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

 - مدت اجرای کار ۱۲ماه می باشد .
 - ارائه ضمانت نامه بانکی به میزان۷۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال در وجه شهرداری بم 

به عنوان سپرده در مناقصه الزامی می باشد.
 - شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است .

- سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مناقصه  در اسناد مندرج است

 - تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ۹۹/۲/4 می باشد.
- مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت ساعت ۱۷:۰۰ مورخ۹۹/۲/۱۰

 - مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت ۱۱:۰۰ مورخ۹۹/۲/۲۰
_زمان بازگشایی پاکت ها ساعت ۱۰:۰۰ مورخ۹۹/۲/۲۱

- اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار حهت دریافت اطالعات بیشتر 
در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت هاي الف: آدرس بم بلوار شهید 
رجایی سایت اداری شهرداری بم امور قراردادها تلفن 44۳4۵۲۱4-

۰۳4
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز 

تماس 4۱۹۳4-۰۲۱ دفتر ثبت نام ۸۵۱۹۳۷۶۸-۸۸۹۶۹۷۳۷

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای

محمد بنی اسدی شهردار بم

 )نوبت دوم(

روابط عمومی شهرداری انار

آگهی مناقصه امور خدماتی
ــالمی،  ــرم اس ــورای محت ــورخ ۹۹/۲/۷ ش ــماره ۱۹۰ م ــه ش ــد ۲ صورتجلس ــه بن ــتناد مصوب ــه اس ب

شــهرداری انــار قصــد دارد انجــام امــور خدماتــی شــهرداری انــار را از طریــق مناقصه بــه پیمانــکاران واجد 
شــرایط واگــذار نمایــد .لــذا متقاضیــان مــی تواننــد جهــت دریافــت اســناد مربوطــه در ســاعات اداری به 

امــور اداری شــهرداری مراجعــه نماینــد .

۱- شهرداری به استناد بند ۵ ماده ۵ آئین نامه شهرداری ها در رد و یا قبول پیشنهادات مختار است.
۲- آخرین مهلت تحویل پاکات استعالم پایان وقت اداری روز چهارشنبه ۹۹/۲/۱۷ می باشد .

۳-سپرده نفرات اول تا سوم تا اتمام تشریفات مناقصه و عقد قرارداد مسترد نخواهد شد. ضمنا در صورت انصراف 
هر یک از شرکت کنندگان سپرده آنان به ترتیب به استناد ماده ۸ آئین نامه مالی شهرداری ها به نفع شهرداری ضبط 

خواهد شد.
4- متقاضی باید مبلغ ۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال  به عنوان ضمانت شرکت در مناقصه به حساب اعالمی شهرداری واریز نماید.
۵-متقاضیان واجد شرایط تا تاریخ سه شنبه ۹۹/۲/۱۶ می توانند در ساعات اداری به دبیرخانه شهرداری مراجعه و 

نسبت به دریافت مناقصه اقدام نمایند.
۶- هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد .

روابط عمومی شهرداری انار

تنظیف و جمع آوری زباله
آگهی مناقصه انجام امور خدماتی 

بــه اســتناد مصوبه بند ۱ صورتجلســه شــماره ۱۹۰مــورخ ۹۹/۲/۷ شــورای محترم اســالمی، شــهرداری 
انــار قصــد دارد انجــام امــور خدماتــی ، تنظیــف و جمــع آوری زبالــه شــهر انــار را از طریــق مناقصــه بــه 
پیمانــکاران واجــد شــرایط واگــذار نمایــد .لــذا متقاضیــان مــی توانند جهــت دریافــت اســناد مربوطه در 

ســاعات اداری بــه امــور اداری شــهرداری مراجعــه نماینــد .

۱- شهرداری به استناد بند ۵ ماده ۵ آئین نامه شهرداری ها در رد و یا قبول پیشنهادات مختار است.
۲- آخرین مهلت تحویل پاکات استعالم پایان وقت اداری روز چهارشنبه ۹۹/۲/۱۷ می باشد .

۳-سپرده نفرات اول تا سوم تا اتمام تشریفات مناقصه و عقد قرارداد مسترد نخواهد شد. ضمنا در صورت انصراف 
هر یک از شرکت کنندگان سپرده آنان به ترتیب به استناد ماده ۸ آئین نامه مالی شهرداری ها به نفع شهرداری ضبط 

خواهد شد.
4- متقاضی باید مبلغ ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال  به عنوان ضمانت شرکت در مناقصه به حساب اعالمی شهرداری واریز نماید.
۵-متقاضیان واجد شرایط تا تاریخ سه شنبه ۹۹/۲/۱۶ می توانند در ساعات اداری به دبیرخانه شهرداری مراجعه و 

نسبت به دریافت مناقصه اقدام نمایند.
۶- هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد .

