی نیروی هوایی در تعمیر و نگهداری انواع پرنده ها گفت: توانسته ایم عالوه 
بر تولید قطعات مورد نیاز در مجموعه نیروی هوایی و وزارت دفاع، تعمیرات را با توجه به تخصص باالیی که در کشورمان موجود 
است، انجام دهیم؛ لذا هیچ مشکلی از این لحاظ نداشته و به خودکفایی کامل رسیده ایم.

هر
 م

س:
عک

ــه  ــن ک ــر ای ــد ب ــا تاکی ــور ب ــر کش وزی
صیانــت از وضعیــت موجــود تولیــد، 
بــرای مــا اولویتــی مهــم اســت از 
و  ضعف هــا  خواســت  اســتانداران 
آســیب ها را بــا نــگاه بــاز و واقعــا 
کارشناســانه ببیننــد و نســبت بــه رفــع 

آنهــا در ســال 99 اقــدام کننــد.
بــه گــزارش پایــگاه اطــالع رســانی 
ــت  ــش دوم نشس ــور در بخ وزارت کش
ســتاد اقتصــاد مقاومتــی کــه بــه شــکل 

ویدئــو کنفرانــس بــا حضــور نماینــدگان 
ــتانداران  ــادی و اس ــتگاه های اقتص دس
ــه  ــتان ب ــتان و بلوچس ــارس و سیس ف
عبدالرضــا  اســتان هایی کــه  عنــوان 
رحمانــی فضلــی وزیــر کشــور در مقــام 
اقتصــاد  ســتاد  رئیــس  جانشــین 
مقاومتــی، بــر اجــرای طرحهــای اقتصاد 
ــزار  ــد، برگ ــارت می کن ــی آن نظ مقاومت
شــد، از اســتانداران خواســت تــا همــه 
برنامه هــای اقتصــادی و توســعه ای 

اســتان  را بــا اســتفاده از شــاخص های 
ــد. علمــی کمــی کنن

بــر  عــالوه  افــزود:  کشــور  وزیــر 
ــان  ــن زم ــا، تدوی ــازی برنامه ه کمی س
بنــدی دقیــق و پیش بینــی اقتضائــات 
و لــوازم تحقــق اهــداف، همــراه بــا 
جــداول توزیــع دســتگاهی چــه در 
ســطح منطقــه ای و چــه در ســطح 

ــت. ــار اس ــورد انتظ ــی م مل
رحمانــی فضلــی خطــاب به اســتانداران 
اســتان ها  اقتصــادی  مدیــران  و 
ــی  ــه راه ــد نقش ــرد: بای ــان ک خاطرنش
داشــته باشــید کــه در آن نقشــه راه، 
امکانــات  و  مســیرها  و  هدف هــا 

باشــد.   مشــخص شــده 

اولویت مهم ما صیانت از وضعیت 
موجود تولید است

اماکن مذهبی در مناطق سفید 
بازگشایی می شود

رییس جمهــوری بــا بیــان اینکــه کشــور بــر اســاس میــزان شــیوع و ابتــال 
بــه کرونــا و تعــداد فوتی هــا تقســیم و بــه مناطــق »ســفید، زرد و قرمــز« 
ــه و  ــاع متبرک ــی بق ــن مذهب ــت: مســاجد، اماک ــدی می شــود، گف منطقه بن

نمازهــای جمعــه در »مناطــق ســفید« بازگشــایی می شــوند.
ــه  ــنبه در جلس ــی روز یکش ــن روحان ــلمین حس ــالم و المس ــت االس حج
ــا اظهــار داشــت: مــاه رمضــان در  ــا کرون ســتاد ملــی مدیریــت و مبــارزه ب
ــه  ــا قــرآن مجیــد و کمــک ب آن قــرار داریــم مــاه پربرکــت و مــاه انــس ب
ــه  ــکالتی ک ــختی ها و مش ــه س ــه ب ــا توج ــاه ب ــن م ــت. در ای ــران اس دیگ
بــرای اقشــار آســیب پذیــر اســت و بــا توجــه بــه ایــن کــه پویــش هایــی 
از طــرف مــردم و خیریــن و هیــات هــا و نیروهــای مســلح شــروع شــده 
ــد. ــی افطــار نمان اســت؛ بنابرایــن همــه کمــک کنیــم کــه ســفره مــردم ب

ــرای  ــی ب ــوری ادامــه داد: در ایــن شــرایطی کــه مــردم نگران رییــس جمه
ــاه  ــم در م ــد همــه تــالش کنی ــرای زندگــی دارن ــد و ب ســالمتی خــود دارن
ــار در  ــفره افط ــند. س ــته باش ــار نداش ــفره افط ــرای س ــی ب ــان نگران رمض
ــده  ــروع ش ــور ش ــی در کش ــه کار خوب ــه البت ــرد ک ــرار گی ــردم ق ــار م اختی

اســت.

سامتبین الملل

9۰۴۸1 مبتال، ۵۷1۰ فوتی کرونا در کشوربیشتر مرزهای کشور باز هستند
معـــاون دیپلماســـی اقتصـــادی 
وزارت امـــور خارجـــه کشـــورمان بـــا 
ـــای  ـــه نمایندگی ه ـــن ک ـــان ای بی
ایـــران در حـــال مذاکـــره بـــا 
ـــان هســـتند،  ـــردد تجـــار و بازرگان ـــرای ت مقامـــات خارجـــی ب
ـــت  ـــا رعای ـــدگان ب ـــار و صادرکنن ـــردد تج ـــرایط ت ـــت: ش گف
ـــود. ـــی ش ـــالم م ـــه زودی اع ـــتی ب ـــای بهداش ـــکل ه پروت
غالمرضـــا انصـــاری  در پاســـخ بـــه ایـــن ســـوال کـــه بـــا توجـــه 
ـــه  ـــدگان ب ـــان تجـــار و صادرکنن ـــه بازگشـــایی مرزهـــا همچن ب
ـــا  ـــروس کرون ـــرایط وی ـــردد را در ش ـــق ت ـــرادی ح ـــکل انف ش
ندارنـــد  و چـــه تدابیـــری بـــرای رفـــع ایـــن مســـئله در ســـتاد 
ـــا  ـــه جـــز ب ـــا ب اندیشـــیده شـــد؟ گفـــت: بیشـــتر مرزهـــای م

ترکمنســـتان بـــاز اســـت و تـــردد کاالیـــی در آن جریـــان دارد. 
وی افـــزود: ترکمنســـتان نـــه تنهـــا بـــر روی کشـــور مـــا بلکـــه 
بـــر روی بقیـــه کشـــورها نیـــز بســـته اســـت؛ بـــه دلیـــل اینکـــه 
بـــه نقـــل از مقاماتشـــان هیـــچ مـــورد کرونایـــی در ایـــن کشـــور 
ـــاری  ـــت. انص ـــاز اس ـــا ب ـــایر مرزه ـــا س ـــده، ام ـــاهده نش مش
ــوب و  ــرقی، جنـ ــی، شـ ــای غربـ ــام مرزهـ ــزود: در تمـ افـ
ـــرای  ـــا ب ـــت ام ـــد اس ـــت و آم ـــال رف ـــا کاال در ح ـــمال م ش
ـــا کـــرد  ـــه حمـــل و نقـــل کاال اکتف ـــا نمی شـــود ب تجـــارت تنه
و بایـــد افـــراد حضـــور داشـــته باشـــند و تجـــارت انجـــام 
ـــایه  ـــورهای همس ـــا کش ـــی را ب ـــم بحث های ـــد؛ امیدواری دهن
ـــرای  ـــن مرزهـــا بخصـــوص ب ـــردد بی ـــادی ســـازی ت ـــرای ع ب

ـــیم . ـــته باش ـــراد داش ـــردد اف ت

شـــیوع  از  روز  از 67  پـــس 
کرونـــا در کشـــور براســـاس 
ـــت 90481  ـــالم وزارت بهداش اع
ـــال  ـــاری مبت ـــن بیم ـــه ای ـــر ب نف
ـــده و  ـــوت ش ـــر ف ـــداد 5710 نف ـــن تع ـــه از ای ـــده اند ک ش

69657 نفـــر بهبـــود یافته انـــد.
ـــیوع  ـــس از 67 روز از ش ـــا، پ ـــگار ایلن ـــزارش خبرن ـــه گ ب
کرونـــا در کشـــور براســـاس اعـــالم وزارت بهداشـــت 90481 
نفـــر بـــه ایـــن بیمـــاری مبتـــال شـــده اند کـــه از ایـــن 
تعـــداد 5710 نفـــر فـــوت شـــده و 69657 نفـــر بهبـــود 
ـــه  ـــات مقابل ـــده عملی ـــی« فرمان ـــا زال ـــد. »علیرض یافته ان
بـــا کرونـــا در کالنشـــهر تهـــران بـــا اشـــاره بـــه افـــت 

ـــبختانه  ـــت؛ خوش ـــه اس ـــا، گفت ـــه کرون ـــان ب ـــار مبتالی آم
بازتـــاب شـــکل گیری طـــرح فاصله گـــذاری اجتماعـــی 
ـــال  ـــان کام ـــداد مبتالی ـــتری و تع ـــان بس ـــزان مراجع در می
ـــی  ـــه ط ـــت؛ اگرچ ـــرده اس ـــد ک ـــت.وی تاکی ـــهود اس مش
دو روز گذشـــته آمـــار بیمـــاران بســـتری در بخـــش 
عـــادی بیمارســـتان ها در تهـــران کاهـــش پیـــدا کـــرده 
ـــادی  ـــرایط ع ـــه ش ـــم ب ـــه بگویی ـــرای اینک ـــا ب ـــت، ام اس
رســـیده ایم، هنـــوز زود اســـت، چراکـــه ایـــن رونـــد 
کاهـــش بایـــد حداقـــل یـــک هفتـــه ادامـــه داشـــته 
ـــوده  ـــد تهـــران سینوســـی ب باشـــد. از ابتـــدای بیمـــاری رون
ــا کاهـــش  ــم و روزی بـ ــک بودیـ ــت و روزی در پیـ اسـ

مواجـــه بوده ایـــم.
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عضـو جامعـه روحانیـت مبـارز گفـت: تـا زمانی کـه جامعه 
پزشـکی نظـر مثبتی بـرای برگزاری اجتماعات نداده اسـت، 

نبایـد اجتماعـات مذهبی برگزار شـود.
حجت االسـالم حسـین ابراهیمـی در گفت و گـو بـا خبرنـگار 
ایلنـا، در خصـوص بسـته بـودن اماکـن مذهبـی در مـاه 
رمضـان و همراهـی روحانیـون بـا جامعـه پزشـکی، اظهـار 
کـرد: مـاه مبـارک رمضـان بسـیار غنیمـت اسـت و اعمـال 
خوبـی می تـوان در مسـاجد و اماکـن مذهبـی انجـام داد 
کـه بـا بسـته بـودن این اماکـن، بخشـی از خدمـات نیز به 
روی مـردم بسـته خواهد شـد، چون تا زمانـی که اجتماعی 

تشـکیل نشـود، نمی تـوان خیریـن را وارد صحنـه کـرد.

جامـع  سـامانه  هویـت  احـراز  سـامانه  از  رونمایـی  مراسـم 
بانـک  منتخـب  شـعب  در  )سـجام(  مشـتریان  اطالعـات 
و  مرکـزی  سـپرده گذاری  مدیرعامـل  حضـور  بـا  صـادرات 
مدیرعامـل بانـک صـادرات برگزار شد.حسـین فهیمـی در این 
مراسـم بـا بیـان اینکـه ایـن اتفـاق را می تـوان همـکاری همه 
جانبـه بـا نهادهـای مالـی بـزرگ و بانک صـادرات دانسـت که 
همـکاری بین بخشـی افزایـش یافته و خدمـات به هموطنان 
داخـل و خـارج از کشـور ارائـه خواهـد شـد، گفت: همـکاری با 
بانـک صـادرات از مدت هـا قبـل آغـاز شـده اسـت بـه طوریکه 
53 هـزار نفـر از مشـتریان ایـن بانک در این سـامانه ثبت نام 
کـرده انـد و هـم اکنون از خدمات بازار سـرمایه بهـره می برند.
فهیمی خاطرنشـان کرد: ٥1 شـعبه بانک صـادرات همزمان در 
سراسـر کشور مسـئولیت احراز هویت سـهامداران بازار سرمایه 

را آغـاز مـی کنند.

اسـتاد دانشـگاه عالمـه طباطبایـی اظهـار داشـت: شـرایط 
موجـود اقتصـاد ملـی، نشـان می دهـد کـه اگـر ایـن رونـد 
متوقـف نگـردد بـه هـم ریختگی هـای ایجـاد شـده از کانـال 
بورس از نظر مشـکل آفرینی برای اقتصاد ملی بسـیار بیشتر 
از گذشـته بوده و بیشـتر نیز خواهد شـد. فرشـاد مومنی در 
گفت وگـو بـا ایلنـا بـا اشـاره بـه تحـوالت روی داده در بـازار 
سـرمایه کشـور گفت: رشـد خطرناک و حبابی بورس کشـور 
بزرگتریـن خطـری اسـت کـه اقتصـاد ایـران را در سـال 99 
تهدیـد می کند و متاسـفانه کسـانی که می داننـد این موضوع 
چـه فجایعـی می تواند در سرنوشـت بنگاه ها و مردم داشـته 
باشـد، سـکوت کرده انـد. مومنـی افـزود: از منظـر سـاختار 
نهـادی جهـش بـورس بـه انـدازه 2 برابـر سـایر حیطه هـای 
تاثیـر پذیـر از تـب سـوداگری ماننـد زمیـن و مسـکن  بـه 

وضـوح واقعیـت را بـه نمایـش می گـذارد.

برگزاری مراسم ها مذهبی 
مشروط به نظر جامعه پزشکی 

احراز هویت سجام در بانک 
صادرات ایران کلید خورد

رشد حبابی بورس خطر 
اقتصاد ایران است
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3 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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اگهی تحدید حدود اختصاصی قانون تعیین 
تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 

سند رسمی مصوب 1390
ــی اراضــی و  ــت ثبت ــن تكلیــف وضعی ــون تعیی ــاده 13 قان ــه موجــب تبصــره م ب
ــوق االشــاره  ــون ف ــه قان ــن نام ــاده 13 ایی ــد ســند رســمی و م ســاختمانهای فاق
تحدیــد حــدود قانونــی ششــدانگ یكبــاب خانــه شــماره پــاک 3465 فرعــی از 
417 اصلــی چهارمحــال واقــع درفارســان بنــام داود بهرامــی فارســانیفرزند صولــت 
ــح در  ــورخ 1399/03/07 رأس ســاعت 9 صب ــده در روز چهارشــنبه م صــادر گردی
ــه  ــه کلی ــی ب ــن آگه ــب ای ــذا بموج ــد ل ــد ش ــام خواه ــك انج ــوع مل ــل  وق مح
ــرر در محــل  ــه در روز و ســاعت مق ــردد ک ــار میگ ــاور اخط ــای مج ــن پاکه مالکی
ــون ثبــت اســناد وامــاک چنانچــه  ــه هــم رســانند مطابــق مــاده 15 قان حضــور ب
ــد  ــر نباش ــده اش حاض ــا نماین ــود ی ــدود، خ ــد ح ــع تحدی ــده در موق ــا کنن تقاض
ــد خواهــد  ــار شــده از طــرف مجاوریــن تحدی ــا حــدود اظه ملــک مــورد تقاضــا ب
ــدود  ــه ح ــبت ب ــه نس ــاوری ک ــناد مج ــت اس ــون  ثب ــاده 20 قان ــق م ــد ،مطاب ش
ــا ســی  ــط ت ــد فق ــل اســت مــی توان ــرای خــود قائ ــی ب ــوق ارتفاقــی حق ــا حق ی
ــه  ــا ب ــود را کتب ــراض خ ــدود اعت ــد ح ــس تحدی ــم صورتمجل ــخ تنظی روز از تاری
ــن  ــاده 86 ایی ــق م ــد و مطاب ــلیم نمای ــل تس ــاک مح ــناد و ام ــت اس اداره ثب
نامــه اصاحــی قانــون ثبــت اســناد و امــاک معتــرض بایــد ظــرف مــدت یکمــاه 
ــع ذیصــاح  ــه مرج ــی دادخواســت ب ــع ثبت ــه مرج ــراض ب ــخ تســلیم اعت از تاری
قضایــی تقدیــم و گواهــی آنــرا بــه اداره ثبــت اســناد محــل تســلیم  نمایــد در غیــر 
اینصــورت متقاضــی ثبــت یــا نماینــده قانونــی وی مــی توانــد بــه دادگاه مربوطــه 
ــه اداره ثبــت محــل  مراجعــه و گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت را دریافــت و ب
تســلیم واداره ثبــت اســناد و امــاک بــدون توجــه بــه اعتــراض عملیــات ثبتــی را 

ــا رعایــت مقــررات ادامــه خواهــد داد.  ب
تاریخ انتشار: روز دوشنبه مورخ 1399/02/08  

اكبر یزدانی سودجانی
2380 سرپرست اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان فارسان 

اگهی تحدید حدود اختصاصی قانون تعیین 
تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 

سند رسمی مصوب 1390
ــی اراضــی و  ــت ثبت ــن تكلیــف وضعی ــون تعیی ــاده 13 قان ــه موجــب تبصــره م ب
ــوق االشــاره  ــون ف ــه قان ــن نام ــاده 13 ایی ــد ســند رســمی و م ســاختمانهای فاق
تحدیــد حــدود قانونــی ششــدانگ یكبــاب خانــه شــماره پــاک 2710 فرعــی از 417 
اصلــی چهارمحــال واقــع درفارســان بنــام زهــرا ســلطانی پــور فرزنــد علــی اكبــر 
)مالــك ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ( صــادر گردیــده در روز چهارشــنبه مــورخ 
1399/02/31 رأس ســاعت 9 صبــح در محــل  وقــوع ملــك انجــام خواهــد شــد 
لــذا بموجــب ایــن آگهــی بــه کلیــه مالکیــن پاکهــای مجــاور اخطــار میگــردد کــه 
در روز و ســاعت مقــرر در محــل حضــور بــه هــم رســانند مطابــق مــاده 15 قانــون 
ثبــت اســناد وامــاک چنانچــه تقاضــا کننــده در موقــع تحدیــد حــدود، خــود یــا 
نماینــده اش حاضــر نباشــد ملــک مــورد تقاضــا بــا حــدود اظهــار شــده از طــرف 
مجاوریــن تحدیــد خواهــد شــد ،مطابــق مــاده 20 قانــون  ثبــت اســناد مجــاوری 
کــه نســبت بــه حــدود یــا حقــوق ارتفاقــی حقــی بــرای خــود قائــل اســت مــی 
توانــد فقــط تــا ســی روز از تاریــخ تنظیــم صورتمجلــس تحدیــد حــدود اعتــراض 
خــود را کتبــا بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک محــل تســلیم نمایــد و مطابــق مــاده 
ــرف  ــد ظ ــرض بای ــاک معت ــناد و ام ــت اس ــون ثب ــی قان ــه اصاح ــن نام 86 ایی
مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت بــه مرجــع 
ــلیم   ــل تس ــناد مح ــت اس ــه اداره ثب ــرا ب ــی آن ــم و گواه ــی تقدی ــاح قضای ذیص
نمایــد در غیــر اینصــورت متقاضــی ثبــت یــا نماینــده قانونــی وی مــی توانــد بــه 
ــه  ــت و ب ــت را دریاف ــم دادخواس ــدم تقدی ــی ع ــه و گواه ــه مراجع دادگاه مربوط
اداره ثبــت محــل تســلیم واداره ثبــت اســناد و امــاک بــدون توجــه بــه اعتــراض 

عملیــات ثبتــی را بــا رعایــت مقــررات ادامــه خواهــد داد. 
تاریخ انتشار: روز دوشنبه مورخ 1399/02/08  

اكبر یزدانی سودجانی
2381 سرپرست اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان فارسان 

اگهی تحدید حدود اختصاصی قانون تعیین 
تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 

سند رسمی مصوب 1390
ــی اراضــی و  ــت ثبت ــن تكلیــف وضعی ــون تعیی ــاده 13 قان ــه موجــب تبصــره م ب
ــوق االشــاره  ــون ف ــه قان ــن نام ــاده 13 ایی ــد ســند رســمی و م ســاختمانهای فاق
ــی  ــاک 3399 فرع ــماره پ ــه ش ــاب خان ــدانگ یكب ــی شش ــدود قانون ــد ح تحدی
ــد  ــی فرزن ــی كران ــجاد رفیع ــام س ــان بن ــع درفارس ــال واق ــی چهارمح از 417 اصل
ــاعت 9  ــورخ 1399/03/06 رأس س ــنبه م ــه ش ــده در روز س ــادر گردی ــد ص مجی
صبــح در محــل  وقــوع ملــك انجــام خواهــد شــد لــذا بموجــب ایــن آگهــی بــه 
ــرر در  ــاعت مق ــه در روز و س ــردد ک ــار میگ ــاور اخط ــای مج ــن پاکه ــه مالکی کلی
ــاک  ــناد وام ــت اس ــون ثب ــاده 15 قان ــق م ــانند مطاب ــم رس ــه ه ــور ب ــل حض مح
ــده اش حاضــر  ــا نماین ــد حــدود، خــود ی ــده در موقــع تحدی چنانچــه تقاضــا کنن
ــد  ــن تحدی ــار شــده از طــرف مجاوری ــا حــدود اظه ــورد تقاضــا ب ــک م نباشــد مل
ــه  ــه نســبت ب ــاوری ک ــناد مج ــت اس ــون  ثب ــاده 20 قان ــق م ــد ،مطاب ــد ش خواه
حــدود یــا حقــوق ارتفاقــی حقــی بــرای خــود قائــل اســت مــی توانــد فقــط تــا 
ــا  ــراض خــود را کتب ــد حــدود اعت ــم صورتمجلــس تحدی ــخ تنظی ســی روز از تاری
ــه اداره ثبــت اســناد و امــاک محــل تســلیم نمایــد و مطابــق مــاده 86 اییــن  ب
نامــه اصاحــی قانــون ثبــت اســناد و امــاک معتــرض بایــد ظــرف مــدت یکمــاه 
ــع ذیصــاح  ــه مرج ــی دادخواســت ب ــع ثبت ــه مرج ــراض ب ــخ تســلیم اعت از تاری
قضایــی تقدیــم و گواهــی آنــرا بــه اداره ثبــت اســناد محــل تســلیم  نمایــد در غیــر 
اینصــورت متقاضــی ثبــت یــا نماینــده قانونــی وی مــی توانــد بــه دادگاه مربوطــه 
ــه اداره ثبــت محــل  مراجعــه و گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت را دریافــت و ب
تســلیم واداره ثبــت اســناد و امــاک بــدون توجــه بــه اعتــراض عملیــات ثبتــی را 

ــا رعایــت مقــررات ادامــه خواهــد داد.  ب
تاریخ انتشار: روز دوشنبه مورخ 1399/02/08  

اكبر یزدانی سودجانی
2382 سرپرست اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان فارسان 

اگهی تحدید حدود اختصاصی قانون تعیین 
تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی مصوب 1390
بــه موجــب تبصــره مــاده 13 قانــون تعییــن تكلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و 
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی و مــاده 13 اییــن نامــه قانــون فــوق االشــاره 
ــاک 3383  ــماره پ ــاختمان ش ــاب س ــدانگ یكب ــی شش ــدود قانون ــد ح تحدی
ــینی  ــیدوحید حس ــام س ــان بن ــع درفارس ــال واق ــی چهارمح ــی از 417 اصل فرع
فرزنــد ســیداحمد صــادر گردیــده در روز یكشــنبه مــورخ 1399/03/11 رأس 
ســاعت 9 صبــح در محــل  وقــوع ملــك انجــام خواهــد شــد لــذا بموجــب ایــن 
آگهــی بــه کلیــه مالکیــن پاکهــای مجــاور اخطــار میگــردد کــه در روز و ســاعت 
ــت اســناد  ــون ثب ــاده 15 قان ــق م ــه هــم رســانند مطاب ــرر در محــل حضــور ب مق
وامــاک چنانچــه تقاضــا کننــده در موقــع تحدیــد حــدود، خــود یــا نماینــده اش 
ــن  ــار شــده از طــرف مجاوری ــا حــدود اظه ــک مــورد تقاضــا ب حاضــر نباشــد مل
تحدیــد خواهــد شــد ،مطابــق مــاده 20 قانــون  ثبــت اســناد مجــاوری کــه نســبت 
بــه حــدود یــا حقــوق ارتفاقــی حقــی بــرای خــود قائــل اســت مــی توانــد فقــط 
تــا ســی روز از تاریــخ تنظیــم صورتمجلــس تحدیــد حــدود اعتــراض خــود را کتبــا 
بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک محــل تســلیم نمایــد و مطابــق مــاده 86 اییــن 
نامــه اصاحــی قانــون ثبــت اســناد و امــاک معتــرض بایــد ظــرف مــدت یکمــاه 
ــه مرجــع ذیصــاح  ــه مرجــع ثبتــی دادخواســت ب از تاریــخ تســلیم اعتــراض ب
ــه اداره ثبــت اســناد محــل تســلیم  نمایــد در  ــرا ب قضایــی تقدیــم و گواهــی آن
ــه دادگاه  ــد ب ــی وی مــی توان ــده قانون ــا نماین ــت ی ــر اینصــورت متقاضــی ثب غی
مربوطــه مراجعــه و گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت را دریافــت و بــه اداره ثبــت 
محــل تســلیم واداره ثبــت اســناد و امــاک بــدون توجــه بــه اعتــراض عملیــات 

ثبتــی را بــا رعایــت مقــررات ادامــه خواهــد داد. 
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اگهی تحدید حدود اختصاصی قانون تعیین 
تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 

سند رسمی مصوب 1390
ــی اراضــی و  ــت ثبت ــن تكلیــف وضعی ــون تعیی ــاده 13 قان ــه موجــب تبصــره م ب
ــوق االشــاره  ــون ف ــه قان ــن نام ــاده 13 ایی ــد ســند رســمی و م ســاختمانهای فاق
تحدیــد حــدود قانونــی ششــدانگ یكبــاب ســاختمان شــماره پــاک 3392 فرعــی 
ــد  از 417 اصلــی چهارمحــال واقــع درفارســان بنــام شــهریار قاســمی كرانــی فرزن
ــاعت 9  ــورخ 1399/03/06 رأس س ــنبه م ــه ش ــده در روز س ــادر گردی ــی ص یحی
صبــح در محــل  وقــوع ملــك انجــام خواهــد شــد لــذا بموجــب ایــن آگهــی بــه 
ــرر در  ــاعت مق ــه در روز و س ــردد ک ــار میگ ــاور اخط ــای مج ــن پاکه ــه مالکی کلی
ــاک  ــناد وام ــت اس ــون ثب ــاده 15 قان ــق م ــانند مطاب ــم رس ــه ه ــور ب ــل حض مح
ــده اش حاضــر  ــا نماین ــد حــدود، خــود ی ــده در موقــع تحدی چنانچــه تقاضــا کنن
ــد  ــن تحدی ــار شــده از طــرف مجاوری ــا حــدود اظه ــورد تقاضــا ب ــک م نباشــد مل
ــه  ــه نســبت ب ــاوری ک ــناد مج ــت اس ــون  ثب ــاده 20 قان ــق م ــد ،مطاب ــد ش خواه
حــدود یــا حقــوق ارتفاقــی حقــی بــرای خــود قائــل اســت مــی توانــد فقــط تــا 
ــا  ــراض خــود را کتب ــد حــدود اعت ــم صورتمجلــس تحدی ــخ تنظی ســی روز از تاری
ــه اداره ثبــت اســناد و امــاک محــل تســلیم نمایــد و مطابــق مــاده 86 اییــن  ب
نامــه اصاحــی قانــون ثبــت اســناد و امــاک معتــرض بایــد ظــرف مــدت یکمــاه 
ــع ذیصــاح  ــه مرج ــی دادخواســت ب ــع ثبت ــه مرج ــراض ب ــخ تســلیم اعت از تاری
قضایــی تقدیــم و گواهــی آنــرا بــه اداره ثبــت اســناد محــل تســلیم  نمایــد در غیــر 
اینصــورت متقاضــی ثبــت یــا نماینــده قانونــی وی مــی توانــد بــه دادگاه مربوطــه 
ــه اداره ثبــت محــل  مراجعــه و گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت را دریافــت و ب
تســلیم واداره ثبــت اســناد و امــاک بــدون توجــه بــه اعتــراض عملیــات ثبتــی را 

ــا رعایــت مقــررات ادامــه خواهــد داد.  ب
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 پیام
 زیست

فامینگوها به مهمانی تاالب گاوخونی اصفهان آمدند
 دسته ای از فالمینگوهای مهاجر، اردیبهشت امسال در تاالب بین المللی گاوخونی در شرق اصفهان فرود آمدند 

که بر اساس برآوردهای اولیه تعداد آنها حدود یکصد قطعه است.

سنا
 ای

س:
عک

رییـس مرکـز ملـی خشکسـالی و مدیریـت بحران سـازمان 
هواشناسـی ضمن اشـاره بـه اینکه طـی روزهای آینـده روند 
گـرم شـدن هـوا در کشـور بـه کنـدی پیـش خواهـد رفـت، 
گفـت: دمـای هـوا تـا اوایل خـرداد در بیشـتر مناطق کشـور 
در محـدوده نرمـال و در برخـی اسـتان ها کمتـر از نرمـال 

می شـود. پیش بینـی 
احـد وظیفـه در گفـت و گـو بـا ایسـنا بـا اشـاره بـه اینکـه 
طـی هفتـه جـاری تـا اوایـل هفتـه آینـده دمـا تقریبـا در 
تمـام مناطـق کشـور حـدود یـک تـا سـه درجـه زیـر نرمـال 
پیش بینـی می شـود، اظهـار کـرد: در جنـوب اسـتان فـارس، 
غـرب هرمـزگان و جنـوب کرمان دمای هوا تا پنـج درجه زیر 

نرمـال خواهـد بود.
وی بـا بیـان اینکـه از هفتـه آینـده تـا 21 اردیبهشـت دمـای 
بیشـتر اسـتان های کشـور در محـدوده نرمـال پیـش بینـی 
مـی شـود، تصریـح کـرد: انتظـار مـی رود کـه دمـای هـوا در 
مناطـق جنوبـی و غربـی کشـور و برخـی مناطـق مرکـزی و 
شـمال شـرق بین دو تا سـه درجه زیر نرمال و هوای خنک 

ادامه داشـته باشـد.
رییـس مرکـز ملـی خشکسـالی و مدیریـت بحران سـازمان 
هواشناسـی ادامـه داد: براسـاس پیش بینی ها دمـای هوا در 
هفتـه آخر اردیبهشـت در شـرایط نرمـال خواهد بـود. ممکن 
اسـت کـه دمـا در سـواحل دریـای خـزر کمـی گرایـش بـه 
بیـش از نرمـال داشـته و در جنـوب شـرق کشـور بـه ویـژه 
اسـتان خوزسـتان حدود یک تا سـه درجه بیش از میانگین 

بلنـد مدت باشـد.
وظیفـه دربـاره وضعیـت بارش هـا در کشـور طی اردیبهشـت 
مـاه توضیـح داد: بارش هـا طـی هفتـه جـاری در جنـوب، 
جنـوب غـرب، غـرب و شـمال شـرق در حـد نرمـال اسـت و 
در اسـتان هایی ماننـد کهگیلویـه و بویـر احمـد، جنـوب چهار 
محـال و بخیتاری، شـرق خوزسـتان، غرب فارس، خراسـان 
شـمالی و خراسـان رضـوی بارش هـا تـا حـدودی بیـش از 

نرمـال پیش بینـی می شـود.

سوژه وضعیت دما و 
بارش کشور در 

ماه رمضان

چشم امید به زادآوری یوزها در خانه

اکنون دلبر بیش از 10 سال و کوشکی 13 سال سن دارد و از شرایط زادآوری خارج شدند

کوشــکی ، دلبــر و ایــران، یوزپلنگ هــای 
ــال ها  ــد از س ــه بع ــد ک ــارت بودن در اس
ــوران  ــی ت ــارک مل ــان در پ ــه زادگاهش ب
اســتان ســمنان بازگشــتند، ایــن اقــدام 
و  زادآوری  بــه  بــرای کمــک  تالشــی 
افزایــش جمعیــت ایــن گونــه ارزشــمند 

ــت. ــراض اس ــر انق و در خط
»کوشــکی« و »دلبــر« دو یوزپلنــگ نر و 
مــاده  کــه ســالها در پــارک پردیســان بــا 
ــا  ــدند، ب ــداری می ش ــر نگه ــدف تکثی ه
ــاره در فرودیــن  ناکامــی در زادآوری، دوب
ــط   99 از ســوی ســازمان حفاظــت محی

زیســت  بــه پــارک ملــی تــوران در 
اســتان ســمنان منتقــل شــدند.

کوشــکی و دلبــر دو یوزپلنــگ نــر و مــاده 
ای هســتند کــه بــه ترتیــب 10 آذر 1393 
ــت  ــش میاندش ــات وح ــگاه حی از پناه
و 11 آذر 1393 از ذخیــره گاه زیســت 
کــره تــوران بــه پــارک پردیســان تهــران 
منتقــل شــدند، ایــن دو گونــه ارزشــمند 
ــام  ــارت و انج ــر در اس ــدف تکثی ــا ه ب
ــانان  ــار گربه س ــر روی رفت ــات ب تحقیق

ــه ایــن مــکان منتقــل شــدند. ب
کوشــکی یوزپلنــگ نــر بهمن مــاه 1386 
ــاده  ــگ م ــر یوزپلن ــی و دلب در 4 ماهگ
فروردیــن 1390 در ســه ماهگــی بــه 

ــد.  ــارت در آمدن اس

اکنــون دلبــر بیش از 10 ســال و کوشــکی 
13 ســال ســن دارد و از شــرایط زادآوری 
ــگ  ــه یوزپلن ــران تول ــدند. ای ــارج ش خ
ــال 96  ــه در س ــت ک ــاله ای اس ــه س س
بــه طــور غیررســمی از زادگاهــش در 
پــارک ملــی تــوران خــارج شــد و در 
ــد و  ــداری می ش ــان نگه ــارک پردیس پ
فروردیــن امســال دوبــاره بــه زادگاهــش 

ــت. بازگش
دامپزشــک و کارشــناس بیماری هــای 
حفاظــت  کل  اداره  وحــش  حیــات 
محیــط زیســت اســتان ســمنان گفــت: 
ــوب  ــانان محس ــزو گربه س ــگ ج یوزپلن
ــکان زادآوری  ــانان ام ــود و گربه س می ش

ــد. ــال را دارن ــار در س 2 ب

ــا  ــو ب ــت و گ ــنی در گف ــمین حس یاس
دوره  یوزپلنــگ  داشــت:  ابــراز  ایرنــا، 
معمــوال   و  دارد  مــاه  ســه  بــارداری 
ــتر  ــوا بیش ــت ه ــه رطوب ــی ک فصل های
ــه  ــن گون ــری ای ــرای جفت گی ــت ب اس

ارزشــمند مناســب اســت.
تحقیقــات  براســاس  داد:  ادامــه  وی 
بهتریــن   بهمــن  و  انجــام شــده دی 
جفت گیــری  بــرای  ســال  ماه هــای 
یوزپلنــگ آســیایی اســت کــه پــس از 90 
روز معمــوال در اردیبهشــت مــاه تولــه بــه 

دنیــا می آیــد.
وی بــا بیــان اینکــه یوزپلنــگ جــزو 
پســتانداران چندهمســری اســت، بیــان 
ــه  ــا س ــیایی از 2 ت ــگ آس ــرد: یوزپلن ک
ســالگی بالــغ شــده و تا هشــت ســالگی 
زایــش  نــوع  و  دارد  زادآوری  قــدرت 
یوزپلنــگ آســیایی چندقلوزایــی اســت.
کارشــناس بیماری هــای حیــات وحــش 
زیســت  محیــط  حفاظــت  کل  اداره 
اســتان ســمنان تصریــح کــرد: یوزپلنــگ 
ــکی 13  ــاال و کوش ــه ب ــال ب ــر 10 س دلب
ســال دارد کــه دیگــرزادآوری خــود را 
از دســت داده انــد و تنهــا کمــک بــه 
ــران  ــام ای ــه ن ــاله ب ــه س ــگ س یوزپلن
فصــل  در  نــر  یوزپلنــگ  جــذب  در 
ــرکل حفاظــت  ــری اســت. مدی جفت گی
محیــط  زیســت اســتان ســمنان  در 
ــت:  ــراز داش ــا، اب ــا ایرن ــو ب ــت و گ گف
ــوران در اســتان ســمنان  ــی ت ــارک مل پ
مناســب ترین زیســتگاه زادآور یوزپلنــگ 
ــکی  ــال کوش ــود و انتق ــوب می ش محس
ــن  ــر ای ــه زادگاهشــان در تکثی ــر ب و دلب

ــت. ــر اس ــمند موث ــه ارزش گون

زادگاه  داد:  ادامــه  عبــدوس  امیــر 
ــر  ــکی و دلب ــام کوش ــا ن ــا ب یوزپلنگ ه
ــوران در اســتان ســمنان  ــی ت ــارک مل پ
پــارک  بــه  گذشــته  در  کــه  اســت 
ــل  ــه منتق ــر گون ــرای تکثی ــان ب پردیس
ــا  ــزی شــده ت ــون برنامه ری شــدند و اکن
ایــن گونــه ارزشــمند بــه زادگاه خویــش 

برگردانــده شــدند.
وی بــا اشــاره بــه برخــی مباحــث دربــاره 
ــان،  ــه زادگاه اصلی ش ــا ب ــت یوزه بازگش
بیــان کــرد: فعــاالن و دوســتداران محیط 
زیســت بایــد زمانــی کــه کوشــکی و دلبر 
از زادگاهشــان منتقــل می شــدند دســت 
بــه اعتــراض می زدنــد و اکنــون کــه ایــن 
گونه هــای ارزشــمند بــه زادگاهشــان بــاز 
می گردنــد اتفاقــا بایــد خوشــحال و 

خرســند باشــند.

عبــدوس تصریــح کــرد: تمــام امکانــات 
بــرای انتقــال کوشــکی و دلبــر بــه پــارک 
ــاده  ــوران در اســتان ســمنان آم ــی ت مل

اســت و هیــچ نگرانــی وجــود نــدارد.
وی یــادآور شــد: ســه پایــگاه همــراه بــا 
پاســگاه محیط بانــی در پــارک ملــی 
تــوران بــرای انتقــال یــوز پلنگ هــا آمــاده 
ســازی شــده اســت. مدیــرکل حفاظــت 
محیــط زیســت اســتان ســمنان گفــت: 
ــرای  ــده ب ــگاه آماده ش ــه پای ــی از س یک
ــگ آســیایی  ــن 2 یوزپلن ــداری از ای نگه
ــرای  منطقــه 750 هکتــاری اســت کــه ب
تامیــن  مشــکل  بــروز  از  جلوگیــری 
طعمــه، در ایــن منطقــه طــرح تکثیــر و 

ــرورش آهــو اجــرا شــده اســت. پ

خطـر  زنـگ  کرونـا  ویـروس  شـیوع 
چگونگـی تامین آب سـالم را برای جامعه 
بشـری بـه صـدا درآورده، به عبـارت دیگر 
ایـن ویروس از یک سـو و بحـران جهانی 
آب از سـوی دیگـر باعـث نگرانی مضاعف 
کارشناسـان شـده کـه البته ایـن وضعیت 
در کشـورهایی ماننـد ایـران کـه بـر روی 
کمربنـد خشـک قـرار دارنـد، چشـمگیرتر 
و  روی کمربنـد خشـک  بـر  اسـت.ایران 
نیمـه خشـک قـرار گرفتـه بـه ایـن معنـا 
آن  آسـمانی  ریزش هـای  میـزان  کـه 
بیـن یـک سـوم تـا یـک چهـارم کمتـر از 

دیگـر  سـوی  از  اسـت  جهانـی  متوسـط 
تبخیـر آن نیـز معمـوال 50 درصـد بیشـتر 
از متوسـط جهانـی اسـت بنابرایـن با یک 
حسـاب سرانگشـتی مـی تـوان فهمید که 
ایـران در خصـوص منابـع آبـی در مضیقه 
اسـت امـا با ایـن وجـود بر اسـاس اعالم 
کارشناسـان و منابع مرتبط، سرانه مصرف 
آب در ایـران دو برابـر اسـتاندارد جهانـی 
توانـد  مـی  ارقـام  و  اعـداد  یـن  اسـت. 
زنـگ خطری بـرای کشـوری ماننـد ایران 
باشـد کـه بـر روی کمربند خشـک و نیمه 
خشـک قـرار دارد؛ بایـد مراقب باشـیم که 

یـک بحـران منجر بـه رقم خـوردن بحران 
دیگـری نشـود کـه اصغـر محمدی فاضـل 
رییس انسـتیتوی محیط زیسـت سازمان 
بـاره  درایـن  )اکـو(  اقتصـادی  همـکاری 
بـه خبرنـگار محیـط زیسـت ایرنـا گفـت: 

بـا همـه گیـری جهانـی ویـروس کرونـا، 
ای  نگـران کننـده  مـرز  بـه  آب  مصـرف 
الگـوی  معتقدنـد  و کارشناسـان  رسـیده 
کنونـی مصـرف منجـر بـه کمبـود شـدید 
منابـع آبـی در کشـورهای مختلـف شـود.

کرونا زنگ خطر مصرف آب را 
به صدا درآورد

قشم چشم انتظار سه هزار بچه 
الکپشت پوزه عقابی

44 الکپشــت در ســاحل روســتای شــیب دراز واقــع درجزیــره قشــم 
تخمگــذاری کردنــد کــه بــر اســاس پیشــبینی ها، ســه هــزار تخــم الکپشــت در 
ایــن منطقــه موجــود اســت.مدیر محیــط زیســت ســازمان منطقــه آزاد قشــم 
روز یکشــنبه بــه خبرنــگاران گفــت: ایــن تخم هــا توســط تیــم ناتــوران خمیــس 
و بــا نظــارت مدیریــت محیــط زیســت ســازمان منطقــه آزاد قشــم تــا زمــان 
تولــد حفاظــت می شوند.ســید هاشــم داختــه افــزود:  هــر ســاله از هفتــه دوم 
اســفند مــاه تــا هفتــه دوم اردیبهشــت ماه، ســواحل ماســه ای روســتای شــیب 
دراز میزبــان الکپشــت های پــوزه عقابــی اســت کــه بــرای تخمگــذاری بــه زادگاه 
ــه  ــان جامع ــون، جوان ــا کن ــه داد: از ســال 1381 ت ــد.وی ادام ــود بازمی گردن خ
محلــی روســتای شــیب دراز بــا عنــوان گــروه »ناتــوران خمیــس« بــا گذرانــدن 
دوره هــای آموزشــی، در حفاظــت از تخــم ایــن جانــور و کمــک بــه بقــای نســل 
ــد. مدیــر محیــط زیســت ســازمان منطقــه آزاد  آن نقــش مهمــی ایفــا کرده ان
قشــم  تصریــح کــرد: بــا اجــرای طــرح حفاظــت از الکپشــت های پــوزه عقابــی 
از انقــراض ایــن گونــه در قشــم جلوگیــری شــد و عــالوه بــر آن  تاثیــرات مثبتی 
در حوزه هــای اشــتغالزایی و ارتقــاء معیشــت جامعــه محلــی روســتای شــیب 

دراز و صنعــت گردشــگری جزیــره ایجــاد شــد.

ته
نک

دبیـر شـبکه سـازمان های مردم نهاد محیط زیسـتی اسـتان 
سـمنان گفـت: انتقـال یوزپلنـگ مـاده بـا نـام ایـران بـه 
زادگاهـش در پـارک ملـی توران در این اسـتان شـرایط اولیه 
بـرای زادآوری این گونه ارزشـمند در خطـر انقراض را مهیا کرد  

و می توانـد موجـب افزایـش نسـل یوزپلنگ ها شـود.
فاطمـه جندقـی در گفـت و گـو  بـا ایرنا، ابـراز داشـت: نبود 
اسـترس شـرط اولیـه بـرای فراهم سـازی شـرایط زادآوری 
یوزپلنگ آسـیایی اسـت و انتقال این گونه ارزشـمند  از پارک 
پردیسـان تهـران بـه زادگاهش در پـارک ملی تـوران موجب 
ایجاد شـرایط طبیعـی زادآوری و دوری از اسـترس برای این 

گونـه نادر می شـود.
وی ادامه داد: صدای سـگ از جمله مواردی اسـت که موجب 
ایجاد اسـترس در یوزپلنگ می شـود و اکنون بـا انتقال این 
گونه ارزشـمند به پارک ملـی تـوران و درنظرگرفتن تمهیدات 
ویـژه می تـوان زمینـه زادآوری این یوزپلنگ ماده سـه سـاله 

را فراهم کرد.