مشارکت مردم و مدیریت 
پساکرونا
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گســتردگی و عمــق بحرانــی کــه کرونــا ویــروس در 
ــه در  ــود ک ــدی ب ــه ح ــرد ب ــاد ک ــران ایج ــان و در ای جه
کشــورمان همــه نهادهــا و دســتگاه های ذی ربــط را وادار 
ــاش در  ــداکاری و ت ــا ف ــراه ب ــیع هم ــارکت وس ــه مش ب

ــرد. ــی از آن ک ــوری ناش ــات ف ــش تبع ــت کاه جه
بخــش  تردیــد  بــدون  بحــران،  ایــن  بــا  در مواجهــه 
بهداشــت و درمــان کشــور از جــان مایــه گذاشــتند و 
به رغــم خطــرات آن بــه معنــای واقعــی جان فشــانی 
نیــز  معیشــتی  و  اقتصــادی  حــوزه  در  و  کردنــد، 
دســتگاه ها و ســازمان های ذی ربــط همتــی مضاعــف 
ــروز قحطــی ناشــی  ــع از ب ــا مان ــد ت از خــود نشــان دادن
ــه تأمیــن مــواد الزم باشــد. از اضطــراب مــردم نســبت ب
به عــاوه، دولــت، به درســتی و بــا اقداماتــی هوشــمندانه، 
ــای  ــدید تحریم ه ــار تش ــار زیان ب ــا آث ــه ب ــرای مواجه ب
به خوبــی  را  انبــار کاالهــای موردنیــاز مــردم  امریــکا، 
تجهیــز کــرده بــود کــه احتمــاالً بخشــی از ایــن محصــوالت 
ــع  ــه شــد و مان ــه کار گرفت ــن بحــران ب ــا ای ــه ب در مواجه
ــورهای  ــی در کش ــه حت ــدیدی ک ــای ش ــروز کمبوده از ب
پیشــرفته بــه وجــود آمــد، شــد. بــه همیــن دلیــل 
ــای  ــا و ناکارآمدی ه ــا و ضعف ه ــی کمبوده ــم تمام به رغ
ــرای  ــی ب ــف دولت ــای مختل ــاش بخش ه ــاختاری، ت س
بــه حداقــل رســاندن درد و رنج هــای مــردم از ایــن 

بحــران قابل ســتایش اســت.
امــا نبایــد فرامــوش کنیــم کــه پایــان کرونــا، آخــر 
ــی و اساســی  داســتان نیســت و احتمــاالً مشــکات اصل
تحلیلگــران  همــه  پســاکرونا.  زمــان  بــرای  می مانــد 
ــاکرونا  ــه پس ــد ک ــن باورن ــر ای ــول ب ــادی متفق الق اقتص
و  داشــت  خواهــد  همــراه  بــه  دیگــری  بحران هــای 
ــروز  ــل ب ــد عام مشــکات اقتصــادی و معیشــتی می توان
بحرانــی حتــی بزرگ تــر از کرونــا باشــد. امــا بــرای 
کاهــش تبعــات ایــن بحــران بین المللــی چــه اقداماتــی 

ــرد؟ ــورت بگی ــد ص بای
ــران  ــن بح ــیوع ای ــروز و ش ــه ب ــرد ک ــوش ک ــد فرام نبای
جهانــی، در قــرن گذشــته و حاضــر بی ســابقه بــوده و 
کل جهــان را بــا مشــکات و تبعــات جبران ناپذیــری 
ــی  مواجــه کــرده اســت. بعــد از صدمــات عاطفــی و روان
تعــداد  تأســف آور  مرگ ومیــر  و  بیمــاری  از  ناشــی 
عــوارض  تردیــد  بــدون  هموطنــان،  از  قابل توجهــی 
ــر،  ــاری فراگی ــن بیم اقتصــادی و معیشــتی ناشــی از ای
معضــل جــدی و دغدغــه انگیــز جامعــه و حاکمیــت 
تعطیلــی  و  نســبی  قرنطینــه  برقــراری  بــود.  خواهــد 
بــرای مدتــی طوالنــی،  اغلــب کســب وکارها  اجبــاری 
مشــکاتی جــدی هــم در بخــش عرضــه )تولیــد( و هــم 
در طــرف تقاضــا )مصــرف( ایجــاد کــرده و در آینــده 
ــه اینکــه ازیک طــرف،  ــا توجــه ب نزدیــک، خواهــد کــرد. ب
دامنــه مشــکات اقتصــادی و معیشــتی بســیار گســترده 
و عمیــق اســت، و از طــرف دیگــر دولــت بــا محدودیــت 
و  همه جانبــه  تحریــم  دلیــل  )بــه  درآمــدی  شــدید 

انس طا         1.709.210

مثقال طا     27.670.250

گرم طای 1۸  6.390.192

گرم طای 2۴   ۸.520.200

بهار آزادی      63.500.000

امامی          6۴.760.000

نیم       32.600.000

ربع         1۸.600.000

گرمی       9.700.000

دالر             155.390

یورو         169.200

درهم          ۴2.359

لیر ترکیه           25.۴23

دالر استرالیا      102.۸۴۸

کشف ۱۰۷ عتیقه عصر آهن و 
اشکانی

فرمانده یگان حفاظت وزارت میراث فرهنگی گفت: با تالش 
نیروهای یگان حفاظت مازندران ۴ حفار غیر مجاز دستگیر و 
۱۰۷ عتیقه عصر آهن و اوایل دوره اشکانی کشف و ضبط شد.