هواتاالب

بررسی میزان فلزات سنگین در هوای شهر تهرانآبگیری تاالب صالحیه امسال فوق العاده بود
محیـط  حفاظـت  مدیـرکل 
اینکـه  بیـان  بـا  البـرز  زیسـت 
مشـکل ورود فاضـالب صنعتی 
بـه تـاالب صالحیـه تـا حـدی 
حل شـده اسـت گفت: اما هنوز در مواقع بارندگی شـاهد 
سـرریز فاضـالب و ورود آن بـه تـاالب هسـتیم.فردین 
حکیمـی در گفـت و گـو بـا ایسـنا، درخصـوص آخریـن 
وضعیـت تـاالب صالحیـه گفـت: آبگیری تـاالب صالحیه 
در دو مـاه گذشـته فوق العـاده بـود اما هنوز مشـکل کانال 
ورود  بـا  امسـال  افـزود:  دارد.حکیمـی  وجـود  زهکـش 
حجـم بـاالی آب بـه تـاالب بخشـی از دیـواره آن تخریب 
شـد و مقـداری از آب بـه همیـن کانـال زهکـش وارد و 

از محـدوده تـاالب خـارج شـد.وی ادامـه داد: بـه دلیـل 
همیـن مشـکالتی کـه این کانـال ایجـاد کـرده امیدواریم 
امسـال کارهـای مقدماتـی انجام و با دسـتور دادسـتانی 
چنـد نقطـه از ایـن کانـال مسـدود شـود تا آب به سـمت 
ایـن مسـئول در  مناطـق جنوبـی تـاالب حرکـت کنـد. 
خصـوص ورود فاضـالب صنعتـی بـه تاالب هـم گفت: با 
فشـاری کـه سـال گذشـته به شـهرک های صنعتـی برای 
احـداث و اصـالح تصفیه خانـه وارد شـد، اکنـون در بحث 
ورود فاضـالب بـه تـاالب بـه آن صـورت مشـکلی وجـود 
نـدارد امـا این مسـاله هنوز هـم به طور کامل حل نشـده 
اسـت، چـون در مواقـع بارندگـی شـاهد سـرریز فاضالب 

صنعتـی و ورود آن بـه تـاالب هسـتیم.

ـــزان  ـــان در پژوهشـــی می محقق
ذرات  در  ســـنگین  فلزهـــای 
ـــرب  ـــرق و غ ـــوای ش ـــق ه معل
ـــد  ـــران را بررســـی کردن ـــهر ته ش
ــت  ــن غلظـ ــه میانگیـ ــیدند کـ ــه رسـ ــن نتیجـ ــه ایـ و بـ
ـــرب  ـــر از غ ـــران باالت ـــرق ته ـــنگین در PM4 ش ـــای س فلزه
آالینده هـــای  مهم تریـــن  از  معلـــق  ذرات  اســـت.  آن 
ـــات  ـــاس مطالع ـــر اس ـــه ب ـــوده ک ـــران ب ـــهر ته ـــوا در ش ه
انســـان  ســـالمتی  بـــرای  همه گیـــر،  بیماری هـــای 
بســـیار مخاطره آمیـــز اســـت. ذرات معلـــق ریـــز یـــا 
قابـــل استنشـــاق احتمـــال بـــاالی نفـــوذ بـــه قســـمت 
ـــا و  ـــته و در برونش ه ـــی را داش ـــتگاه تنفس ـــی دس تحتان

ـــان  ـــد. محقق ـــی بمانن ـــد باق ـــی می توانن ـــه های هوای کیس
ــای  ــزان فلزهـ ــی میـ ــوان »بررسـ ــا عنـ ــی بـ در پژوهشـ
ســـنگین در ذرات معلـــق)PM4( هـــوای شـــهر تهـــران و 
ارزیابـــی ریســـک ســـالمت ناشـــی از آن هـــا« ایـــن موضـــوع 
را بررســـی کرده انـــد.در ایـــن پژوهـــش کـــه توســـط 
ســـهراب مظلومـــی، عبـــاس اســـماعیلی ســـاری و نـــادر 
بهرامی فـــر انجـــام شـــده، آمـــده اســـت: »نمونه بـــرداری 
ـــارس  ـــه مســـکونی تهرانپ ـــق PM4 در دو منطق از ذرات معل
در شـــرق و اکباتـــان در غـــرب در زمســـتان و تابســـتان 
ــق  ــردار ذرات معلـ ــتگاه نمونه بـ ــط دسـ ــال 2016 توسـ سـ
ــر 6 روز  ــتگاه و هـ ــان در دو ایسـ ــور همزمـ ــه طـ ــوا بـ هـ

ــد.« ــام شـ ــار انجـ یک بـ

رنا
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فراخوان سربازی برای متولدین 81 صادر شد
سازمان وظیفه عمومی ناجا در اطالعیه ای اعالم کرد که کلیه مشموالن غایب و غیرغایب متولد سال های 1355 تا 1381 باید 
وضعیت خدمتی خود را تعیین تکلیف کنند.

در روزهای کرونایی چه مسئولیت هایی 
در برابر شهروندان داریم؟

31 ام فروردین مــاه بــود کــه بــا تصمیــم 
ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونــا، فعالیــت 
اماکــن فضــای مســقف  و  پاســاژها 
ــد و  ــوان ش ــع عن ــران بالمان ــازار ته در ب
پــس از آن نیــز خبــر بازگشــایی فعالیت 
پارک هــا، بوســتان ها و تفرجگاه هــا و 
رفــع محدودیــت ترددهــای بین شــهری 
ــه  ــد؛ ب ــالم ش ــز اع ــور نی ــطح کش در س
نظــر می رســد در ایــن بــاره دولــت 
کنتــرل ویــروس کرونــا در کشــور را 
ــرده اســت، حــال  ــذار ک ــردم واگ ــه م ب

ــان  ــهر نش ــطح ش ــر س ــی ب ــه نگاه آنک
ویــروس  باوجــود  کــه  می دهــد 
کرونــا، همچنــان برخــی شــهروندان 
نــه از ماســک و دســتکش اســتفاده 
می کننــد و نــه توجهــی بــه رعایــت 
ــن  ــا در ای ــد. ام ــی دارن ــه اجتماع فاصل
شــرایط مــردم نســبت بــه خــود و دیگــر 
ــد و  ــه ای دارن ــه چــه وظیف ــراد جامع اف

ــد؟. ــار کنن ــور رفت ــد چط بای
انجمــن  عضــو  اکبری زرگــر-  نــگار 
ایــران  بالینــی  روانشناســی  علمــی 
اینبــاره  در  ایســنا،  بــا  گفت وگــو  در 
می گویــد: یکــی از مســائلی کــه در حــال 
خودمراقبتــی  اســت  مطــرح  حاضــر 

ــذاری  ــه واگ ــا توجــه ب ــه ب ــراد جامع اف
ــز  ــا تمرک ــردم ب ــه م ــن مســئولیت ب ای
بــر مســئولیت فــردی اســت؛ بــا توجــه 
بــه وجــود ویــروس کوویــد-19 و زندگی 
در کنــار ایــن ویــروس بایــد بــا رعایــت 
کــردن و پیشــگیری، از ایــن بحــران بــا 

ــرد. ــور ک ــت  عب موفقی
وی بــا بیــان اینکــه رفتــار انســان ها 
متاثــر از عقایــد فرهنگــی، هنجارهــا، 
آنهاســت،  باورهــای  و  نگــرش 
کنفرانــس  قطعنامــه  در  می افزایــد: 
ــازمان  ــارکت س ــا مش ــه ب ــا« ک »آلماآت
ــی بهداشــت و یونیســف در ســال  جهان
ــه  ــده اســت ک 1978 تشــکیل شــد، آم

ــه طــور جمعــی  ــد ب »مــردم حــق دارن
و فــردی در برنامه ریــزی و اجــرای 
مشــارکت  ســالمتی  مراقبت هــای 
ــردی  ــئولیتی ف ــالمتی مس ــد و س کنن
هــر  اســت  الزم  بنابرایــن  اســت.« 
ــای  ــام رفتاره ــور انج ــه منظ ــردی ب ف
خدمــات  جســتجوی  و  بهداشــتی 
بهداشــتی از آگاهــی الزم برخــوردار 

ــد. باش
بــه گفتــه وی، ایــن ســند پنــج حــوزه 
در ارتقــاء ســالمت را بــه منظــور فرآیند 
افزایــش  بــرای  مــردم  قادرســازی 
مطــرح  ســالمت  بهبــود  و  کنتــرل 
کــرد کــه شــامل ایجــاد سیاســت 
ســالمت عمومــی، ایجــاد محیط هــای 
ــت  ــای مثب ــت رفتاره ــی، تقوی حمایت
توســعه  اجتماعــی،  مطلــوب  و 

در  بازنگــری  فــردی،  مهارت هــای 
می شــود. ســالمتی  خدمــات 

اینکــه  بیــان  بــا  زرگــر  اکبــری 
پیشــگیری در ســه ســطح خالصــه 
ــد: پیشــگیری  ــه می ده می شــود، ادام
ــوژی و ارتقــاء  ــه اپیدمیول ســطح اول ب
ســالمت و حفاظــت اختصاصــی ماننــد 
و  دســتکش  ماســک،  از  اســتفاده 
ــه اجتماعــی اشــاره دارد.  ــت فاصل رعای
در واقــع ارتقــاء ســالمت شــامل اعمــال 
ــه ســالم،  ــد تغذی و شــاخص هایی مانن
و  خــواب کافــی  اســتراحت،  ورزش، 
بهداشــت فــردی اســت؛ ایــن نــوع 
پیشــگیری در حــال حاضــر در همــه 
دولت هــا  و  اســت  مطــرح  جوامــع 
از  ســطح  ایــن  می کننــد  ســعی 
اعمــال  مــردم  توســط  پیشــگیری 

بــه  پیشــگیری  دوم  ســطح  شــود. 
مراقبــت درمانــی بعــد از بــروز هــر 
نــوع بیمــاری اشــاره دارد، ایــن ســطح 
بــرای  زودرس  تشــخیص  شــامل 
تخفیــف دادن عــوارض بیمــاری اســت 
ــه منظــور  و ســطح ســوم پیشــگیری ب
ــگیری  ــی و پیش ــردن ناتوان ــدود ک مح
و  بیمــاری  عــوارض  و  صدمــات  از 
بازتوانــی و برگشــت بــه زندگــی عــادی 

ــت. اس
ســطوح  تعریــف  بــه  توجــه  بــا 
معتقــد  زرگــر  اکبــری  پیشــگیری، 
ــق  ــی منط ــرایط کنون ــه در ش ــت ک اس
اول  دســته  مــردم  می کنــد،  حکــم 
قــرار  خــود  ســرلوحه  را  پیشــگیری 
دهنــد تــا از بــار مالــی و جانــی و روحی 
و روانــی ایــن دوره کاهــش دهنــد، امــا 
ــا ایــن حــال چــرا رفتارهــای پرخطــر  ب

ــا  ــروری ی ــافرت های غیرض ــل مس مث
و  فیزیکــی  فاصلــه  نکــردن  رعایــت 
اجتماعــی در ســطح جامعــه وجــود 
ــد  ــائل، فرآین ــن مس ــی از ای دارد؟ یک
ــع  ــه تاب ــت ک ــات ماس ــر و تصمیم تفک
و  درونــی  انگیزه هــای  و  نیروهــا 
ــی  ــن علم ــی اســت. عضــو انجم بیرون
ــان  ــا بی ــران ب ــی ای ــی بالین روانشناس
ادراک  از  درونــی  تاثیــرات  اینکــه 
سرچشــمه  وقایــع  از  مــا  تفســیر  و 
می گیــرد و نیروهــای خارجــی ترکیبــی 
و  اقتصــادی  اجتماعــی  نیروهــای  از 
می کنــد:  تصریــح  اســت،  فیزیکــی 
در ایــن بیــن نیروهایــی کــه از شــدت 
ــل  ــل عوام ــد، مث ــری برخوردارن قوی ت
اجتماعــی در ایجــاد انگیزه هــای مــا 

ــد. ــر دارن تاثی

رئیــس اداره بیماریهــای قابل پیشــگیری 
بــا واکســن وزارت بهداشــت از خانواده هــا 
ــق ســنوات گذشــته  خواســت حتمــا طب
ــه  ــان ب ــیون فرزندانش ــرای واکسیناس ب
مراکــز بهداشــتی، درمانــی مراجعــه کــرده 
و ایــن امــر مهــم را بــه تعویــق نیندازنــد.
بــه گــزارش گــروه اجتماعــی خبرگــزاری 
مــورد  در  زهرایــی  سیدمحســن  آنــا، 
واکسیناســیون کــودکان اظهــار کــرد: 
ــگاری  ــا ســهل ان ــه ب ــی رود ک ــم آن م بی

واکسیناســیون  دربــاره  خانواده هــا 
کــودکان نــه تنهــا دســتاوردهای گذشــته 
کشــور در ایــن زمینــه ضایــع شــود بلکــه 
در کنــار همه گیــری کرونــا، شــاهد همــه 
گیــری بیماری هــای واگیــر دیگــری 
ــز  ــرخک نی ــال و س ــج اطف ــون فل همچ
باشــیم.وی بــا اشــاره بــه پوشــش حدود 
ــور  ــیون در کش ــدی واکسیناس 98 درص
ــی  ــه جهان ــال هفت ــعار امس ــزود: ش اف
موثــر  »واکســن ها  واکسیناســیون 

هســتند« انتخــاب شــده و هــدف هفتــه 
ــرار  ــه در آن ق ــیون ک ــی واکسیناس جهان
ــاره  ــردم درب ــی م ــش آگاه ــم، افزای داری
اهمیــت حیاتــی ایمــن ســازی کامــل و 
بــه موقــع در تمــام طــول عمــر و نقــش 
ــه اهــداف توســعه در  آن در دســتیابی ب

ــت. ــالدی اس ــال 2030 می س
قابــل  بیماریهــای  اداره  رئیــس 
پیشــگیری بــا واکســن وزارت بهداشــت 
ادامــه داد: باوجــود پیشــرفت فــراوان 
ــال  ــازی در ح ــن س ــای ایم در برنامه ه
ــودک در  ــون ک ــش از 20 میلی ــر بی حاض
ــا واکســن  ــد کــه ی ــا زندگــی می کنن دنی
نگرفته انــد و یــا واکسیناســیون آنهــا 

ــت.      ــده اس ــل نش کام

در شرایط »کرونا« واکسیناسیون 
کودکان را فراموش نکنید

هشدار معاون جوانان درباره 
»روانشناسان تقلبی«

معــاون امــور جوانــان وزارت ورزش و جوانــان بــا نــگارش نامــه ای بــه دادســتان 
کل کشــور از دســتگاه قضــا خواســت تــا بــه موضــوع دفاتــر غیرمجــاز مشــاوره 
ــای  ــکاو در فض ــاور و روان ــوان مش ــی از عن ــتفاده برخ ــی و سوء اس و روان شناس
ــاره  ــا اش ــنا، ب ــا ایس ــو ب ــان در گفت وگ ــدی تندگوی ــازی ورود کند.محمدمه مج
ــه  ــر تخصصــی منســوب ب ــب غیرکارشناســی و غی ــا و مطال ــه انتشــار فیلم ه ب
ــیب های  ــه آس ــه ب ــا توج ــت: ب ــازی گف ــای مج ــان در فض ــی از روانشناس برخ
ــن  ــب و همچنی ــن مطال ــار ای ــی از انتش ــی ناش ــی و اجتماع ــی، خانوادگ روان
ــه ارســال  ــدام ب ــان اق ــت جوان ــراد، معاون ــه از اف کالهبرداری هــای صــورت گرفت
نامــه ای در ایــن خصــوص بــه دادســتان کشــور کــرده اســت.به گفتــه وی معاونت 
جوانــان در ایــن نامــه از دادســتان کل کشــور خواســته اســت تــا بــا دفاتــر غیــر 
مجــاز مشــاوره ای  کــه از هیــچ نهــاد رســمی مجــوز ندارنــد و سوء اســتفاده برخــی 
از عنــوان مشــاور و روانــکاو در فضــای مجــازی برخــورد کند.معــاون امــور جوانــان 
وزارت ورزش و جوانــان افــزود: بیشــتر ایــن افــراد  مــدارک علمــی الزم را بــرای 
ــو رســمی  ــدون داشــتن تابل ــه ب ــه طوریک ــد، ب ــات مشــاوره ای ندارن ــه خدم ارائ
مشــغول بــه کار هســتند و در عیــن حــال در بســتر فضای مجــازی و اینســتاگرام 

ــه تبلیــغ  و معرفــی خــود می کننــد. اقــدام ب

ته
نک

ایـن مـدرس دانشـگاه می گویـد: زمانـی که شـخص شـدیدًا 
مشـغول کسـب معـاش اسـت و در یـک دوره بحرانـی بـه 
سـر می بـرد، نگـران درآمـد، اجـاره خانـه و خـرج و مخـارج 
زندگـی اش اسـت؛ بعیـد اسـت کـه بـه ناخوشـی های جزئی 
یـا درد خـودش اهمیـت دهد یـا به دنبـال قرنطینـه خانگی 
بـا خواسـت خـودش باشـد. در واقع این فـرد نیاز به کسـب 
درآمـد را بـه مانـدن در خانـه بیشـتر احسـاس می کنـد، در 
نتیجـه رفتارهـای ما تابـع نیروهـای انگیزه درونـی و بیرونی 
از لحـاظ مثبـت و منفـی و طبیعـی بـودن در ذهن ماسـت.
ایـن روانشـناس سـامت تاکیـد می کنـد: فقـدان آگاهـی، 
عـدم درک حساسـیت یـا خطـر مثل »مـن مریـض نخواهم 
شـد«، عـدم درک شـدت خطـر مثـل اینکـه »کرونـا همـان 
سـوءتفاهم ها،  نمیشـه«،  چیـزی  و  اسـت  سـرماخوردگی 
عـدم دسترسـی بـه درمـان مناسـب و عـدم وجـود قانون و 
چارچـوب و نیـروی اجرایی محکـم از نیروهـای بازدارنده ای 
اسـت کـه باعـث می شـود انسـان ها بـا وجـود خطـر، اقدام 

بـه رفتارهـای پرخطـر کنند.

گزارش

بیمارستانبهزیستی

کاهش ۵۰ درصدی درآمد بیمارستان ها۴۰ مرکز بهزیستی درگیر بیماری کرونا شده اند
رئیـــس کمیتـــه پیشـــگیری 
واگیـــردار  بیماری هـــای  از 
ســـازمان بهزیســـتی کشـــور 
بـــا بیـــان اینکـــه تاکنـــون 
بیـــش از 40 مرکـــز شـــبانه روزی در 16الـــی 17 اســـتان 
درگیـــر بیمـــاری کرونـــا شـــده اند، گفـــت: هیـــچ یـــک 
ــه  ــنل بـ ــا نشـــده انـــد و پرسـ ــز بهزیســـتی رهـ از مراکـ
ــبانه روزی بـــه مددجویـــان خدمـــات ارائـــه  صـــورت شـ
می دهند.»محمـــد نفریـــه« رئیـــس کمیتـــه پیشـــگیری 
ــور  ــتی کشـ ــازمان بهزیسـ ــردار سـ ــای واگیـ از بیماری هـ
ــای  ــاره کمک هـ ــا دربـ ــگار ایلنـ ــا خبرنـ ــو بـ در گفت وگـ
ـــازمان  ـــالم س ـــا اع ـــت: ب ـــودک گف ـــای ک ـــه مهده ـــی ب دولت

ــاون،  ــای وزارت تعـ ــت و پیگیری هـ ــتی و حمایـ بهزیسـ
ـــاغلی  ـــزو مش ـــودک ج ـــای ک ـــی مهده ـــاه اجتماع کار و رف
گرفـــت کـــه تحـــت حمایـــت و پوشـــش خدمـــات 
ــل  ــدا تعطیـ ــا از ابتـ ــتند. مهدهـ ــت هسـ ــی دولـ جبرانـ
بودنـــد و متضـــرر شـــده اند. تمـــام تســـهیالتی کـــه 
ـــه  ـــت ب ـــده اس ـــه ش ـــر گرفت ـــر در نظ ـــاغل دیگ ـــرای مش ب
ـــن  ـــه ای ـــرد؛ از جمل ـــق می گی ـــز تعل ـــودک نی ـــای ک مهده
ـــدن  ـــیده ش ـــره، بخش ـــای کم به ـــای وام ه ـــهیالت اعط تس
ـــه  ـــراد یک ـــت: اف ـــی و ... اســـت.وی  گف ـــق مالیات ـــا تعوی ی
دارای مشـــاغلی هســـتند کـــه تحـــت پوشـــش هیـــچ 
ــایی  ــاه شناسـ ــق وزارت رفـ ــد از طریـ ــه ای نبوده انـ بیمـ

شـــده اند.    

علـــوم  دانشـــگاه  رئیـــس 
ــان  ــا بیـ ــان بـ ــکی اصفهـ پزشـ
اینکـــه در پـــی شـــیوع کرونـــا، 
ـــدود  ـــا ح ـــه بیمارســـتان ه هزین
ـــری  ـــت: راه جلوگی ـــت، گف ـــته اس ـــش داش ـــد کاه 50 درص
ـــای  ـــر رفتاره ـــتر ب ـــرل بیش ـــاری، کنت ـــدد بیم ـــیوع مج از ش
ـــیه  ـــز در حاش ـــت.طاهره چنگی ـــهر اس ـــطح ش ـــردم در س م
یکصـــد و بیســـتمین جلســـه علنـــی شـــورای اســـالمی 
ـــهر  ـــورای ش ـــکاری ش ـــی از هم ـــا قدردان ـــان، ب ـــهر اصفه ش
ــر  ــال حاضـ ــرد: در حـ ــار کـ ــان، اظهـ ــهرداری اصفهـ و شـ
شـــیب شـــیوع ویـــروس تقریبـــا رو بـــه پاییـــن اســـت. 
طـــی هفتـــه هـــای گذشـــته، تعـــداد نمونه هـــای مثبـــت 

ـــر  ـــه حـــدود 20 درصـــد و کمت ـــت ب از حـــدود 40 درصـــد مثب
کاهـــش یافتـــه اســـت کـــه بـــه علـــت افزایـــش تعـــداد 
نمونـــه هـــا و کاهـــش فـــرم فعـــال بیمـــاری اســـت.وی 
افـــزود:  در حـــال حاضـــر ورود بیمـــاران بـــه بیمارســـتان هـــا 
ـــت  ـــال حرک ـــان در ح ـــداری نوس ـــا مق ـــا 140 ب ـــن 100 ت بی
اســـت، درحالـــی ایـــن تعـــداد رقمـــی بیـــن 150 تـــا 200 
نفـــر بـــود و حتـــی در دوره ای بیـــش از 200 بیمـــار نیـــز 
ـــا  ـــان ب ـــکی اصفه ـــوم پزش ـــگاه عل ـــس دانش ـــتیم. رئی داش
ـــان اینکـــه از امـــروز بیمارســـتان هـــای محیطـــی اســـتان  بی
ـــاران  ـــرد: بیم ـــان ک ـــوند، خاطرنش ـــی ش ـــاک م ـــان پ اصفه
ـــا در  ـــا مـــوارد مشـــکوک بیمـــاری را تنه تشـــخصیص داده ی

بیمارســـتان مرجـــع پذیـــرش مـــی کنیـــم.

در شرایط کنونی منطق حکم می کند، مردم پیشگیری را سرلوحه خود قرار دهند 

بـا توجـه بـه شـرایط خـاص کشـور و تبعـات روانـی آن در 
مشـاوره  و  روانشناسـی  خدمـات  مرکـز  خانواده هـا،  بیـن 
سـازمان قرآنـی جهاد دانشـگاهی با همکاری سـازمان نظام 
روانشناسـی و مشـاوره، خدمات تلفنی رایگان بـه مردم ارائه 
می دهـد. بـا توجـه بـه شـرایط خـاص کشـور و آثـار تبعـات 
روانـی آن در بیـن خانواده هـا و نیـاز بـه کمـک همـه جانبـه 
جهـت رفـع این مسـئله و کم کـردن اثـرات آن مرکز خدمات 
روانشناسـی و مشـاوره سـازمان قرآنـی جهاد دانشـگاهی با 
همـکاری سـازمان نظام روانشناسـی و مشـاوره در نظـر دارد 
خدمـات آنالیـن و غیر حضـوری را خدمت بیمـاران کرونایی 

و خانواده هـا و عمـوم مـردم بـه صـورت رایـگان ارائـه کند.

اسـتاندار قـم پـس از جلسـه ویدئوکنفرانسـی بـا رئیـس 
جمهـور بـا بیـان اینکـه وضعیت قم سـفید نیسـت، گفت: 
حـرم مطهـر حضـرت معصومـه)س(، مسـجد جمکـران و 

سـایر مسـاجد اسـتان قـم همچنـان بسـته خواهـد بود.
جلسـه  از  پـس  قـم  اسـتاندار  ایلنـا:  خبرگـزاری 
اینکـه  بیـان  بـا  جمهـور  رئیـس  بـا  ویدئوکنفرانسـی 
وضعیـت قـم سـفید نیسـت، گفـت: حـرم مطهـر حضرت 
معصومه)س(، مسـجد جمکران و سـایر مسـاجد اسـتان 
اسـتاندار  بود.سرمسـت  خواهـد  بسـته  همچنـان  قـم 
قـم امـروز پـس از پایـان جلسـه ویدئـو کنفرانسـی بـا 
رئیس جمهـور در سـتاد ملـی مبـارزه بـا کرونا با اشـاره به 
تقسـیم بنـدی وضعیت اسـتان ها به سـه دسـته سـفید ، 
زرد و قرمـز گفـت: از آنجایـی کـه هنوز بیماران بسـتری و 
افـراد فوتـی ناشـی از کرونا در قـم وجود دارنـد، وضعیت 
قـم سـفید نیسـت و به همیـن جهت حرم مطهر، مسـجد 
جمکـران و سـایر مسـاجد همچنـان بسـته خواهـد بـود.

مشـارکت های  و  خدمـات  رفـاه،  سـازمان  سرپرسـت 
اجتماعـی شـهرداری بـا انتقـاد از تصمیـم تعطیلـی مراکـز 
نگـه داری معتـادان گفت: 12 هزار معتاد متجاهر در سـطح 

شـهر تهـران پراکنـده شـده انـد.
به گزارش خبرگزاری مهر، سـیدمالک حسـینی، سرپرسـت 
سـازمان رفاه، خدمات و مشـارکت های اجتماعی شـهرداری 
تهـران در گفتگـو بـا شـبکه خبـر کـه بـه موضـوع بررسـی 
جزئیـات جمـع آوری معتـادان متجاهر در آینـده ای نزدیک 
می پرداخـت، گفـت: صراحتـًا می گویـم تصمیـم تعطیلـی 
مراکـز مـاده 16 و 15 براسـاس مصوبـه کمیته درمان سـتاد 
مبـارزه بـا مـواد مخـدر عجوالنـه بـود.وی افـزود: در همـان 
زمـان کـه به تعطیلی ایـن مراکز نگه داری اقدام شـد، مرکز 
مهـر سـروش بـا 600 نفـر مددجـو فعـال بـود و حتـی یک 

مـورد ابتالء در آن مشـاهده نشـده اسـت.    

پویش نذر علمی 
روانشناسان

تعطیلی حرم حضرت 
معصومه )س( تمدید شد

وجود 12 هزار معتاد متجاهر 
در سطح شهر تهران

جامعهزنان

تدوین پروتکل حمایتی برای مهدهای کودکآیا زنان بحران کرونا را بهتر مدیریت کرده اند؟
روزنامــه انگلیســی گاردیــن در مقالــه ای بــا اشــاره 
ــی از  ــر برخ ــم ب ــان حاک ــبی زن ــت نس ــه موفقی ب
کشــورهای کرونــازده نوشــت کــه ایــن زنــان نشــان 
دادنــد کــه قــدرت، قاطعیــت، احســاس و عواطــف 

مکمــل یکدیگــر و الزمــه یــک حکمرانــی صحیــح هســتند.
ــت بحــران  ــان زن در مدیری ــا حاکم ــوان »آی ــا عن ــن در نوشــتاری ب گاردی
ــا  ــارک ت ــد و از دانم ــا نیوزلن ــان ت ــتند: از آلم ــد؟ « نوش ــا موفق ترن کرون
تایــوان، زنــان، بحــران کرونــا را بــا اعتمــاد بــه نفــس مدیریــت کرده انــد. 
بســیاری از کشــورها ماننــد ویتنــام، چــک، یونــان و اســترالیا کــه مــردان 
در راسشــان هســتند بــه خوبــی عمــل کرده انــد ولــی مدیریــت تنهــا 

ــوده اســت. ــان زن ســوء ب ــدودی از حاکم مع
در بخــش هایــی از مقالــه گاردیــن بــا اشــاره بــه عملکــرد ســرانی همچــون 
ــده  ــش زن ــا پخ ــه ب ــد ک ــاله نیوزلن ــر 39 س ــت وزی ــیندا آردن نخس جاس
ــد  ــه بمانن ــا در خان ــی در فضــای مجــازی از مــردم می خواهــد ت ویدئوهای
ــگال مــرکل صدراعظــم آلمــان کــه  ــا آن ــد ی و جــان دیگــران را نجــات دهن

ویدئــوی توضیحــات وی در مــورد کنتــرل شــیوع ویــروس کرونــا میلیون ها 
ــا  ــد شــده و همچنیــن مــت فردریکســن و ارن ــار در فضــای مجــازی دی ب
ــت  ــا قاطعی ــه توانســته اند ب ــروژ ک ــران دانمــارک و ن ــرگ نخســت وزی ولب
مرزهــا را بســته و اماکــن عمومــی را بــرای کاهــش شــیوع کرونــا تعطیــل 

کننــد، آمــده اســت: 
اســتنتاج مــا از ایــن عملکــرد هــر چــه باشــد، متخصصــان هشــدار 
می دهنــد در حالیکــه زنــان در میــان کشــورهایی کــه بحــران را بــه خوبــی 
مدیریــت کرده انــد، بــه نحــو نامتناســب و تــا حــد نســبتن حیــرت 
آوری جلــوه کرده انــد، تفکیــک ســران مــرد و زن دولت هــا در دســته 
بندی هــای مشــابه الزامــن مفیــد نیســت. شــاید عوامــل پیچیــده ای 
در کار باشــد. کاتلیــن گرســون )Kathleen Gerson( اســتاد جامعــه 
شناســی دانشــگاه نیویــورک متذکــر شــد کــه احتمــال انتخــاب ســران زن 
در فضــای سیاســی ای کــه دولــت از حمایــت نســبی و اعتمــاد برخــوردار 
ــان زن و  ــی می ــاوت خاص ــت تف ــن حال ــه در ای ــت ک ــتر اس ــد، بیش باش

ــرد نیســت. م

ــی ســازمان بهزیســتی کشــور  ــور اجتماع ــاون ام مع
از تدویــن پروتــکل حمایتــی در خصــوص وضعیــت 
ــا ایــن وجــود  ــر داد و گفــت: ب مهدهــای کــودک خب
نگــران تعطیلــی و بیــکاری 100 هــزار مربــی در مهدهــا 
هســتیم.حبیب الــه فریــد معــاون امــور اجتماعــی ســازمان بهزیســتی کشــور 
ــت:  ــر گف ــبکه خب ــوی ش ــت وگ ــودک در گف ــای ک ــت مهده ــورد وضعی در م
مهدهــای کــودک تحــت تاثیــر کرونــا قــرار گرفتــه و جــز مشــاغلی هســتتد کــه 
خیلــی متاثــر شــدند و در مصوبــات نیــز جــز مشــاغل اســیب دیــده هســتند و 
حمایتهــای الزم برایشــان پیــش بینــی شــده اســت.وی بــا اشــاره بــه پرداخــت 
ــا  شــهریه مهدهــای کــودک توســط والدیــن ادامــه داد: بســیاری از مهدهــا ت
ــراردادی کــه  ــق ق ــد و طب ــه دریافــت مــی کنن 80 درصــد شــهریه هــا را ماهان
بــا والدیــن دارنــد پرداختهــا انجــام مــی شــود و براســاس ایــن قــرارداد اگــر 
ماهانــه یــا فصلــی شــهریه پرداخــت مــی شــده بایــد طبــق ان عمــل شــود و 
در فروردیــن و اردیبهشــت کــه کــودکان در مهدهــا نیســتند شــهریه ای نبایــد 
دریافــت شــود.معاون امــور اجتماعــی بهزیســتی کشــور گفــت: برخــی از مهدها 

ــا  ــواده ه ــق باخان ــات در فضــای مجــازی و در صــورت تواف ــه خدم ــرای ارای ب
دریافتهایــی دارنــد کــه ایــن امــر بــه دلیــل توافــق انجــام شــده مشــکلی نــدارد 
ــواده هــا و  امــا انچــه ســندیت بــرای مــا دارد قــراردادی اســت کــه بیــن خان
مهدهــا بستهشــده اســت. فریــد دربــاره عــدم بازگشــت شــهریه بــه خانــواده ها 
افــزود: بســیار اندکنــد مهدهایــی کــه ســاالنه هزینــه را دریافــت کرده باشــند اما 
بــا ایــن وجــود پروتکلــی در ایــن هفتــه ابــالغ مــی کنیــم. چنانچــه مــوارد ایــن 
چنینــی وجــود داشــته باشــد خانــواده هــا مــی تواننــد بــا بهزیســتی اســتان 

خــود در ارتبــاط باشــند.
وی بــا بیــان اینکــه برخــی مربیــان مهدهــا نیــز گلــه داشــته انــد کــه در ایــن 
مــدت حقوقــی بــه آنهــا داده نشــده، خاطرنشــان کــرد: مهدهــا جــز مشــاغل 
اســیب دیــده هســتند و بیمــه بیــکاری نیــز شــامل حــال انهــا شــده و ســایر 
ــدارس غیرانتفاعــی بصــورت ســاالنه  ــز شاملشــان مــی شــود. م ــا نی حمایته
قــرارداد دارنــد امــا مهدهــا ماهانــه شــهریه را مــی گیرنــد و ایــن یــک چالــش 
اساســی در زمینــه مهدهــا اســت کــه وجــود دارد و نگرانیــم تعــداد زیــادی از 

مهــد هــا  بســته و بیــش از 100 هــزار نفــر بیــکار شــوند.
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فیض هللا حقیقی درگذشت
فیض هللا صفدرزاده حقیقی، هنرمند پیشکسوت در عرصه هنر فرش دست بافت صبح روز 

گذشته )7 اردیبهشت ماه( درگذشت.

میراثمیراث

آیین های سنتی رمضان امسال در خراسان جنوبی برگزار نمی شوددولت به حال هنرمندان صنایع دستی فکری کند

ــنتی  ــای سـ ــکده هنرهـ ــس پژوهشـ رئیـ
ــت از  ــت دولـ ــای حمایـ ــی از راه کارهـ یکـ
شـــرایط  در  صنایع دســـتی  هنرمنـــدان 
ــار  ــرار دادن اعتبـ ــار قـ ــی را در اختیـ فعلـ
ـــار  ـــد اعتب ـــت بای ـــد: دول ـــادآور ش ـــرد و ی ـــوان ک ـــدان عن ـــه هنرمن ـــب ب مناس
مناســـبی را در اختیـــار معاونـــت صنایع دســـتی قـــرار دهـــد تـــا ایـــن معاونـــت 
ــدان  ــژه هنرمنـ ــدان و به ویـ ــار هنرمنـ ــا آثـ ــک تعاونی هـ ــه کمـ ــد بـ بتوانـ
ـــای  ـــس گروه ه ـــریف زاده، رئی ـــد ش ـــداری کند.عبدالمجی ـــتایی را خری روس
ســـنتی پژوهشـــگاه میـــراث فرهنگـــی، گردشـــگری و صنایع دســـتی 
ــدان  ــای هنرمنـ ــن روزهـ ــت ایـ ــاره وضعیـ ــنا، دربـ ــا ایسـ ــو بـ در گفت وگـ
صنایع دســـتی و کم رونـــق شـــدن بـــازار ایـــن عرصـــه بـــه دلیـــل شـــیوع 
ویـــروس کرونـــا در کشـــور، اظهـــار کـــرد: بیـــش از هـــر موضوعـــی بایـــد بـــرای 
فعـــال شـــدن فضـــای کســـب و کار تـــالش کنیـــم کـــه بخشـــی از ایـــن 
ـــم  ـــی ه ـــتی و بخش ـــگاه های صنایع دس ـــدن فروش ـــال ش ـــه فع ـــوع ب موض

ــار در فضـــای مجـــازی برمی گـــردد. بـــه فـــروش آثـ

ـــازی  ـــه فضـــای مج ـــه ب ـــدان صنایع دســـتی ک ـــه داد: برخـــی از هنرمن او ادام
ــه  ــق عرضـ ــان را از ایـــن طریـ ــد آثارشـ ــنایی دارنـ ــای آن آشـ و قابلیت هـ
می کننـــد و بـــه فـــروش می رســـانند؛ امـــا بایـــد ایـــن نکتـــه را در نظـــر 
ـــه  ـــی ک ـــژه آن های ـــتادکاران به وی ـــدان و اس ـــیاری از هنرمن ـــه بس ـــت ک داش
ـــان را در  ـــروش آثارش ـــه و ف ـــکان عرض ـــد، ام ـــی می کنن ـــتاها زندگ در روس
ـــتی  ـــت صنایع دس ـــم معاون ـــر ه ـــن خاط ـــه همی ـــد. ب ـــازی ندارن ـــای مج فض
اســـتان ها بایـــد بـــرای ایـــن موضـــوع برنامه ریـــزی و شـــرایط فـــروش 

ـــد. ـــم کن ـــازی فراه ـــای مج ـــدان را در فض ـــار هنرمن آث
ــد و  ــه »خریـ ــان این کـ ــا بیـ ــنتی بـ ــای سـ ــکده هنرهـ ــس پژوهشـ رییـ
ـــر  ـــت«، خاط ـــرده اس ـــدا ک ـــترش پی ـــا گس ـــام دنی ـــی در تم ـــروش اینترنت ف
ـــد  ـــد بع ـــازی می توان ـــای مج ـــار در فض ـــروش آث ـــه و ف ـــرد: عرض ـــان ک نش
ـــد. امـــروز فضـــای مجـــازی یکـــی  ـــدا کن ـــز ادامـــه پی ـــی نی از روزهـــای کرونای
از مهمتریـــن عرصه هـــای فـــروش محســـوب می شـــود و بـــا توجـــه بـــه 
ـــت  ـــن، معاون ـــا فضاهـــای نوی ـــودن آن هـــا ب ـــدان و آشـــنا نب پراکندگـــی هنرمن

ـــود. ـــه وارد ش ـــن عرص ـــه ای ـــدی ب ـــکل ج ـــه ش ـــد ب ـــتی بای صنایع دس

ـــراث  ـــش اداره کل می ـــوزه پژوه ـــوول ح مس
فرهنگـــی، صنایـــع دســـتی و گردشـــگری 
ــه  ــال بـ ــت: »امسـ ــی گفـ ــان جنوبـ خراسـ
دلیـــل اهمیـــت رعایـــت فاصله گـــذاری 
ــنتی  ــای سـ ــا آیین هـ ــروس کرونـ ــیوع ویـ ــگیری از شـ ــی در پیشـ اجتماعـ
ـــل  ـــه نق ـــا و ب ـــراث آری ـــزارش می ـــود.«به گ ـــزار نمی ش ـــتان برگ ـــان در اس رمض
از روابـــط عمومـــی اداره کل میـــراث فرهنگـــی، صنایع دســـتی و گردشـــگری 
ـــنتی  ـــن س ـــزود: »آیی ـــادی اف ـــد برآب ـــید احم ـــی، س ـــان جنوب ـــتان خراس اس
رمضان خوانـــی بـــه شـــماره 811، مالقه زنـــی )کفچلـــزی( بـــه شـــماره 816 و 
مراســـم طبل زنـــی طبـــس بـــه شـــماره 189 در فهرســـت میـــراث معنـــوی کشـــور 
ـــه  ـــا ب ـــن آیین ه ـــاله ای ـــه همه س ـــان اینک ـــا بی ـــت.«او ب ـــیده اس ـــت رس ـــه ثب ب
ـــت:  ـــار داش ـــد اظه ـــزار می ش ـــتان برگ ـــاط اس ـــی از نق ـــن در برخ ـــکل نمادی ش
ـــا، آیین هـــای  »امســـال بـــه خاطـــر پیشـــگیری از شـــیوع بیشـــتر ویـــروس کرون
ـــوزه  ـــئول ح ـــرا نمی شود.«مس ـــد، اج ـــادی دارن ـــت زی ـــب قدم ـــه اغل ـــنتی ک س
ـــان  ـــگری خراس ـــتی و گردش ـــی، صنایع دس ـــراث فرهنگ ـــش اداره کل می پژوه

ـــت  ـــس اس ـــی طب ـــنتی طبل زن ـــای س ـــن آیین ه ـــی از ای ـــزود: »یک ـــی اف جنوب
ـــارک  ـــاه مب ـــان م ـــا پای ـــاله ت ـــته و همه س ـــت داش ـــال قدم ـــش از 100 س ـــه بی ک
ـــی  ـــن منتف ـــن آیی ـــرای ای ـــال اج ـــا امس ـــت، ام ـــده اس ـــرا می ش ـــان اج رمض
شـــد.«او بـــا بیـــان اینکـــه ســـنت طبل نـــوازی در شـــب های مـــاه رمضـــان 
ـــر  ـــان ه ـــاه رمض ـــول م ـــت: »در ط ـــوده اســـت، گف ـــوم ب ـــون مرس ـــم تاکن از قدی
بـــار اجـــرای مراســـم طبل زنـــی، بـــه مـــدت 10 تـــا 1٥ دقیقهـــو هـــر نوبـــت 
ـــه می شـــود.  ـــل نواخت ـــه قب ـــک ســـاعت از مرتب ـــه ی ـــه فاصل ـــار ب شـــامل ســـه ب
ـــالم  ـــه اذان را اع ـــده ب ـــان باقیمان ـــگ زم ـــات هماهن ـــا ضرب ـــیقی ب ـــن موس ای
می کـــرد و در پایـــان یـــک بخـــش کوتـــاه دارد کـــه ریتـــم آن به هم ریختـــه 
ـــه  ـــی ب ـــان کوتاه ـــه زم ـــدند ک ـــه می ش ـــنیدن آن متوج ـــا ش ـــردم ب ـــت و م اس
ـــیقی،  ـــن موس ـــرای ای ـــس از اج ـــه داد: »پ ـــادی ادام ـــت.« برآب ـــده اس اذان مان
تـــوپ خاصـــی بـــه نـــام زنبـــورک )شـــمخال( بـــه صـــدا درمی آمـــد. بـــه 
ـــن  ـــی ای ـــد و تمام ـــاره زن می گوین ـــورک زن و نق ـــل زنب ـــن عم ـــدگان ای برگزارکنن
ــدرت  ــرد و به نـ ــورت می پذیـ ــی صـ ــور موروثـ ــق به طـ ــر مناطـ ــا در اکثـ کارهـ

غریبـــه ای وارد ایـــن کار می شـــود.«

وزیـر میـراث فرهنگـی، گردشـگری و صنایع دسـتی بـا اشـاره 
بـه تالش هـای ایـن وزارتخانـه برای جلوگیـری از حـذف ماده 
142 قانـون مالیات هـای مسـتقیم، گفت: »بر اسـاس تصمیم 
سـازمان امـور مالیاتـی درآمـد اشـخاص حقیقـی بابـت تولید 
فـرش دسـتباف و صنایع دسـتی مجموعـًا تـا مبلـغ 2میلیارد 
ریـال از پرداخـت مالیات معاف هسـتند.« علی اصغر مونسـان 
روز یکشـنبه 7 اردیبهشـت 99 بـا اعـالم ایـن خبـر افـزود: 
»سـال گذشـته دغدغه هایـی بـرای هنرمنـدان صنایع دسـتی 
در خصـوص احتمـال حـذف مـاده 142 قانـون مالیات هـای 
مسـتقیم پیـش آمـد کـه ایـن موضـوع به صـورت جـدی در 
بـرای  تالش هـا  و  گرفـت  قـرار  وزارتخانـه  ایـن  کار  دسـتور 
جلوگیـری از حـذف ایـن ماده انجام شـد.«او اضافه کـرد: »در 
همیـن خصوص عـالوه بر رایزنی با سـازمان امـور مالیاتی، در 
نامـه ای بـه معـاون اول رئیس جمهـوری و نیز بـه وزیر اقتصاد 
و دارایی با اشـاره به ارزش های واالی فرهنگی، هنری و سـایر 
ویژگی هـای مـادی و معنوی صنایع دسـتی و هنرهای سـنتی، 
خواسـتار جلوگیـری از حـذف مـاده مذکـور )142( شـدیم.« 
وزیـر میـراث فرهنگـی، گردشـگری و صنایع دسـتی اضافـه 
کـرد: »مـاده 142 قانون مالیات های مسـتقیم در پیش نویس 
الیحـه اصـالح برخـی از قوانین و مقررات مالیاتی تدوین شـده 
در دفتـر پژوهـش و برنامه ریـزی سـازمان امور مالیاتی کشـور 
حذف شـده کـه به طورجـدی بـه دنبـال باقـی ماندن ایـن ماده 
و جلوگیـری از حـذف آن بودیم و خوشـبختانه به نتایج خوبی 
پیگیری هـای  دنبـال  »بـه  افـزود:  او  یافیتـم.«  نیـز دسـت 
وزارت میـراث فرهنگـی، گردشـگری و صنایع دسـتی، سـازمان 
امـور مالیاتـی در پاسـخ بـه یکـی از نامه هـای ایـن وزارتخانـه 
آورده اسـت: »پیش نویـس الیحـه اصـالح قانـون مالیات های 
مسـتقیم پـس از برگـزاری جلسـات متعـدد با کارشناسـان و 
صاحب نظـران ذی ربـط تهیـه و تنظیم شـده و وفق بنـد 62 آن 
متـن: »درآمد اشـخاص حقیقـی بابت تولید فرش دسـتباف 
و صنایع دسـتی مجموعـًا تـا مبلـغ 2میلیـارد ریـال از پرداخت 
مالیـات معـاف اسـت« جایگزین متن فعلی مـاده 142 قانون 

مذکور شـده اسـت«.«

سوژه معافیت مالیاتی 
تولیدکنندگان 
صنایع دستی 

احداث کمربندی قرچک یا حفظ تپه پوئینک

تپه پوئینک  درتاریخ هشتم مرداد ماه سال 1386 به شماره 1۵773 در فهرست آثار ملی ثبت شده است

ــد  ــک می گوی ــتان قرچ ــدار شهرس  فرمان
ــتانی  ــه باس ــم تپ ــت حری ــا رعای ــه ب ک
پوئینــک، عملیــات احــداث کمربنــدی 
ــه اجــرای  ــی شهرســتان قرچــک ک جنوب
آن بــه مناقشــه بیــن شــهرداری و میــراث 
فرهنگــی تبدیــل شــده، ادامــه پیــدا 

می کنــد.
 ســه شهرســتان ورامیــن، قرچــک و 
پیشــوا تــا حــدود ده ســال پیــش، 
محســوب  شهرســتان  یــک  فقــط 
بــا  امــروز  کــه  مناطقــی  می شــدند، 
ــت  ــر جمعی ــون نف ــک میلی ــش از ی بی

ایرانــی و افغانســتانی، تنهــا یــک مســیر 
تــردد بــه ســمت تهــران را دارنــد و ایــن 
امــر موجــب افزایــش میــزان تــردد، 
ترافیک هــای کــور و افزایــش حــوادث 

می شــود. مســیر  ایــن  در  جــاده ای 
مشــکالت ترافیکــی منطقــه، اعضــای 
ــهر  ــالمی ش ــورای اس ــتین دوره ش نخس
قرچــک را بــرآن داشــت کــه یــک کنارگذر 
ــهید  ــدان ش ــک از می ــوب قرچ را در جن
ــول  ــه ط ــک ب ــدان پوئین ــا می ســتاری ت
شــش کیلومتــر احــداث کننــد تــا بخشــی 
از ترافیــک، بــه ایــن بخــش منتقــل 
و در بلندمــدت، بــه کمربنــدی جنوبــی 
ــه  ــد ک ــر چن ــود. ه ــل ش ــن متص ورامی
شــهرداری قرچــک بــرای آزاد ســازی 

مســیر، میلیاردهــا تومــان هزینــه خریــد 
ــارض  ــن مع ــی، مهمتری ــرد ول ــالک ک ام
ایــن پــروژه، تپــه باســتانی، موســوم بــه 
تپــه پوئینــک اســت کــه درتاریــخ هشــتم 
مــرداد مــاه ســال 1386 بــه شــماره 
15773 در فهرســت آثــار ملــی ثبــت 

ــت. ــده اس ش
و  ریــزی  برنامــه  شــورای  جلســه  در 
توســعه اســتان کــه ســال 1393 بــا 
ــران  ــت ته حضــور هاشــمی اســتاندار وق
در محــل فرمانــداری قرچــک برگــزار 
ــد کــه اداره کل میــراث  شــد، مقــرر گردی
فرهنگــی اســتان تهــران نســبت بــه 
و  اقــدام کــرده  منطقــه  ایــن  کاوش 
شــهرداری نیــز هزینــه هــای ایــن کاوش 

ــت  ــس از گذش ــه پ ــد ک ــت کن را پرداخ
ــت و  ــه، اردیبهش ــن مصوب ــال از ای 4 س
عملیــات کاوش  اســفندماه ســال 97 
ــد،  ــاز ش ــل آغ ــک در دو فص ــه پوئین تپ
ــل،  ــود اجــرای کام ــا وج ــه ب ــی ک عملیات
ــت  ــت نیس ــری در دس ــه آن خب از نتیج
و مســئوالن پژوهشــگده اداره کل میــراث 
فرهنگــی اســتان تهــران، اعــالم نتیجــه را 
بــه تکمیــل ایــن پــروژه منــوط کردنــد. بــا 
وجــود آن کــه در ســال های اخیــر، بارهــا 
ــورت  ــرض ص ــه تع ــن تپ ــم ای ــه حری ب
ــی  ــت و بخشــی از دیواره هــای جنوب گرف
آن تخریــب شــد، ولــی اســتاندار تهــران 
و تمامــی مســئوالن میــراث فرهنگــی 
ــی  ــر تاریخ ــن اث ــظ  ای ــر حف ــتان ب اس

ــد. ــد کردن تأکی
ســازمان  فرهنگــی  میــراث  معــاون 
و  دســتی  صنایــع  فرهنگــی،  میــراث 
برخــی  بــه  واکنــش  در  گردشــگری 
گمانــه زنــی هــا مبنــی بــر احتمــال 
ــه  اجــرای طــرح راه ســازی در محــل تپ
باســتانی »پوئینــک« شهرســتان قرچــک 
ــه  ــن تپ ــرد:  ای ــد ک ــران تاکی ــتان ته اس
ــه  ــت الی ــت و قدم ــی اس ــت مل ــه ثب ک
ــا  ــه عصــر آهــن ) 6 ت ــه آن ب هــای اولی
ــد  ــی رســد بای ــش( م ــزار ســال پی 8 ه
حفــظ و صیانــت شــود.محمد حســن 
طالبیــان 28 خردادمــاه ســال گذشــته در 
ــتان  ــا اس ــگار ایرن ــا خبرن ــو ب ــت و گ گف
ــازمان  ــزارش س ــار داشــت: گ ــران اظه ته
ــه  ــن تپ ــه ای ــوط ب ــراث فرهنگــی مرب می
تهیــه شــده اســت و بــا حضــور مســئوالن 
ــت از آن  ــوع حفاظ ــران موض ــتان ته اس

ــد. ــد ش ــی خواه بررس
ــه هــای  ــه قدمــت الی ــان اینک ــا بی وی ب

ــه از عصــر  ــن تپ ــن و نخســتین ای زیری
آهــن شــروع مــی شــود و تــا دوره قاجــار 
ــته  ــت هس ــد، قدم ــی کن ــدا م ــه پی ادام
اصلــی ایــن تپــه را مربــوط بــه دوره 
ســلجوقی بیــان و بــر صیانــت از ایــن اثــر 

ــرد. ــد ک ــم تاریخــی تاکی مه
یــک  بــوده  قــرار  داد:  توضیــح  وی 
ــه( بگــذرد  ــدی از آنجــا )محــل تپ کمربن
امــا ایــن اثــر، ثبتــی اســت و بایــد حفــظ 
شــود. شــهردار قرچک در جلســه شــورای 
اداری شهرســتان قرچــک کــه بــا حضــور 
اســتاندار تهــران برگــزار شــد در خصــوص 
ــرای  ــرای اج ــرد: ب ــار ک ــروژه اظه ــن پ ای
پــروژه کنــار گــذر جنوبــی قرچــک، ده هــا 
ــه  ــورت گرفت ــه ص ــان هزین ــارد توم میلی
ولــی عمــال تــا کنــون نتوانســته ایم از ایــن 
ــل عــدم تعییــن تکلیــف  ــه دلی ــروژه ب پ

تپــه پوئینــک بــه درســتی اســتفاده 
ــزود:  ــریف اف ــی ش ــن خرم کنیم.محس
ــراث  ــار نظــر اداره کل می ــر اســاس اظه ب
ســوی  از  جدیــدی  طــرح  فرهنگــی، 
ــا اولویــت حفــظ تپــه تهیــه  شــهرداری ب
ــوان  ــد، می ت ــورت تأئی ــه در ص ــده ک ش
ایــن طــرح را بــه اتمــام رســاند. مدیــرکل 
حفــظ و احیــای بناهــا و محوطه هــای 
تاریخــی وزارت میــراث فرهنگــی، صنایــع 
ــهریور  ــز 25 ش ــگری نی ــتی و گردش دس
ــد  ــیه بازدی ــته در حاش ــال گذش ــاه س م
ــکان  ــت: ام ــه باســتانی قرچــک گف از تپ
»برداشــتن« تپــه باســتانی و ثبــت ملــی 
ــت  ــذا مدیری ــدارد ل ــک« وجــود ن »پوئین
ــروژه  ــل پ ــرای تکمی ــک ب ــهری قرچ ش
ــای  ــه گزینه ه ــد ب ــی بای ــدی جنوب کمربن

ــد. ــر کن ــن فک جایگزی

فرهنگـی، گردشـگری  میـراث  مدیـرکل 
احـداث  از  لرسـتان  صنایع دسـتی  و 
تأسیسـات گردشـگری جدیـد در آبشـار 

داد. خبـر  الیگـودرز  چـکان 
بـه گـزارش میـراث آریا بـه نقـل از روابط 
فرهنگـی،  میـراث  کل  اداره  عمومـی 
اسـتان  صنایع دسـتی  و  گردشـگری 
گفـت:  قاسـمی  امیـن  سـید  لرسـتان، 
»احـداث پل دسترسـی، سـاخت سـکو و 
بهسـازی بخشـی از مسـیر آبشـار چـکان 
از جملـه اقداماتـی اسـت که در کنـار این 

آبشـار منحصربه فـرد به منظـور رفـاه حـال 
بیشـتر گردشـگران و مسـافران و فراهـم 
کـردن امکانـات زیرسـاختی، انجام  شـده 
اسـت.«او بـا بیـان اینکـه بـرای احـداث 
این تأسیسـات دو میلیـارد و 500 میلیون 
ریـال هزینه شـده اسـت، افـزود: »پیش 
 از ایـن نیـز سـرویس بهداشـتی و سـکو 
در کنـار ایـن جاذبـه گردشـگری احـداث 
فرهنگـی،  میـراث  بود.«مدیـرکل   شـده 
لرسـتان  صنایع دسـتی  و  گردشـگری 
تصریـح کـرد: »بهسـازی مسـیر رودخانه 

و تکمیـل راه دسترسـی بـه ایـن آبشـار 
نیـز در سـال جـاری در دسـتور کار ایـن 
در  چـکان  دارد.«آبشـار  قـرار  کل  اداره 
بـا  الیگـودرز  شهرسـتان  غربـی  جنـوب 
ارتفـاع 30 متـر و عرض تـاج چهار متر در 

جنـوب شـرقی اسـتان لرسـتان، در دامنه 
کوه هـای زاگـرس مشـرف بـه دره چـکان 
و در نزدیکـی روسـتاهای حسـین آباد و 
دهقـادی قـرار گرفتـه و در فهرسـت آثـار 

ملـی کشـور بـه ثبـت رسـیده اسـت.

احداث تأسیسات گردشگری 
در آبشار چکان الیگودرز

کشف کتیبه  ساسانیان 
در نقش رستم

ــا اشــاره بــه انجــام کار حفاظتــی روی نقــش هرمــز دوم  حمیــد فدایــی ب
ــر داد. ــه ای جدیــد از دوره ساســانیان در نقــش رســتم خب از کشــف کتیب

حمیــد فدایــی )مدیــر پایــگاه میــراث جهانــی تخــت جمشــید( بــا اشــاره 
ــه آنکــه در ســال 98 دو کارگاه خیلــی مهــم در نقــش رســتم برپــا شــد  ب
ــن  ــد ای ــت: هرچن ــود، گف ــگاه خشایارشــا ب ــا در آرام ــن آن ه ــه بزرگ تری ک
کارگاه از حــدود ســه ســال پیــش آغــاز شــده بــود امــا در ســال گذشــته 
ــام  ــی انج ــای خوب ــگاه کاره ــن آرام ــراری ای ــای اضط ــوزه حفاظت ه در ح
دادیــم. در نقــش رســتم 4 نیــروی کارشــناس مرمــت و یــک اســتادکار در 
آرامــگاه خشایارشــا فعــال هســتند. در کنــار ایــن آرامــگاه، کار حفاظــت از 
ــش  ــه نق ــای ساســانی در مجموع ــه نقش  ه ــه ازجمل ــز دوم ک نقــش هرم
رســتم اســت را در زمســتان ســال گذشــته آغــاز کردیــم و طــی چنــد روز 
ــن نقــش بســیار فرســوده  ــد ای ــم رســاند. هرچن ــان خواهی ــه پای ــده ب آین
و آســیب دیــده بــود، کار پاکســازی و استحکام بخشــی آن بــه پایــان 
ــتم،  ــش رس ــی نق ــت جهان ــده ثب ــه پرون ــه تهی ــاره ب ــا اش ــد. او ب می رس
ــت  ــده تخ ــر پرون ــی ب ــتم، متمم ــش رس ــده نق ــت پرون ــرار اس ــت: ق گف

جمشــید قــرار گیــرد.

ته
نک

فرماندار قرچک در جلسـه روز شـنبه بررسـی وضعیت عملیات 
اجرایی کمربندی جنوبی این شهرسـتان که با حضور مسـئوالن 
میـراث فرهنگی اسـتان تهـران برگزار شـد اظهار کـرد: عملیات 
سـاخت کمربنـدی جنوبـی قرچـک کـه بـرای دشـت ورامین 
حائـز اهمیـت اسـت، بـا رعایـت حفـظ تپـه تاریخـی پوئینک 
ادامـه می یابد.بهمـن خطیبـی افـزود: برای مسـئوالن قرچک 
نیـز حفـظ ایـن اثـر تاریخـی و احـداث کمربنـدی جنوبـی که 
نقش مهمی در توسـعه شـهر قرچک، کاهش ترافیک منطقه و 
همچنیـن جلوگیری از تلفات جانی و مالی ناشـی از تصادفات 
دارد، از اهمیـت ویژه ای برخورداری اسـت.وی تصریح کرد: آثار 
تاریخی نشـان دهنده پیشـینه غنی فرهنگی هر منطقه اسـت، 
تمامی مسـئوالن شهرسـتان بـه موضوعات فرهنگـی از جمله 
آثـار باسـتانی و حفـظ آن عاقه مند هسـتند و از طرفی توسـعه 
شـهر قرچک از طریق ایجاد راه های جدید به منظور سـهولت در 
تـردد مـردم و همچنیـن کاهش تلفات جانی و مالی ناشـی از 

تصادفـات، دارای اهمیت اسـت.

میراثمیراث

 ضدعفونی بناهای تاریخی اصفهانساماندهی آرامگاه شیخ عالء الدوله سمنانی
میراث فرهنگـی،  مدیـرکل 
صنایع دسـتی  و  گردشـگری 
اسـتان سـمنان از سـاماندهی 
الدولـه  عـالء  شـیخ  آرامـگاه 

داد. خبـر  سـمنانی 
مهـدی جمـال بـا اعـالم ایـن خبـر افـزود: وسـایل و 
تجهیـزات مربـوط بـه آرامـگاه نصـب و نگهبـان در آن 

مسـتقر شـده اسـت.
صنایع دسـتی  و  میراث فرهنگـی، گردشـگری  مدیـرکل 
اسـتان سـمنان گفت: این سـاماندهی با همکاری اداره 
کل اوقـاف و امـور خیریـه اسـتان و دهیـاری روسـتای 

صوفـی آبـاد انجام شـده اسـت.

بـه گـزارش ایسـنا بـه نقـل از روابـط عمومـی اداره کل 
میراث فرهنگـی، گردشـگری و صنایـع دسـتی اسـتان 
سـمنان، جمـال افـزود: همچنیـن درحـال حاضـر نیـز 
ایـن اداره کل بـا دعـوت از گـروه بین المللی ایسکارسـا 
ترکیـه کـه یکـی از تشـکل هـای حرفـه ای بیـن المللی 
پیگیری هـای  بـا  و  اسـت  تاریخـی  بناهـای  مرمـت 
مسـتمر ایـن اداره کل ایـن افتخـار شـامل حال اسـتان 
سـمنان شـده اسـت که در نوع آموزشـی خود بی نظیر 

ست. ا
آرامـگاه شـیخ عـالء الدولـه سـمنانی کـه در روسـتای 
اسـت،  شـده  واقـع  سـرخه  شهرسـتان  آبـاد  صوفـی 

باشـد. ایلخانـی مـی  دوره  بـه  مربـوط 

مدیـــرکل میـــراث فرهنگـــی، 
ــتی  ــگری و صنایع دسـ گردشـ
مرحلـــه  آغـــاز  از  اصفهـــان 
ســـوم ضدعفونـــی بناهـــای 

ــر داد. ــتان خبـ ــی اسـ تاریخـ
 فریـــدون هللا یـــاری مدیـــرکل میـــراث فرهنگـــی، 
 7 امـــروز  اصفهـــان  صنایع دســـتی  و  گردشـــگری 
اردیبهشـــت ماه بـــا اعـــالم ایـــن مطلـــب گفـــت: »بـــا 
ـــان  ـــتان اصفه ـــای اس ـــی بناه ـــه تعطیل ـــه ادام ـــه ب توج
تـــالش داریـــم تـــا در صـــورت صـــدور دســـتور ســـتاد 
مقابلـــه بـــا بیمـــاری کرونـــا به منظـــور بازگشـــایی 
ـــا  ـــن مجموعه ه ـــائی ای ـــرای بازگش ـــرایط را ب ـــن، ش اماک

ـــگری  ـــی، گردش ـــراث فرهنگ ـــرکل می ـــم آوریم.«مدی فراه
و صنایع دســـتی اصفهـــان تأکیـــد کـــرد: »بـــا شـــروع 
ــای  ــی محدودیت هـ ــش تدریجـ ــت ماه و کاهـ اردیبهشـ
تـــردد در شـــهرها و بـــا توجـــه به احتمـــال بازگشـــایی ایـــن 
ـــگیرانه  ـــدام پیش ـــک اق ـــن اداره کل در ی ـــا، ای مجموعه ه
ـــی  ـــای تاریخ ـــام مجموعه ه ـــی تم ـــروز کار ضدعفون از ام
ـــه  ـــومین مرحل ـــتان در س ـــطح اس ـــگری را در س و گردش
آغـــاز کـــرده اســـت. بـــا ایـــن وصـــف در صـــورت 
و  تاریخـــی  مجموعه هـــای  احتمالـــی  بازگشـــایی 
ــه  ــور ارائـ ــتان، از آمادگـــی الزم به منظـ گردشـــگری اسـ
هرگونـــه خدمـــات بـــه گردشـــگران و عالقه منـــدان بـــه 

آثـــار تاریخـــی برخورداریـــم.«
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ــرای  ــت: ب ــان گف ــاق کرم ــس ات رئی
در  تســهیل  و  مشــکالت  حــل 
ــن  ــد بی ــادی بای ــای اقتص فعالیت ه
ــارف  ــا و مص ــدود و نیازه ــع مح مناب

نامحــدود تعادل ایجاد کرد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق 
و  معــادن  صنایــع،  بازرگانــی، 
ســیدمهدی  کرمــان،  کشــاورزی 
بررســی  نشســت  در  زاده  طبیــب 
ــی واحدهــای  روش هــای تامیــن مال
ــری  ــه تاثیرپذی ــه ب ــا توج ــدی ب تولی
آنهــا از بیمــاری کرونــا افــزود: پاشــنه 
بحــث  اســتان  در  تولیــد  آشــیل 
ــر  ــت و اگ ــی اس ــع مال ــن مناب تامی
بخواهیــم در ســال جهــش تولیــد 
اتفاقــات خوبــی رقــم بخــورد نیــاز بــه 
انجــام فعالیت هــا و اجــرای طــرح 
ــد پنجــره واحــد ســرمایه  ــی مانن های
ــود فضــای کســب و کار،  گــذاری، بهب
نظــام پیمانــکاری فرعــی، اســتفاده از 
و...  مالــی  تامیــن  هــا،  ظرفیــت 

است.
تامیــن  بخــش  در  داد:  ادامــه  وی 
بانک هــا،  از  بتوانیــم  بایــد  مالــی 
منابــع،  تجهیــز  ســرمایه،  بــازار 
شــرکت های  متولــی،  ســازمان های 
بــزرگ، حقــوق دولتــی و... کمــک 
گرفــت تــا از منابــع موجــود بهتریــن 
ــع  ــا مناب ــام داد و ی ــتفاده را انج اس
ــا  ــب زاده، ب ــرد. طبی ــق ک ــد خل جدی
بیــان اینکــه اســتان کرمــان از مزیــت 
تصریــح  اســت،  برخــوردار  معــدن 
کــرد: اگــر از حقــوق دولتــی معــادن 
کــه بــه خزانــه واریــز مــی شــود 
ــده  ــه اســتان بازگردان بخشــی از آن ب

اندیشــیده  آن  بــرای  تمهیداتــی  و 
بــه  را  منابعــی  تــوان  مــی  شــود، 
ــا بهــره کــم و بــه  عنــوان تســهیالت ب
عنــوان یارانــه ســود بــرای واحدهــای 

تولیدی در نظر گرفت.
رئیــس  نشســت  ایــن  ادامــه  در 
ــارت  ــدن و تج ــت، مع ــازمان صنع س
اســتان کرمــان گفــت: بیمــاری کرونــا 
و  رشــد  تولیــد،  حــوزه  مشــکالت 
توســعه اســتان را افزايــش داده و 
واحدهــای تولیــدی کوچــک، متوســط 
و اصنــاف دچــار چالــش شــده اند. 
مهــدی حســینی نژاد افــزود: پــس از 
تولیــدی  واحدهــای  عارضه یابــی 
ــی  ــور کل ــه ط ــه ب ــده ک ــخص ش مش
ــن  ــکل تامی ــا مش ــد واحده 64 درص
درصــد   43 دارنــد،  مالــی  منابــع 
41 درصــد مشــکل  بــازار،  مشــکل 
بیمــه تامیــن اجتماعــی و مالیــات و 

41 درصد مشــکل مدیریتی دارند.
وی ادامــه داد: بــر اســاس قانــون 
ــک  ــی بان ــع مال ــد 40 درصــد مناب بای
ــه  ــد ک ــاص یاب ــد اختص ــه تولی ــا ب ه
ــا  ــدد در ســال های گذشــته ت ــن ع ای
 32 متوســط  طــور  بــه   96 ســال 
درصــد بــوده، در ســال 97 بــه 27 
ــه 5.6  ــته ب ــال گذش ــد و در س درص
درصــد رســیده کــه نشــان دهنــده 
جدیــد  هــای  سیســتم  بــه  نیــاز 
ماننــد بــازار ســرمایه و تجدیــد منابــع 
مالــی  منابــع  تامیــن  بــرای  و... 

وجود دارد.
در  تصریــح کــرد:  نــژاد،  حســینی 
ســال گذشــته مطابــق قانــون برنامــه 
فــروش  محــل  از  توســعه  ششــم 

صنایــع  هــای  فعالیــت  و  معــادن 
تومــان  میلیــارد   100 از  معدنــی، 
 800 و  میلیــارد   80 پیشــنهادی 
میلیــون تومــان محقــق شــد  کــه در 
بــا توجــه بــه  ســال جــاری نیــز 
ــی از  ــده ناش ــود آم ــه وج ــرایط ب ش
کرونــا همــان 100 میلیــارد تومــان 

پیشنهاد شده است.
ــدن و  ــت، مع ــازمان صنع ــس س رئی
ــرد:  ــان ک ــان بی ــتان کرم ــارت اس تج
ــل  ــون از مح ــق قان ــر طب ــن ب همچنی
15 درصــد ســهم اســتان از محــل 
فــروش معــادن و فعالیــت هــای 
صنایــع معدنــی در ســال گذشــته، 21 
میلیــارد تومــان وصــول شــد کــه 
میلیــارد   20 نیــز   99 ســال  بــرای 

ــت.  ــده اس ــی ش ــش بین ــان پی توم
ــد  ــل 20 درص ــرد: از مح ــار ک وی اظه
معافیــت حقــوق دولتــی معــادن، در 
ــان از  ــارد توم ســال گذشــته 60 میلی
ــه  ــه دســت آمــد ک معافیــت مــس ب
بــرای ســال جــاری ایــن میــزان 200 
ــده  ــی ش ــش بین ــان پی ــارد توم میلی
پیشــنهاد  داد:  ادامــه  وی  اســت. 
پرداخــت دو هــزار میلیــارد تومــان 
ــم و در  ــره ک ــرخ به ــا ن ــهیالت ب تس
ــای  ــرای واحده ــان ب ــن زم کوتاهتری
تولیــدی کوچــک و متوســط را بــه 
کــه  داده ایــم  بانکــی  سیســتم 

امیدواریم این مهم محقق شــود.
رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه 
ایــن  ادامــه  در  کرمــان  اســتان 

24 هــزار  نشســت گفــت: ســاالنه 
میلیــارد تومــان بــرای رفــع مشــکالت 
اســتان در بخــش هــای مختلــف 
نیــاز داریــم کــه بایــد بــا تعریــف 
اســتان،  در  ســرمایه گذاری  ســبد 
میــزان تجهیــز منابــع مــورد نیــاز 
مشــخص شــود. جعفــر رودری اظهــار 
ــع  ــن مناب ــزان تامی ــرد: بررســی می ک
مالــی از طریــق بــازار ســرمایه، بانــک 
خارجــی،  گــذاری  ســرمایه  هــا، 
صنــدوق توســعه ملــی، شــرکت هــای 
بــزرگ  بنگاههــای  غیردولتــی، 
و  و...  هــا  شــهرداری  و  اقتصــادی 
پیگیــری آنهــا، بــه دســتگاه هــای 
مختلــف ماننــد اتــاق کرمــان، اداره کل 
مدیریــت  دارایــی،  و  اقتصــاد 
اقتصــادی  امــور  هماهنگــی 
اســتانداری، بانــک هــا و ســازمان 
واگــذار  اســتان  بودجــه  و  برنامــه 
ــه  ــر چ ــی رود ه ــار م ــه انتظ شــده ک
و  انجــام  بررســی  ایــن  ســریعتر 

نتایج آن اعالم شود.

رئیس اتاق کرمان: باید بین منابع محدود و نیازهای 
نامحدود تعادل ایجاد کرد اهدای خون در خراسان جنوبی 

افزایش یافت

خراسان جنوبی 

جنوبــی  خراســان  خــون  انتقــال  مدیــرکل 
ــاره کاهــش اهــدای  گفــت: اطــالع رســانی درب
ــد  ــبب ش ــا س ــیوع کرون ــل ش ــه دلی ــون ب خ
اجرایــی،  دســتگاه های  مســووالن  مــردم، 
قشــرهای  و  انتظامــی  نظامــی،  نیروهــای 
مختلــف جامعــه پــای کار بیاینــد و اهــدای 

خون در این اســتان افزایش یافت.
محمدرضــا عاملــی ضمــن قدردانــی از اصحــاب 
رســانه افــزود: از ابتــدای امســال تاکنــون یــک 
هــزار و 964 واحــد خــون در اســتان خراســان 
جنوبــی اهــدا شــده کــه بیــش از نیمــی از ایــن 
و  بــوده  اخیــر  روز   10 بــه  مربــوط  تعــداد 
مجمــوع اهــدای خــون نســبت بــه مــدت 
مشــابه ســال قبــل 17 درصــد افزایــش یافتــه 

است.
وی گفــت: بــا توجــه بــه شــیوع بیمــاری کرونــا 
پایگاه هــای  بــه  مــردم  مراجعــه  کشــور  در 
ــه ای کــه  ــه گون انتقــال خــون کاهــش یافــت ب
 24 تــا  نیــز  جنوبــی  خراســان  اســتان  در 
فروردیــن تعــداد مراجعــه کننــدگان هشــت 
درصــد و اهداکننــدگان پنــج درصــد نســبت بــه 

مدت مشــابه سال قبل کاهش داشت.
جنوبــی  خراســان  خــون  انتقــال  مدیــرکل 
ــون 2  ــال تاکن ــدای امس ــرد: از ابت ــح ک تصری
انتقــال  پایگاه هــای  بــه  نفــر   464 و  هــزار 
خــون اســتان مراجعــه کردنــد کــه تعــداد 
ــابه  ــدت مش ــه م ــبت ب ــدگان نس ــه کنن مراجع

ســال قبل 11 درصد افزایش یافت.
وی افــزود: از مجمــوع افــرادی کــه موفــق بــه 
ــر  ــزار و 754 نف ــک ه ــدای خــون شــدند ی اه
تعــداد  کــه  بودنــد  زن  مابقــی  و  مــرد 
ــه  ــرد امســال نســبت ب ــون م ــدگان خ اهداکنن
ــان  ــد و زن ــل 11 درص ــال قب ــابه س ــدت مش م

126 درصد افزایش داشــته است.
خراســان  حاضــر  حــال  در  عاملــی گفــت: 
اســتان های کشــور  معــدود  جــزو  جنوبــی 
اســت کــه بــا توجــه بــه شــیوع بیمــاری کرونــا 
مواجــه شــده  اهــدای خــون  افزایــش  بــا 

است.
پایگاه هــای  کاری  ســاعت  درخصــوص  وی 
انتقــال خــون در مــاه رمضــان اظهــار داشــت: 2 
پایــگاه اهــدای خــون بیرجنــد و طبــس در مــاه 

مبــارک رمضان فعال خواهند بود.
بیرجنــد  خــون  اهــدای  مرکــز  گفــت:  وی 
روزهــای شــنبه تــا چهارشــنبه از ســاعت 7:30 
از ســاعت  پنجشــنبه  روزهــای  و   13:30 تــا 

7:30 تا 12:30 فعال اســت.
خراســان  اســتان  خــون  انتقــال  مدیــرکل 
جنوبــی ادامــه داد: همچنیــن مــردم می تواننــد 
پــس از افطــار از ســاعت 20:15 تــا 23:45 بــا 
مراجعــه بــه ایــن مرکــز اهــدای خــون داشــته 

باشند.
وی بیــان کــرد: مرکــز اهــدای خــون شهرســتان 
طبــس نیــز پــس از افطــار از ســاعت 20:15 تــا 

23:45 فعال است.
عاملــی از شــهروندان خواســت اهــدای خــون را 
افــزود:  و  نکننــد  موکــول  قــدر  لیالــی  بــه 
شــب های قــدر اهــدای خــون تــا ســاعت 1:30 
انجــام خواهــد شــد امــا طــرح فاصلــه  گــذاری 
ــن  ــر ای ــود در غی ــت ش ــد رعای ــی بای اجتماع

صورت از شــهروندان خونگیری نخواهد شد.
ــا  ــند ب ــن باش ــردم مطمئ ــرد: م ــد ک وی تاکی
ــوند و  ــال نمی ش ــا مبت ــه کرون ــون ب ــدای خ اه
تمامــی تجهیــزات در فراینــد انتقــال خــون 
ــد  ــتمر ض ــورت مس ــه ص ــت و ب ــتی اس بهداش

عفونی می شود.
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افقی
 1 - کارگردان فیلم خشمها - امر به 

نوشیدن2 - عظمت و شكوه - مفصل 

- سیاستمدار انگلیسی3 - گل و 

لجن - نغمه خوانی - یكی از رایج 

ترین شیوه های نقد4 - شهری در 

استرالیا - بیماری قرن، بیماری عصر 

حاضر - مخفف من را5 - اثر معروف 

محمود دولت ابادی - سرپرست 

- موجود نامرئی، همنشین انس6 

- حرف تعجب، تعجب زنانه، گشوده 

- زیر خاك پنهان كردن - ستایش، 

وصف - در حمام بجویید7 - دراز - 

کند ذهنی - باده عشق روز الست8 

- جوشهای ریز بدن - از شهرهای 

خوزستان - از دانشکده ها، منسوب به 

فن9 - میوه ای که از درخت بچینند و 

در سبد بگذارند - چرب زبانی - لیوان 

فرنگی10 - معدن - كلمه پرسشی، از 

كلمات استفهام - نت چهارم، نت قبل 

از سل، کلید آن در موسیقی معروف 

است - من و تو، ضمیر جمع، آب 

تازی11 - سد خوزستان، سدی در جنوب 

كشور - زبان كوچك - نامی دخترانه، 

زن سرخ روی12 - چروك پوست، چین 

و چروك پوست - فریب كار - سد 

شده، بسته شده، بازداشت شده13 - 

مرکزی فرنگی، مرکزی - آنچه در سینه 

و شكم جای دارد - كشتی جنگی14 

- شهری در مشرق آلمان - از مركبات 

- عجیب15 - خسیس و فرومایه - 

نوعی ماهی که در آبهای شیرین زندگی 

می کند

عمودی 
1 - خوف و ترس - نام این چهره 

علمی2 - زغال - خوشبوتر، حاللتر - 

آرسنیك3 - بی دین - جهاز عروس 

- سالح جدید و مخرب4 - پشته خاك، 

گیره سر دخترانه، تپه كوچك - اسب 

حضرت علی )ع( - كوره سفال پزی - 

اسرار، سر5 - ورزش راکتی - همان 

سلمانی است، آرایشگر6 - مجمع 

الجزایری در شمال غربی اسكاتلند - 

جمع منت ها - زمان مرگ، هنگام 

مرگ7 - برف و باران - جمع رند - پدر 

آذری - نت ششم موسیقی، نفی عرب، 

درون چیزی8 - خرگوش - مدافع 

سپاهان - قشر، قشر و پوسته، رده و 

طبقه9 - حس وارونه - چراگاه ایالت 

- حالل شرعی، روا و جایز، هم چیزی 

است که ترک و فعلش جایز است - 

تب10 - نام شرینگ هام - تکلیف 

مدرسه، تمرین، تمرین و ممارست برای 

بدست آوردن آمادگی و مهارت در کاری، 

نمونه  - زیبا، كشیده11 - نوعی سوسمار 

- فدراسیون قایقرانی12 - آتش - 

سازمان جاسوسی، سازمان جاسوسی 

آمریکا - محافظین ویژه - آبکی، لنگ 

میزند13 - پدر مرده، کودک بی پدر - 

مظهر تندی، دانه تند خوراکی - دریاچه 

روسیه14 - اسراف كار - کوهان شتر 

 NBA15 نام کوچک آرمسترونگ در -

- اولین فاتح اورست - بجااوردن عهدو 

پیمان، بجاآوردن عهد
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 پیام
 ایران

توزیع هزاران عدد محلول ضدعفونی با همت خیرین البرز
مسوول جذب و مشارکت های مردمی ستاد بازسازی عتبات عالیات استان البرز گفت: خیرین حرم ساز البرز اقدام به 
تهیه و توزیع هزاران عدد محلول ضدعفونی دست و سطوح در مناطق کم برخوردار استان کرده اند.

روابط عمومی اداره کل امور عشایر جنوب کرمان

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله اینوبت اول
ــه صــورت مناقصــه  ــاد را ب ــای عشــایری عنبرآب ــال آب چاهه ــروژه انتق ــوب کرمــان در نظــر دارد پ اداره کل امــور عشــایر جن

عمومــی یــک مرحلــه ای بــا جزئیــات منــدرج در اســناد مناقصــه بــا بهــره گیــری از ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد( 
برگــزار نمایــد. لــذا کلیــه متقاضیــان محتــرم مــی تواننــد جهــت اطــاع از شــرایط و مشــخصات موضــوع مناقصــه بــه وبــگاه ســامانه 

یــادش شــده بــه نشــانی www.setadiran.ir  مراجعــه و نســبت بــه پیشــنهاد خــود اقــدام نماینــد.

مهلت ارائه پیشنهاد: 99/2/21
زمان بازگشایی پاکت ها: 99/02/22

اطاعــات تمــاس دســتگاه هــای مناقصــه گــذار جهــت دریافــت اطاعــات بیشــتر در خصــوص اســناد مناقصــه و ارائــه پاکــت هــا الــف: 
اداره کل امــور عشــایر جنــوب کرمــان بــه نشــانی جیرفــت- بلــوار امــام خمینــی )ره( روبــه روی ســپاه پاســداران تلفــن 03443313828

اطاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس 02141934

مبلغ تضمیننوع تضمینعنوان پروژهشماره مناقصه

650.000.000ضمانتنامه بانکیانتقال آب چاه های عشایری عنبرآباد2098004781000012

آگهی فقدان سند مالکیت
خانم مژده حسـنی نژاد صالح آباد وکالتا از طرف محمد حسـین کاویانی با تسـلیم 
دو بـرگ استشـهاد گواهـی شـده دفتر اسـناد رسـمی 76 رفسـنجان مدعی اسـت 
کـه سـند مالکیـت شـش دانـگ خانـه پـالک 556 فرعـی از 1913  اصلـی واقع در رفسـنجان 
بخـش 9 کرمـان کـه بـه نـام محمد حسـین کاویانی فرزند اکبر صادر و تسـلیم شـده اسـت و 
بـه علـت جابجایـی مفقـود گردیـده و لذا به دسـتور تبصـره یک اصالحـی مـاده 120 آیین نامه 
قانـون ثبـت مراتـب جهت اطالع عموم یک نوبـت در روزنامه آگهی تا چنانچه شـخصی مدعی 
انجـام معاملـه یـا وجـود اسـناد مالکیـت نـزد خود می باشـد مـی تواند ظـرف مـدت 10 روز از 
تاریـخ انتشـار آگهـی اعتـراض خـود را بـه اداره تسـلیم دارد در غیـر این صورت پس از سـپری 
شـدن مـدت قانونـی و عـدم واخواهـی سـند مالکیت المثنـی به نـام مالک صادر خواهد شـد.
رئیس اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان رفسنجان_ابوالفضل تیموری

آگهی فقدان سند مالکیت
 آقـای محمـود کبیریـان  وکالتا از طرف خانم صدیقه هاشـمی شـریف اباد کشـکو 
با تسـلیم دو برگ استشـهاد گواهی شـده دفتر اسناد رسـمی 59 رفسنجان مدعی 
اسـت که سـند مالکیت شـش دانگ واحد مسـکونی پالک 4387 فرعی از 1819  اصلی واقع 
در رفسـنجان بخش 9 کرمان که به نام صدیقه هاشـمی شـریف اباد کشـکو فرزند ابوالقاسـم 
صـادر و تسـلیم شـده اسـت و بـه علت جابجایـی مفقـود گردیده و لـذا به دسـتور تبصره یک 
اصالحـی مـاده 120 آییـن نامـه قانـون ثبـت مراتب جهت اطـالع عموم یـک نوبـت در روزنامه 
آگهـی تـا چنانچـه شـخصی مدعی انجـام معامله یـا وجود اسـناد مالکیت نزد خود می باشـد 
مـی توانـد ظـرف مدت 10 روز از تاریخ انتشـار آگهی اعتراض خود را به اداره تسـلیم دارد در غیر 
ایـن صـورت پس از سـپری شـدن مدت قانونی و عدم واخواهی سـند مالکیـت المثنی به نام 

مالـک صادر خواهد شـد.م_الف4562
رئیس اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان رفسنجان_ابوالفضل تیموری

آگهی اباغ اجرائیه کاسه139804019063001074.1
بدینوسـیله بـه اقای حسـین کارگر کریم نـام پدر مهـدی تاریخ تولد 1354شـماره 
ملـی 0072658304 شـماره شناسـنامه 4365 بـه نشـانی رفسـنجان خیابـان 
شـریعتی شـرقی و آقـای رسـول کارگـر کریم آبادی نـام پدر مهـدی تاریخ تولد 1362  شـماره 
ملی0451532678  شـماره شناسـنامه4121 بنشانی رفسنجان خیابان شریعتی شرقی بدهکار 
پرونـده کالسـه  13980401906300107401  کـه برابـر گـزارش مامـور ابالغ شـناخته نگردیده اید 
ابـالغ مـی گـردد که برابـر قرارداد بانکـی شـماره 951111065337002 بین شـما و بانک سـامان 
مبلـغ 1.554.862.920 ریـال بدهـکار می باشـید و روزانه از تاریـخ 1398.12.04 مبلغ 345.115 
ریـال کـه بـر اثـر عـدم پرداخـت وجـه بسـتانکار درخواسـت صـدور اجراییـه نمـوده و پـس از 
تشـریفات قانونـی اجراییـه صـادر و بـه کالسـه 9801114 در این اجرا مطرح می باشـد لذا طبق 
مـاده 18 آییـن نامـه اجرایـی  مفاد اسـناد رسـمی به شـما ابالغ می گـردد از تاریخ انتشـار این 
آگهـی کـه تاریـخ ابالغ اجراییه محسـوب اسـت و فقـط یک نوبـت در روزنامه چاپ و منتشـر 
مـی گـردد ظـرف مـدت 10 روز نسـبت به پرداخت بدهی خـود اقدام و در غیر ایـن صورت بدون 

انتشـار آگهـی دیگـری عملیـات اجرایی طبـق مقررات علیه شـما تعقیب خواهد شـد.
 مسئول اجرای اسناد رسمی رفسنجان _علی خسرو انجم

اخطاریه
گیرنده: معصومه آرسته فرزند نعمت اله

برابـر دادنامـه شـماره 400983 مـورخ 1398/7/11 شـعبه 10 دادگاه خانواده مجتمع 
قضائـی شـهید مطهـری شهرسـتان مشـهد بـه شـما اخطـار می گـردد ظـرف مدت هفـت روز 
از انتشـار ایـن اخطاریـه بـه دفتـر طـالق شـماره 7 کرمـان واقـع در کرمان بلـوار جهـاد کوچه 60 

مراجعـه نماییـد و در غیـر اینصـورت برابـر قانـون عمل خواهد شـد.
سر دفتر طاق 7کرمان –علی هدایتی-م الف 6
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مدیرعامل فوالد مبارکه تأکید کرد:

 خلق ثروت از مواد اولیۀ معدنی جایگزین 

اقتصاد متکی به نفت 

مدیرعامل فوالد مبارکه تأکید کرد: خلق ثروت از مواد اولیۀ معدنی جایگزین اقتصاد متکی به نفت 

مهنـدس عظیمیـان در آییـن کلنگ زنـی 
اولیـۀ  سنگ شـکن  احـداث  پـروژۀ 
شـمارۀ B و خـط خردایـش شـمارۀ دو 
فوالدسـنگ  شـرکت  میلیون تنـی   4.2
مبارکـه، با تأکیـد بر به روزرسـانی دانش 
کـرد:  تصریـح  صنعـت،  در  فنـاوری  و 
اتفاقـات  زمینـه  ایـن  در  خوشـبختانه 
خوبـی در گـروه فـوالد مبارکـه روی داده 

اسـت.
 وی بـا اشـاره به سـودآوری اقتصادی با 
اسـتفاده از فـروش و صـادرات خدمـات 
متنـوع گـروه به خـارج از فـوالد مبارکه و 

دیگر کشـورها گفـت: با وجـود توانمندی 
گـروه  در  ایریسـا  نظیـر  شـرکت هایی 
فـوالد مبارکـه، می توانیـم بـه خـارج از 
کشـور خدمـات نرم افـزاری ارائـه کنیـم. 
بایـد جهانی اندیشـید تا بتـوان با اجرای 
پروژه هایـی در آن سـوی مرزهـا، فـارغ 
از اقتصـاد نفتـی بـرای کشـور درآمدزایی 

ارزی ایجـاد کنیـم.
در  مبارکـه  فـوالد  گـروه  مدیرعامـل 
ادامـه بـا تأکیـد بـر این کـه ظرفیـت و 
توانمندی هـای الزم بـرای نهادینه شـدن 
ایـن راهبـرد در ایـن گـروه وجـود دارد 
گفـت: معاونـت تکنولوژی فـوالد مبارکه، 
شـرکت های فنـی و مهندسـی، ایریسـا 
و شـرکت پشـتیبانی و توسـعۀ فنـاوری 

به خوبـی می تواننـد مباحـث مربـوط بـه 
بومی سـازی و صاحـب تکنولوژی شـدن 

را مدیریـت و اجـرا کننـد.
وی در ادامـه، بـر انسـجام و هماهنگـی 
و  تأکیـد کـرد  مبارکـه  فـوالد  کل گـروه 
بـا بیـان این کـه هیچ یـک از شـرکت ها 
باشـد،  داشـته  جزیـره ای  تفکـر  نبایـد 
گفـت: عـالوه بـر شـرکت های یادشـده، 
معاونـت امـور معـادن فـوالد مبارکـه نیز 
باید بـا همـکاری شـرکت های فلزتدارک 
و  تجـاری  فعالیت هـای  فوالدسـنگ،  و 
خریدوفـروش در حـوزه فعالیـت خود را 
در راسـتای اهـداف فـوالد مبارکـه پیش 

. ببرد
عظیمیـان بر ضرورت دوراندیشـی، انجام 

اسـتفاده  بـا  تحقیقاتـی  فعالیت هـای 
از دانـش و تخصـص داخلـی مجموعـه 
علمـی  تجربیـات  از  بهره گیـری  و 
دانشـگاه ها تأکیـد کـرد و گفـت: مـادام 
کـه افـکار گـروه بـزرگ باشـد، اتفاقـات 
همچنان کـه  می دهـد؛  رخ  هـم  بزرگـی 
شـاهد  فوالدسـنگ  شـرکت  در  امـروز 
آنیـم کـه سنگ شـکن دوم وارد مرحلـۀ 
شـاهد  نیـز  آینـده  در  و  شـده  احـداث 
راه انـدازی فـاز سـوم کـوره خواهیـم بود. 
نتیجـۀ ایـن اقدامـات تأمیـن کل آهـک 
موردنیـاز فـوالد مبارکـه در ایـن بخـش 
و سـایر نیازهـای معدنـی، تجهیزاتـی و 
تکنولوژیکـی در بخش هـای دیگـر بدون 
نیـاز بـه واردات خواهـد بـود و چه بسـا 
بـه صـادرات در همـۀ حوزه هـا بینجامـد.
و  تمرکـز  بـا  کـرد:  خاطرنشـان  وی 
در  ترسیم شـده  اهـداف  بـر  مدیریـت 
قابل توجهـی  بخـش  آینـده  سـال  سـه 
بـا  فوالدسـنگ  شـرکت  پروژه هـای  از 
همکاری دانشـگاه ها و مراکـز تحقیقاتی 
درآمـد  و  رسـید  خواهـد  سـرانجام  بـه 
محـل  از  فوالدسـنگ  شـرکت  اصلـی 

بـود. خواهـد  صـادرات 

وی در بخـش دیگـری از سـخنان خـود 
بـا تأکیـد بر این که شـرکت فـوالد مبارکه 
انتظـار  و  اسـت  بین المللـی  شـرکتی 
مـی رود جهانـی رفتـار کند، تصریـح کرد: 
بسـیج شـده ایم کـه شـرکت  مـا  همـۀ 
صـرف  تولیدکننـدۀ  از  را  مبارکـه  فـوالد 
ورق هـای فـوالدی بـه یک شـرکت فناور 
کنیـم.  تبدیـل  تکنولـوژی  صاحـب  و 
تاکنـون  فعالیت هـا  رونـد  خوشـبختانه 
بـوده و جهـش خوبـی را  امیدوارکننـده 

می دهـد. نشـان 
از  ادامـه  در  مبارکـه  فـوالد  مدیرعامـل 
تمرکـز فـوالد مبارکـه بر منطقـۀ هرمزگان 
و اجـرای توسـعه های گروه فـوالد مبارکه 
در ایـن منطقـه در سـال جدیـد خبـر داد 
تکنولـوژی  در مسـیر صاحـب  و گفـت: 
و  متمرکـز  مدیریـت  بـا  بایـد  شـدن، 
فکـری  ظرفیت هـای  تمـام  از  دقیـق، 
می تواننـد  شـرکت هایی کـه  و  نخبـگان 
در ایـن زمینـه یاری رسـان فـوالد مبارکـه 
باشـند اسـتفاده کـرد. بـه خاطـر داشـته 
باشـیم اجـرای هریـک از ایـن پروژه هـا 
اشـتغال زایی  می توانـد  به تنهایـی 
باشـد. بـه همـراه داشـته  قابل توجهـی 

ته
نک

عظیمیان بـر ضرورت دوراندیشـی، انجـام فعالیت های تحقیقاتی 
بـا اسـتفاده از دانـش و تخصص داخلـی مجموعـه و بهره گیری از 
تجربیـات علمـی دانشـگاه ها تأکیـد کرد و گفـت: مادام کـه افکار 
گـروه بـزرگ باشـد، اتفاقات بزرگی هـم رخ می دهـد؛ همچنان که 
امـروز در شـرکت فوالدسـنگ شـاهد آنیـم کـه سنگ شـکن دوم 
وارد مرحلـۀ احـداث شـده و در آینده نیز شـاهد راه اندازی فاز سـوم 
کـوره خواهیم بـود. نتیجۀ این اقدامات تأمیـن کل آهک موردنیاز 
فـوالد مبارکـه در این بخش و سـایر نیازهای معدنـی، تجهیزاتی و 
تکنولوژیکـی در بخش های دیگـر بدون نیاز بـه واردات خواهد بود 

و چه بسـا بـه صـادرات در همۀ حوزه هـا بینجامد.
وی خاطرنشـان کـرد: بـا تمرکـز و مدیریت بـر اهداف ترسیم شـده 
در سـه سـال آینـده بخـش قابل توجهـی از پروژه هـای شـرکت 
فوالدسـنگ با همکاری دانشـگاه ها و مراکز تحقیقاتی به سـرانجام 
خواهد رسـید و درآمد اصلی شـرکت فوالدسـنگ از محل صادرات 

خواهـد بود.

ــارون از  ــت و گاز م ــرداری نف ــره ب ــركت به ــل ش مدیرعام
انجــام تعمیــرات اساســی ایســتگاه تقویــت فشــار گاز 
آســماری مجتمــع صنعتــی شــماره 3  ایــن شــركت پــس 
ــی و  ــه اســتانداردهای  ایمن ــت كلی ــا رعای از 15روز كاری ب

ــر داد. ــی خب ــت محیط زیس
تالشــهای  از  تقدیــر  حمیــد كاویــان ضمــن  مهنــدس 
و  صنعتــی  تجهیــزات  تعمیــرات  مدیریــت  كاركنــان 
ماشــین آالت فراینــدی مناطــق نفتخیــز جنــوب و كارگــروه 
تعمیــرات اساســی نفــت و گاز مــارون عــالوه برســایرادارات 
عملیاتــی، گفــت: خوشــبختانه موفــق شــدیم اولیــن پــروژه 
ی تعمیــرات اساســی ســال 99 كــه از نظــر ایمنــی و محیط 
زیســت از اهمیــت بســزایی بــرای مناطــق مجــاور و فراینــد 
ــه  ــن ب ــان ممك ــن زم ــت را در كمتری ــوردار اس ــد برخ تولی
ــدار  ــه م ــریعا ب ــور را س ــتگاه مذك ــانده و ایس ــام رس انج

ــم. ــد بازگردانی تولی
وی افــزود: نصــب109 عــدد مســدود کننــده اصلــی و 
داخلــی، بخارزنــی 16 مخزن،تعمیــرات اساســی تعــداد 
ــان  ــد 15 جری ــی و تایی ــور، بررس ــتگاه الکتروموت 42 دس
ــدل  ــرروی 11 عــدد از مب ســنج،آزمایش فشــار ایســتایی ب
ــكاری  ــازن ایســتگاه، روان ــدد از مخ ــی و 4 ع ــای حرارت ه
15 عــدد شــیرآالت زیــر 2 اینــچ ، تمیــزكاری 17 فــن کولــر 
ــی  ــیرهای ایمن ــدد از ش ــازی 7 ع ــره س ــدی، كالیب فرآین
و تعویــض 11 عــدد از کوپــن هــای پایــش خوردگــی، 
ضخامــت ســنجی 315 نقطــه  و ســختی ســنجی 240 
ــی دانســت  ــات تعمیرات ــوان از اهــم اقدام نقطــه را مــی ت
كــه در ایــن پــروژه و روی ایــن ایســتگاه انجــام پذیرفتــه 

شــد.
مهنــدس كاویــان پــروژه هــای اصالحــی بــه انجــام رســیده 
در تعمیــرات اساســی ایــن ایســتگاه را نیــز حایــز اهمیــت 
دانســت و اذعــان داشــت: تغییــر مســیر خطــوط 2 اینــچ 
 ،LP Flare ــه ســمت ــدد( ب ــا )3ع ــن ه ــه گاز توربی تخلی
تعبیــه یــك نقطــه اتصــال الیــن تزریــق نیتــروژن در خــط 
ورودی گاز مرحلــه 4 بــه ایســتگاه، تعویــض خــط 6 اینــچ 
گاز مایــع خروجــی از ایســتگاه،  انجــام اصالحیــه خطــوط 
گاز مایــع و گاز خشــک بــه ســمت فلــر، حفــاری 6 نقطــه 
جهــت گمانــه زنــی خــط گاز مایــع از نقطــه خروجــی 
ــوری 28  ــت عب ــع نش ــیرگاه و رف ــل ش ــا مح ــتگاه ت ایس
ــش  ــن بخ ــان در ای ــده جری ــع کنن ــای قط ــدد از ولوه ع

صــورت گرفــت.

رییـس سـازمان صنعـت، معـدن و تجـارت اسـتان کرمـان قیمـت 
زولبیـا و بامیـه را در مـاه مبـارک رمضـان در کرمـان بدیـن شـرح 
اعـالم کـرد: قیمـت هـر کیلـو زولبیـا 20 هزار تومـان، قیمـت بامیه 
هـر کیلـو 22 هـزار تومـان و قیمـت مخلـوط زولبیـا و بامیـه هـر 
کیلـو 21 هـزار تومـان مصوب شـده اسـتبه گـزارش روابـط عمومی 
سـازمان صنعـت، معـدن و تجـارت اسـتان کرمان مهنـدس مهدی 
اسـتان  بـازار  تنظیـم  جلسـه کارگـروه  سـومین  در  حسـینی نژاد 
کرمـان گفـت: اقـالم اساسـی کـه از 28 اسـفندماه تا 2 اردیبهشـت 
سـال جاری دچـار تغییـر قیمـت شـده اند کـه شـامل برنـج طـارم 
بـا 4 درصـد، برنـج پاکسـتانی بـا 27 درصـد، برنـج هنـدی بـا 40 
درصـد، لوبیـا چیتـی بـا 22 درصـد، لپه بـا 10 درصد، عـدس با 54 

درصـد و برنـج هاشـمی بـا 4 درصـد افزایـش قیمت بـوده که این 
افزایـش بـه دلیـل مشـکالت واردات و تغییـر متنـاوب ارز بوده که 
در آینـده نزدیـک بـا ورود اقـالم داخلـی بـه بـازار ایـن مشـکل نیز 
حـل خواهـد شـدوی با اشـاره بـه تنظیـم بازار مـاه مبـارک رمضان 
در اسـتان کرمان اظهار کرد: سـهمیه شـکر در شـمال اسـتان 1357 
تـن و در جنـوب اسـتان 627 تن اسـت که توزیـع آن به دو صورت 
فلـه ای بـا قیمـت هـر کیلو 4 هـزار و 700 تومـان و بسـته بندی هر 
کیلـو 5 هـزار و 900 تومـان خواهـد بودرییـس سـازمان صنعـت، 
معـدن و تجـارت اسـتان کرمـان بیـان کـرد: سـهمیه مـرغ منجمد 
در شـمال اسـتان 679 تـن و در جنـوب اسـتان 314 تن اسـت که 
بـا قیمـت مصـرف کننـده هـر کیلـو 12 هـزار تومـان عرضـه خواهد 

شـد همچنین 407 تن سـهمیه گوشـت قرمز شـمال استان و 188 
تـن سـهمیه جنـوب اسـتان اسـت که بـا قیمت هـر کیلـو 42 هزار 
تومـان عرضـه مـی شـود وی اظهـار کـرد: بـرای تنظیـم بـازار مـاه 
مبـارک رمضـان 1357 تـن روغـن نباتی در شـمال اسـتان و 627 
تـن بـه جنـوب اسـتان تخصیـص یافتـه کـه قیمـت آن باتوجه به 
وزن روغـن فـرق خواهـد کـرد کـه قیمت هـا در سـتاد تنظیـم بازار 
تعییـن شـده همچنیـن سـهمیه برنـج هنـدی در شـمال اسـتان 
1357 تـن و در جنـوب اسـتان 627 تـن اسـت کـه قیمـت بـرای 
بـا  مصرف کننـده هـر کیلـو 8000 تومـان خواهـد بودحسـینی نژاد 
اشـاره بـه مصـرف خرمـا در ایام مـاه رمضـان، عنوان کـرد: خرمای 
امسـال به صـورت ویـژه در طرح تنظیم بـازار قرار گرفته که سـهمیه 
شـمال اسـتان 2036 تـن و سـهمیه جنـوب اسـتان 941 تـن مـی 
باشـد کـه قیمـت بـرای مصـرف کننـده هـر کیلـو 24 هـزار تومـان 

بود خواهـد 

قیمت هرکیلو زلوبیا 2۰ هزار تومان اعالم شد
نصـب109 عدد مسـدود کننـده اصلی و داخلـی، بخارزنی 16 
مخزن،تعمیرات اساسـی تعـداد 42 دسـتگاه الکتروموتور، 
بررسـی و تاییـد 1۵ جریـان سـنج،آزمایش فشـار ایسـتایی 
بـرروی 11 عـدد از مبـدل هـای حرارتـی و 4 عـدد از مخازن 
 ، اینـچ   2 زیـر  شـیرآالت  عـدد   1۵ روانـكاری  ایسـتگاه، 
تمیـزكاری 17 فـن کولـر فرآینـدی، كالیبـره سـازی 7 عدد 
از شـیرهای ایمنـی و تعویـض 11 عـدد از کوپن هـای پایش 
خوردگـی، ضخامـت سـنجی 31۵ نقطه  و سـختی سـنجی 
240 نقطـه را مـی تـوان از اهـم اقدامات تعمیراتی دانسـت 
كـه در ایـن پـروژه و روی این ایسـتگاه انجام پذیرفته شـد.

خراسان 
رضوی

 استاندار خراسان رضوی:
مردم توصیه های بهداشتی را رعایت کنند تا شاهد موج دوم شیوع کرونا نباشیم

ــت:  ــان رضــوی گف ــتاندار خراس اس
امیدواریــم مــردم توصیــه هــای 
تــا  کننــد  رعایــت  را  بهداشــتی 
شــاهد مــوج دوم شــیوع کرونــا 

نباشــیم.
ــان  ــتانداری خراس ــی اس ــط عموم ــزارش اداره کل رواب ــه گ ب
رضــوی، علیرضــا رزم حســینی در جلســه شــورای برنامــه 
ــر  ــه در محــل ســالن شــهید باهن ــزی و توســعه اســتان ک ری
کــرد:  اظهــار  شــد،  برگــزار  رضــوی  خراســان  اســتانداری 
امیدواریــم بــا تالش هــای همــه، شــاهد ارتقــای شــاخص های 
باشــیم. مختلــف  بخش هــای  در  اســتان   توســعه ای 
نمی تــوان  موجــود  شــرایط  در  اینکــه  بیــان  بــا  وی 

افزایــش  دولتــی  درآمدهــای  کــه  داشــت  انتظــار 
نظــام  بخــش  در  بیشــتر  تحــرک  بــا  افــزود:  یابــد، 
بخشــی  می توانیــم  اجرایــی  دســتگاه های  بهــره وری 
بدهیــم. پوشــش  را  اســتان  در  دولــت  هزینه هــای   از 
ــت  ــات مثب ــه اقدام ــاره ب ــا اش ــوی ب ــان رض ــتاندار خراس اس
قابــل  داد: کاهــش  ادامــه  ســال گذشــته  در  اقتصــادی 
بســیار  اقــدام  در ســال گذشــته  بیــکاری  درصــد  توجــه 
مــی رود  انتظــار  و  بودیــم  آن  شــاهد  کــه  بــود  بزرگــی 
یابــد. تــداوم  جــاری  ســال  در  همچنــان  رونــد   ایــن 
ــت  ــدن سیاس ــی نش ــه از عملیات ــراز گالی ــا اب ــه ب وی در ادام
ــی  ــر دولت ــش غی ــه بخ ــام ب ــه تم ــای نیم ــذاری پروژه ه واگ
ــر  ــا تغیی ــوق  و ی ــن مش ــر گرفت ــتا در نظ ــن راس ــت: در ای گف

ــد؛  ــر باش ــا موث ــروژه ه ــذاری پ ــد در واگ ــا می توان کاربری ه
 ایــن برنامــه ای اســت کــه در ســال جــاری بایــد دنبــال شــود.
وی در بخــش دیگــری از ســخنان خود با اشــاره بــه بارش های 
مناســب ســال زراعــی جــاری گفــت: ســال های زیــادی 
اســت کــه آب هــای جــاری در مناطــق مرکــزی از کشــور خــارج 
مــی شــود درحالــی کــه بایــد بتوانیــم بــه صــورت خردمندانــه 
ــود. ــری ش ــت آن جلوگی ــدر رف ــم و از ه ــتفاده کنی  از آن اس
ــه وضعیــت  ــا اشــاره ب اســتاندار خراســان رضــوی همچنیــن ب
ــا  ــوزه کرون ــوی در ح ــان رض ــت: خراس ــتان گف ــا در اس کرون
ــا  ــم ب ــت و امیدواری ــوردار اس ــی برخ ــبتا خوب ــرایط نس از ش
رعایــت دســتورالعمل های بهداشــتی توســط مــردم، مــوج 

ــیم. ــاهد نباش ــوی ش ــان رض ــی را در خراس دوم

معاون وزیر بهداشت:
عملکرد کرمانشاه در 
مقابله با کرونا موفق 

بوده است
گزارشـی  در  بهداشـت  وزیـر  معـاون 
تحلیلی از عملکرد اسـتان ها در سـتاد 
ملـی کرونـا گفـت: عملکـرد اسـتاندار 
کرمانشـاه و کادر بهداشـت و درمان در 
بیمـاری  از  و  پیشـگیری  غربالگـری 
کرونـا بسـیار موفق و فوق العـاده بوده 
اسـت.علیرضا رییسـی روز یکشنبه در 
رییـس  کنفرانـس  ویدئـو  نشسـت 
روسـای  و  اسـتانداران  بـا  جمهـوری 
دانشـگاه های علوم پزشـکی کشور که 
امروز ) هفتم اردیبهشـت( برگزار شـد 
به تحلیـل عملکرد اسـتان ها پرداخت 
و  گفت: استاندار کرمانشاه و مجموعه 
پزشـکی  علـوم   دانشـگاه  همـکاران 
همـکاری و تـالش مطلوبـی در سـتاد 
هـای  طـرح  انجـام  بـرای  اسـتانی 
غربالگـری داشـته انـد و  کنتـرل ایـن 
بیمـاری و کاهـش مـوارد ابتـال نتیجه 
مشـارکت مردم و تالش مستمر اعضا 
ستاد اسـتانی است.سـخنگوی ستاد 
مدیریت کرونا دانشـگاه علوم پزشکی 
ایـن  پایـان  از  پـس  نیـز  کرمانشـاه 
نشسـت گفت: بخشـی از ایـن تقدیر 
بـه دلیـل عملکرد خـوب دانشـگاه در 
موضـوع غربالگـری افـراد و خانوار چه 
در مرحلـه اول و چـه در مرحله دوم که 

به خوبی انجام شده، بود.
دکتـر محمدابراهیـم شـکیبا توضیـح 
بحـث  دلیـل  بـه  همچنیـن  داد: 
بیماریابی بسـیار خـوب در کرمانشـاه 
کـه در موضـوع تشـخیص زودهنـگام 
و  صـورت گرفتـه  سـرپایی  بیمـاران 
مراقبـت بسـیار خـوب این بیمـاران و 
خانـواده آنـان و قرنطینـه کـردن ایـن 

افراد بوده است.

کرمانشاه 
مديرعامل نفت و گاز مارون 

اعام كرد:
تعمیرات اساسی تقویت 

فشار مارون 3تنها در 1۵ روز
گزارش

شبکه های برق روستایی اصفهان با تجهیزات روز بازسازی می شود 
 به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع برق اصفهان تامین برق پایدار ،کاهش خاموشی ها ،افزایش ضریب قابلیت اطمینان شبکه و 

بازسازی کامل شبکه های روستایی از اولویت های شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان بوده و نماد آن را می توان در روستای کمال آباد 
جرقویه  عنوان نمود .برای اجرای این پروژه 100 اصله پایه بتونی ،یک دستگاه ترانسفورماتور و 6 کیلومتر کابل خود نگهدار استفاده شده است 

این پروژه در در آغازین روزهای سال 99 بهره برداری رسمی از آن آغاز گردید .

آگهی مزایده
ماهـان  عمومـی  دادگاه 
کالسـه  پرونـده  در  دارد  قصـد 
بـا  ملـک  دادگاه  ایـن   9809983870100861
کاربـری مسـکونی با پـالک شـماره694فرعی 
از 3 اصلـی واقـع در بخش 5 کرمان روسـتای 
 12 شـماره  امـام کوچـه  خیابـان  قناتغسـتان 
بـه مسـاحت 251 متـر مربـع )ششـدانگ( بـا 
قیمـت پایـه کارشناسـی شـده هـر متـر مربـع 
ریـال جمعـا  هـزار  و ششـصد  میلیـون  یـک 
بـه مبلـغ چهـار صـدو پنجـاه و یـک میلیون و 
ششـصد هزار ریال دارای انشـعابات آب و برق 
را از طریـق مزایـده عمومـی به فروش برسـاند 
کسـانی کـه قصـد شـرکت در مزایـده فـوق را 
دارنـد مـی تواننـد حـد اكثـر از تاریـخ نشـر 
آگهـی تـا روز برگـزاری مزایـده مورخ دو شـنبه 
پیشـنهادات  صبـح   11 سـاعت   1399/02/22
خـود را بـه دفتر اجـرای احکام حقوقـی دادگاه 
ماهـان ارائـه نماینـد و مبلـغ 10 درصـد قیمـت 
پیشـنهاد شـده بعنـوان ودیعـه به صـورت یک 
متقاضیـان  از  بانکـی  تضمینـی  چـک  فقـره 
اخـذ مـی گـردد برنـده مزایده کسـی اسـت که 
باالتریـن پیشـنهاد را ارائـه نمایـد .- م الـف 3
مدیر دفتر اجرای احکام حقوقی دادگاه عمومی 
ماهاناز طرف مجید شیروان

اگهی تحدید حدود اختصاصی قانون تعیین 
تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 

سند رسمی مصوب 1390
ــی اراضــی و  ــت ثبت ــن تكلیــف وضعی ــون تعیی ــاده 13 قان ــه موجــب تبصــره م ب
ــوق االشــاره  ــون ف ــه قان ــن نام ــاده 13 ایی ــد ســند رســمی و م ســاختمانهای فاق
ــی  ــاک 3253 فرع ــه شــماره پ ــاب خان ــی ششــدانگ یكب ــدود قانون ــد ح تحدی
ــجانی  ــدری سورش ــاد حی ــام فره ــان بن ــع درفارس ــال واق ــی چهارمح از 417 اصل
فرزنــد نگهــدار صــادر گردیــده در روز چهارشــنبه مــورخ 1399/02/31 رأس ســاعت 
ــن آگهــی  ــذا بموجــب ای ــك انجــام خواهــد شــد ل ــوع مل ــح در محــل  وق 10 صب
ــرر  ــه در روز و ســاعت مق ــای مجــاور اخطــار میگــردد ک ــن پاکه ــه مالکی ــه کلی ب
در محــل حضــور بــه هــم رســانند مطابــق مــاده 15 قانــون ثبــت اســناد وامــاک 
ــده اش حاضــر  ــا نماین ــد حــدود، خــود ی ــده در موقــع تحدی چنانچــه تقاضــا کنن
ــد  ــن تحدی ــار شــده از طــرف مجاوری ــا حــدود اظه ــورد تقاضــا ب ــک م نباشــد مل
ــه  ــه نســبت ب ــاوری ک ــناد مج ــت اس ــون  ثب ــاده 20 قان ــق م ــد ،مطاب ــد ش خواه
حــدود یــا حقــوق ارتفاقــی حقــی بــرای خــود قائــل اســت مــی توانــد فقــط تــا 
ــا  ــراض خــود را کتب ــد حــدود اعت ــم صورتمجلــس تحدی ــخ تنظی ســی روز از تاری
ــه اداره ثبــت اســناد و امــاک محــل تســلیم نمایــد و مطابــق مــاده 86 اییــن  ب
نامــه اصاحــی قانــون ثبــت اســناد و امــاک معتــرض بایــد ظــرف مــدت یکمــاه 
ــع ذیصــاح  ــه مرج ــی دادخواســت ب ــع ثبت ــه مرج ــراض ب ــخ تســلیم اعت از تاری
قضایــی تقدیــم و گواهــی آنــرا بــه اداره ثبــت اســناد محــل تســلیم  نمایــد در غیــر 
اینصــورت متقاضــی ثبــت یــا نماینــده قانونــی وی مــی توانــد بــه دادگاه مربوطــه 
ــه اداره ثبــت محــل  مراجعــه و گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت را دریافــت و ب
تســلیم واداره ثبــت اســناد و امــاک بــدون توجــه بــه اعتــراض عملیــات ثبتــی را 

ــا رعایــت مقــررات ادامــه خواهــد داد.  ب
تاریخ انتشار: روز دوشنبه مورخ 1399/02/08  

اكبر یزدانی سودجانی
2385 سرپرست اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان فارسان 

اگهی تحدید حدود اختصاصی قانون تعیین 
تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی مصوب 1390
ــی اراضــی و  ــت ثبت ــن تكلیــف وضعی ــون تعیی ــاده 13 قان ــه موجــب تبصــره م ب
ــوق االشــاره  ــون ف ــه قان ــن نام ــاده 13 ایی ــد ســند رســمی و م ســاختمانهای فاق
تحدیــد حــدود قانونــی ششــدانگ یكبــاب خانــه شــماره پــاک 3372 فرعــی از 
417 اصلــی چهارمحــال واقــع درفارســان بنــام كــورش خســروی فارســانی فرزنــد 
حیاتقلــی صــادر گردیــده در روز شــنبه مــورخ 1399/03/03 رأس ســاعت 8 صبــح 
ــه کلیــه  ــذا بموجــب ایــن آگهــی ب در محــل  وقــوع ملــك انجــام خواهــد شــد ل
ــرر در محــل  ــه در روز و ســاعت مق ــردد ک ــار میگ ــاور اخط ــای مج ــن پاکه مالکی
ــون ثبــت اســناد وامــاک چنانچــه  ــه هــم رســانند مطابــق مــاده 15 قان حضــور ب
ــد  ــر نباش ــده اش حاض ــا نماین ــود ی ــدود، خ ــد ح ــع تحدی ــده در موق ــا کنن تقاض
ــد خواهــد  ــار شــده از طــرف مجاوریــن تحدی ــا حــدود اظه ملــک مــورد تقاضــا ب
ــدود  ــه ح ــبت ب ــه نس ــاوری ک ــناد مج ــت اس ــون  ثب ــاده 20 قان ــق م ــد ،مطاب ش
ــا ســی  ــط ت ــد فق ــل اســت مــی توان ــرای خــود قائ ــی ب ــوق ارتفاقــی حق ــا حق ی
ــه  ــا ب ــود را کتب ــراض خ ــدود اعت ــد ح ــس تحدی ــم صورتمجل ــخ تنظی روز از تاری
ــن  ــاده 86 ایی ــق م ــد و مطاب ــلیم نمای ــل تس ــاک مح ــناد و ام ــت اس اداره ثب
نامــه اصاحــی قانــون ثبــت اســناد و امــاک معتــرض بایــد ظــرف مــدت یکمــاه 
ــع ذیصــاح  ــه مرج ــی دادخواســت ب ــع ثبت ــه مرج ــراض ب ــخ تســلیم اعت از تاری
قضایــی تقدیــم و گواهــی آنــرا بــه اداره ثبــت اســناد محــل تســلیم  نمایــد در غیــر 
اینصــورت متقاضــی ثبــت یــا نماینــده قانونــی وی مــی توانــد بــه دادگاه مربوطــه 
ــه اداره ثبــت محــل  مراجعــه و گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت را دریافــت و ب
تســلیم واداره ثبــت اســناد و امــاک بــدون توجــه بــه اعتــراض عملیــات ثبتــی را 

ــا رعایــت مقــررات ادامــه خواهــد داد.  ب
تاریخ انتشار: روز دوشنبه مورخ 1399/02/08  

اكبر یزدانی سودجانی
2386 سرپرست اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان فارسان 

اگهی تحدید حدود اختصاصی قانون تعیین 
تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی مصوب 1390
ــون تعییــن تكلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و  ــه موجــب تبصــره مــاده 13 قان ب
ــون فــوق االشــاره  ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی و مــاده 13 اییــن نامــه قان
ــی  ــاک 1856 فرع ــماره پ ــه ش ــاب خان ــی ششــدانگ یكب ــدود قانون ــد ح تحدی
ــور فارســانی  ــام كیامــرث قاســم پ از 417 اصلــی چهارمحــال واقــع درفارســان بن
فرزنــد شــكراله صــادر گردیــده در روز چهارشــنبه مــورخ 1399/02/31 رأس 
ســاعت 8 صبــح در محــل  وقــوع ملــك انجــام خواهــد شــد لــذا بموجــب ایــن 
آگهــی بــه کلیــه مالکیــن پاکهــای مجــاور اخطــار میگــردد کــه در روز و ســاعت 
ــت اســناد  ــون ثب ــاده 15 قان ــق م ــه هــم رســانند مطاب ــرر در محــل حضــور ب مق
وامــاک چنانچــه تقاضــا کننــده در موقــع تحدیــد حــدود، خــود یــا نماینــده اش 
ــن  ــار شــده از طــرف مجاوری ــا حــدود اظه ــورد تقاضــا ب ــک م حاضــر نباشــد مل
تحدیــد خواهــد شــد ،مطابــق مــاده 20 قانــون  ثبــت اســناد مجــاوری کــه نســبت 
بــه حــدود یــا حقــوق ارتفاقــی حقــی بــرای خــود قائــل اســت مــی توانــد فقــط 
تــا ســی روز از تاریــخ تنظیــم صورتمجلــس تحدیــد حــدود اعتــراض خــود را کتبــا 
بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک محــل تســلیم نمایــد و مطابــق مــاده 86 اییــن 
نامــه اصاحــی قانــون ثبــت اســناد و امــاک معتــرض بایــد ظــرف مــدت یکمــاه 
ــه مرجــع ذیصــاح  ــی دادخواســت ب ــه مرجــع ثبت ــراض ب ــخ تســلیم اعت از تاری
قضایــی تقدیــم و گواهــی آنــرا بــه اداره ثبــت اســناد محــل تســلیم  نمایــد در غیــر 
اینصــورت متقاضــی ثبــت یــا نماینــده قانونــی وی مــی توانــد بــه دادگاه مربوطــه 
مراجعــه و گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت را دریافــت و بــه اداره ثبــت محــل 
تســلیم واداره ثبــت اســناد و امــاک بــدون توجــه بــه اعتــراض عملیــات ثبتــی را 

بــا رعایــت مقــررات ادامــه خواهــد داد. 
تاریخ انتشار: روز دوشنبه مورخ 1399/02/08  

اكبر یزدانی سودجانی
2387 سرپرست اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان فارسان 

اگهی تحدید حدود اختصاصی قانون تعیین 
تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی مصوب 1390
ــون تعییــن تكلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و  ــه موجــب تبصــره مــاده 13 قان ب
ــون فــوق االشــاره  ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی و مــاده 13 اییــن نامــه قان
ــاک 3464  ــماره پ ــاختمان ش ــاب س ــدانگ یكب ــی شش ــدود قانون ــد ح تحدی
فرعــی از 417 اصلــی چهارمحــال واقــع درفارســان بنــام مهشــید عزیــزی فارســانی 
فرزنــد منصــور صــادر گردیــده در روز چهارشــنبه مــورخ 1399/03/07 رأس ســاعت 
ــذا بموجــب ایــن آگهــی  8 صبــح در محــل  وقــوع ملــك انجــام خواهــد شــد ل
ــه کلیــه مالکیــن پاکهــای مجــاور اخطــار میگــردد کــه در روز و ســاعت مقــرر  ب
در محــل حضــور بــه هــم رســانند مطابــق مــاده 15 قانــون ثبــت اســناد وامــاک 
چنانچــه تقاضــا کننــده در موقــع تحدیــد حــدود، خــود یــا نماینــده اش حاضــر 
ــار شــده از طــرف مجاوریــن تحدیــد  ــا حــدود اظه نباشــد ملــک مــورد تقاضــا ب
ــه  ــه نســبت ب ــت اســناد مجــاوری ک ــون  ثب ــاده 20 قان ــق م خواهــد شــد ،مطاب
حــدود یــا حقــوق ارتفاقــی حقــی بــرای خــود قائــل اســت مــی توانــد فقــط تــا 
ســی روز از تاریــخ تنظیــم صورتمجلــس تحدیــد حــدود اعتــراض خــود را کتبــا 
بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک محــل تســلیم نمایــد و مطابــق مــاده 86 اییــن 
نامــه اصاحــی قانــون ثبــت اســناد و امــاک معتــرض بایــد ظــرف مــدت یکمــاه 
ــه مرجــع ذیصــاح  ــی دادخواســت ب ــه مرجــع ثبت ــراض ب ــخ تســلیم اعت از تاری
قضایــی تقدیــم و گواهــی آنــرا بــه اداره ثبــت اســناد محــل تســلیم  نمایــد در غیــر 
اینصــورت متقاضــی ثبــت یــا نماینــده قانونــی وی مــی توانــد بــه دادگاه مربوطــه 
مراجعــه و گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت را دریافــت و بــه اداره ثبــت محــل 
تســلیم واداره ثبــت اســناد و امــاک بــدون توجــه بــه اعتــراض عملیــات ثبتــی را 

بــا رعایــت مقــررات ادامــه خواهــد داد. 
تاریخ انتشار: روز دوشنبه مورخ 1399/02/08  

اكبر یزدانی سودجانی
2388 سرپرست اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان فارسان 

اگهی تحدید حدود اختصاصی قانون تعیین 
تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی مصوب 1390
ــون تعییــن تكلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و  ــه موجــب تبصــره مــاده 13 قان ب
ــون فــوق االشــاره  ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی و مــاده 13 اییــن نامــه قان
ــاک 3384 فرعــی  ــه شــماره پ ــاب خان ــی ششــدانگ یكب ــد حــدود قانون تحدی
ــانی  ــكندری فارس ــان اس ــام هوم ــان بن ــع درفارس ــال واق ــی چهارمح از 417 اصل
ــده در روز شــنبه مــورخ 1399/03/03 رأس ســاعت  ــد رحمــان صــادر گردی فرزن
10 صبــح در محــل  وقــوع ملــك انجــام خواهــد شــد لــذا بموجــب ایــن آگهــی 
ــه کلیــه مالکیــن پاکهــای مجــاور اخطــار میگــردد کــه در روز و ســاعت مقــرر  ب
در محــل حضــور بــه هــم رســانند مطابــق مــاده 15 قانــون ثبــت اســناد وامــاک 
چنانچــه تقاضــا کننــده در موقــع تحدیــد حــدود، خــود یــا نماینــده اش حاضــر 
ــار شــده از طــرف مجاوریــن تحدیــد  ــا حــدود اظه نباشــد ملــک مــورد تقاضــا ب
ــه  ــه نســبت ب ــت اســناد مجــاوری ک ــون  ثب ــاده 20 قان ــق م خواهــد شــد ،مطاب
حــدود یــا حقــوق ارتفاقــی حقــی بــرای خــود قائــل اســت مــی توانــد فقــط تــا 
ســی روز از تاریــخ تنظیــم صورتمجلــس تحدیــد حــدود اعتــراض خــود را کتبــا 
بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک محــل تســلیم نمایــد و مطابــق مــاده 86 اییــن 
نامــه اصاحــی قانــون ثبــت اســناد و امــاک معتــرض بایــد ظــرف مــدت یکمــاه 
ــه مرجــع ذیصــاح  ــی دادخواســت ب ــه مرجــع ثبت ــراض ب ــخ تســلیم اعت از تاری
قضایــی تقدیــم و گواهــی آنــرا بــه اداره ثبــت اســناد محــل تســلیم  نمایــد در غیــر 
اینصــورت متقاضــی ثبــت یــا نماینــده قانونــی وی مــی توانــد بــه دادگاه مربوطــه 
مراجعــه و گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت را دریافــت و بــه اداره ثبــت محــل 
تســلیم واداره ثبــت اســناد و امــاک بــدون توجــه بــه اعتــراض عملیــات ثبتــی را 

بــا رعایــت مقــررات ادامــه خواهــد داد. 
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یه جایی، تو یه کتابی خوندم:
عشق مثله هوایی می مونه که، میاد

 طرفت و زنده نگهت میداره...

دوران عاشقی

تسلی ناپذیر
نویسنده: کازوئو ایشی گورو

ترجمه: سهیل سمی
انتشارات: ققنوس

از خوب به عالی
 نویسنده: جیم کالینز

 ترجمه: ناهید سپهرپور
ویراستار: دکتر نصرت هللا حلمی

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

  پنجشنبه 11 تا 12 اردیبهشت
خالصه:آقای شادی نام یک برنامه ی  زنده ی 

محبوب است که مجرِی آن به نامه ها، پیام ها 
و مشکالت مردم پاسخ می دهد. نقِش این 

مجری را افشین هاشمی ایفا خواهد کرد. 

نمایش آقای شادی

دشمنانت رو ببخش اما اسمشون 
رو هرگز فراموش نکن!

جوکر 

نمایش

دیالوگ

کتاب 

کتاب 

دیالوگ

دیالوگ

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم /  سای

انتخابات دوره هفدهم قانونگزاری 
ـ اعتراض مصدق به وجود تقلب 

و ... و باالخره انحال آن با رای 
مردم در رفراندم

اپریــل   27(  1331 اردیبهشــت  هفتــم 
قانونگــزاري  هفدهــم  دوره  شــاه   )1952
را گشــود، ولــي دكتــر مصــدق نخســت 
و  جريــان  ســوء  بــه  وقــت كــه  وزيــر 
ــت  ــراض داش ــوزه اعت ــد ح ــف در چن تخل
ــود. در  ــرده ب ــركت نك ــم ش ــن مراس در اي
روز گشــایش مجلــس تنهــا 70 نماینــده 

بودنــد. یافتــه  منتخــب حضــور 
ــراد،  ــام اف ــر ن ــا ذك ــال ب ــدق قب ــر مص دکت
گفتــه بــود كــه تحقيــق كــرده اســت در چنــد 
حــوزه مــردم برنــدگان آراء را بــه خوبــي 
نمــي شناســند و چنيــن انتخاباتــي كــه 
ــوط انجــام شــده  ــر نظــر كميســيون مرب زي
ــه دولــت( مخــدوش اســت. مصــدق در  )ن
ــز نوشــته  ــه مجلــس نی نامــه ای خطــاب ب
ــا  ــات برخــی از حــوزه ه ــه در انتخاب ــود ک ب
ــورت  ــع ص ــاهده و تطمی ــوذ مش ــال نف اعم
گرفتــه بــود و چنیــن انتخابــات زیبنــده 
یــک ملــت بپاخاســته و دارای تاریخــی 

باشــد.  توانــد  نمــی  درخشــان  آنچنــان 
را  مــردم  نظــر  او  شــخص  فرســتادگان 
ــرده  ــار ک ــدگان استفس ــاب ش ــاره انتخ درب
ــر  ــا ذک ــردم ب ــوزه، م ــن ح ــد و در چندی ان
ــدگان ـ  ــاب ش ــودرا از انتخ ــر خ ــل تنف دلی
ــراز داشــته و  ــه سوابقشــان ـ اب ــا توجــه ب ب
از اینکــه آن همــه رای بــه نــام آنــان اعــالم 
شــده اســت ابــراز تعجــب کــرده و از اعمــال 
نفــوذ و فســاد در جریــان رای گیــری پــرده 
برداشــته انــد. دنیــا دارد مــارا چهارچشــمی 
ــر  ــات مه ــن انتخاب ــر برای ــد و اگ ــی پای م
ــی  ــرار م ــتهزا ق ــورد اس ــم م ــد بگذاری تایی
مبــارزان  خواهنــد گفــت کــه  و  گیریــم 
انــدک  شــماری  اســتعمار  ضــد  ایرانــی 
هســتند و ملــت هنــوز در حــال و هــوای 40 

ــت. ــش اس ــال پی ـ 50 س
ــان  ــه ســوء جری ــر مصــدق ب ــراض دکت اعت
انتخابــات و توصیــه او بــه رّد اعتبارنامــه 
منتخبیــن بــه تقلــب، دو روز بعــد مــورد 
تاییــد فخرالدیــن جزایــری )روحانــی و 
معّمــم( نایــب رئیــس کمیســیون مســتقل 
ــه  ــت ک ــران قرارگرف ــوزه ته ــات در ح انتخاب
گفــت در مــواردی فســاد و تقلــب مشــاهده 
شــده اســت و بعضــی از انتخــاب شــدگان از 
معروفیــت ملــی و محلــی برخــوردار نبــوده 

انــد و معلــوم نیســت کــه چــه کســانی 
ایــن همــه رای بــه نــام آنــان بــه صندوقهــا 
او  دلیــل،  همیــن  بــه  و  انــد  ریختــه 
اعتبارنامــه ایــن چنــد نفــر را امضــاء نکــرده 
اســت. احــزاب ملــی گــرا و چــپ و برخــی از 
روزنامــه هــا بــا اســتناد بــه اعتــراض دکتــر 
ــات  ــزاری انتخاب ــی برگ ــه چگونگ ــدق ب مص
ــن  ــت روش ــری جه ــاذ تدابی ــتار اتخ خواس
کــردن مــردم و آمــوزش دمکراســی شــده و 
ــه  ــی برنام ــو دولت ــه رادی ــد ک خواســته بودن
ــن کار اختصــاص دهــد. در آن  ــرای ای ای ب
زمــان میراشــرافی ناشــر روزنامــه، کارخانــه 
از  پــس  )کــه  مجلــس  نماینــده  و  دار 
انقــالب ســال 1357 اعــدام شــد( اعتــراض 
دکتــر مصــدق و دیگــران بــه تقلــب در 
ــاد  ــه انتق ــت ب ــرده و دس ــات را رد ک انتخاب
ــراض  ــن اعت ــود. ای ــت زده ب ــل از دول متقاب
هــا باعــث طوالنــی و تندشــدن جــر و بحــث 
هنــگام بررســی اعتبارنامــه هــا و رّد برخــی 
از آنهــا و تحریــم جلســات توســط پــاره ای 
ــن  ــور منتخبی ــه حض ــد ک ــدگان ش از نماین
ــد و  ــل نمــی کردن ــب را تحم ــه تقل ــم ب مته
ــا  ــس را ب ــن دوره مجل ــدق اي ــره مص باالخ
کســب نظــر مــردم در يــک رفرانــدم منحــل 

کــرد.
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روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی جنوب استان کرمان

روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی جنوب استان کرمان

روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی جنوب استان کرمان

آگهی مناقصه عمومی )یک مرحله ای( 

آگهی مناقصه عمومی )یک مرحله ای( 

آگهی مناقصه عمومی )یک مرحله ای( 
شماره ۰۵ /99/ص

شماره ۰2 /99/ص

شماره.۰۷ /99/ص
ــات در  ــته قن ــت 6رش ــاء و مرم ــه احی ــبت ب ــر دارد نس ــان درنظ ــوب کرم ــاورزی جن ــاد کش ــازمان جه س

شهرســتان رودبــار از محــل اعتبــارات جبــران خســارت ســیل ســال 98 مــاده 10 قانــون بخشــی از مقــررات مالــی 
دولــت ســال 98 بــه صــورت نقدمــی باشــد، را بــه شــرکت هــای دارای صاحیــت واگــذار، متقاضیــان مــی توانند 
جهــت دریافــت اســناد بــه ســامانه ســتاد مراجعــه نماینــد. ضمنــا قیمــت پیشــنهادی بــر اســاس فهرســت بهــاء 

قنــوات ســال 99مــی باشــد

ــات در  ــته قن ــت ۵رش ــاء و مرم ــه احی ــبت ب ــر دارد نس ــان درنظ ــوب کرم ــاورزی جن ــاد کش ــازمان جه س
شهرســتان قلعــه گنــج از محــل اعتبــارات جبــران خســارت ســیل ســال 98 مــاده 10 قانــون بخشــی از مقــررات 
مالــی دولــت ســال 98 بــه صــورت نقدمــی باشــد، را بــه شــرکت هــای دارای صاحیــت واگــذار، متقاضیــان مــی 
تواننــد جهــت دریافــت اســناد بــه ســامانه ســتاد مراجعــه نماینــد. ضمنــا قیمت پیشــنهادی بر اســاس فهرســت 

بهــاء قنــوات ســال 99مــی باشــد

ــات در  ــاء و مرمــت 4رشــته قن ــه احی ــان درنظــر دارد نســبت ب ــوب کرم ــاد کشــاورزی جن  ســازمان جه
شهرســتان فاریــاب از محــل اعتبــارات جبــران خســارت ســیل ســال 98 مــاده 10 قانــون بخشــی از مقــررات 
مالــی دولــت ســال 98 بــه صــورت نقدمــی باشــد، را بــه شــرکت هــای دارای صاحیــت واگــذار، متقاضیــان 
مــی تواننــد جهــت دریافــت اســناد بــه ســامانه ســتاد مراجعــه نماینــد. ضمنــا قیمــت پیشــنهادی بــر اســاس 

فهرســت بهــاء قنــوات ســال 99مــی باشــد.

دریافت اسناد
سامانه ستادمحل

از تاریخ 99/02/08 تا تاریخ 99/02/13زمان

تحویل )ضمانت نامه(
جیرفت خیابان آزادی سازمان جهاد کشاورزی- امور مکان

پیمانها و قراردادها
تاپایان وقت اداری تاریخ 99/02/24زمان

گشایش پیشنهاد ها
جیرفت خیابان آزادی سازمان جهاد کشاورزی- امور مکان

پیمانها و قراردادها
ساعت 9 صبح شنبه 99/02/27زمان

دریافت اسناد
سامانه ستادمحل

از تاریخ 99/02/08 تا تاریخ 99/02/13زمان

تحویل )ضمانت نامه(
جیرفت خیابان آزادی سازمان جهاد کشاورزی- امور مکان

پیمانها و قراردادها
تاپایان وقت اداری تاریخ 99/02/24زمان

گشایش پیشنهاد ها
جیرفت خیابان آزادی سازمان جهاد کشاورزی- امور مکان

پیمانها و قراردادها
ساعت 12 صبح شنبه 99/02/27زمان

دریافت اسناد
سامانه ستادمحل

از تاریخ 99/02/08 تا تاریخ 99/02/13زمان

تحویل )ضمانت نامه(
جیرفت خیابان آزادی سازمان جهاد کشاورزی- امور مکان

پیمانها و قراردادها
تاپایان وقت اداری تاریخ 99/02/24زمان

گشایش پیشنهاد ها
جیرفت خیابان آزادی سازمان جهاد کشاورزی- امور مکان

پیمانها و قراردادها
ساعت 13 صبح شنبه 99/02/27زمان

توضيحات :
 جهت شرکت در مناقصه فوق شرکت کنندگان بایستی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس :

 )www . setadiran.ir(
شماره تماس مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه :27341934-021 اقدام نمایند.

توضيحات :
جهت شرکت در مناقصه فوق شرکت کنندگان بایستی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس :

 )www . setadiran.ir(
شماره تماس مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه :27341934-021 اقدام نمایند.

توضيحات :
  جهت شرکت در مناقصه فوق شرکت کنندگان بایستی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس :

 )www . setadiran.ir(
شماره تماس مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه :27341934-021 اقدام نمایند.

ت اول
نوب

ت اول
نوب

ت اول
نوب
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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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