@p a y a m e m a

ما را در تلگرام 
۱۲ تا  ۲۱دنبال کنید

آشفتهبازارچهارچرخها
شرکت های خودروسازی باید نحوه پیش فروش خودرو را اصالح کنند تا مردم عادی نیز بتوانند 

در این طرح ها ثبت نام کرده و خودرو با قیمت مناسب خریداری کنند

گفـت:  بوشـهر  اسـتان  زیسـت  محیـط  مدیـرکل 
سالهاسـت کـه موضـوع گوگردهـا و آلودگـی ناشـی 
انتشـار  مرتبـا  و  دارد  وجـود  عسـلویه  در  آن  از 
همچنیـن  و  گوگـرد  روبـاز  انبارهـای  از  آلودگـی 
هنـگام  و  انبارهـا  ایـن  بـه  منتهـی  مسـیر  در 
می افتـد. اتفـاق  غیراسـتاندارد  نقـل  و   حمـل 
فرهـاد قلـی نـژاد در گفت وگـو بـا ایسـنا بـا توضیـح 
عوامل و منابع نشـر آلودگی عنوان کرد: شـکایت هایی 
علیـه انبارهـای روبـاز گوگـرد در عسـلویه داشـته ایم 
کـه هنـوز هـم پرونـده هـا در جریـان اسـت و منتظر 
صـدور رای هسـتیم، منطقـه ویـژه سـاخت انبارهـای 
مکانیـزه و سـوله هـای محصـور -بـه جـای انبارهای 
روبـاز جهـت نگهـداری گوگـرد- را در دسـتور کار قـرار 

داده اسـت 
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تخریب ساخت و 
سازهای غیرقانونی 

در ساحل هنگام
رئیس کل دادگستری استان 
هرمزگان از تخریب ساخت و 

سازهای غیرقانونی به دلیل عدم 
رعایت حریم دریا در ساحل جزیره 

هنگام خبر داد

جوجه لک لک ها 
اواخر اردیبهشت 
شمارش می شوند

رییس اداره نظارت بر امور حیات 
وحش حفاظت محیط زیست 

کردستان گفت: اواخر اردیبهشت، 
جوجه لک لک ها در زیستگاه های 

استان به دنیا می آیند و در این 
زمان شمارش آنها هم آغاز می شود.

رنا
 ای

س:
عک

رنا
 ای

س:
عک

یادداشت  مهمان
مرتضی افقه

تهران

 سال شانزدهم
   شماره پیاپی 1717

چهارشنبه 10 اردیبهشت 1399
  قیمت 500 تومان

www.payamema.ir

مدیرکل حفاظت 
محیط زیست استان بوشهر: 
یکی از منابع آلوده کننده 
هوای عسلویه انبارهای روباز 
گوگرد است

دردسرهای گوگردی 
نفت برای عسلویه
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ــه  ــت(، مواج ــت نف ــره قیم ــش غیرمنتظ کاه
اســت، دولــت بــه تنهائــی تــوان مقابلــه 
ــن  ــادی ای ــادی و غیراقتص ــات اقتص ــا تبع ب
بحــران را نخواهــد داشــت. بــه همیــن دلیــل 
ورود و مشــارکت مــردم، بــرای حمایــت و 
دســتگیری از آســیب دیدگان ایــن بحــران 
ــه  ــدی ک ــم درآم ــراد ک ــوه اف ــوص انب به خص
بــرای امرارمعــاش خــود و بــه دلیــل فقــدان 
غیررســمی  بخــش  در  رســمی،  اشــتغال 
به خصــوص  عظیــم دست فروشــان  )تــوده 
کار  بــه  مشــغول  خودسرپرســت(  زنــان 
بــوده و هم اکنــون تقریبــًا بیــکار شــده اند، 
همان گونــه  مــردم  اســت.  ضــروری 
کــه در مواجهــه بــا بحــران  هــای پیــش 
 بینــی نشــده ای همچــون ســیل و زلزلــه، 
خودجــوش و به صــورت فــردی و گروهــی، 
کمــک بــه آســیب دیــدگان و حمایــت مالــی 
و عاطفــی از آســیب دیــدگان ورود می کننــد، 
ــذاری اش  ــه تأثیرگ ــه دامن ــران ک ــن بح در ای
به مراتــب گســترده تر و عمیق تــر و آثــار آن 
ــد.  ــد مشــارکت کنن ــز بای ــر اســت نی طوالنی ت
ــی،  ــد بســترهای تبلیغ ــز بای ــت نی ــه دول البت
ــی ایــن امــر را فراهــم نمــوده  روانــی و قانون
تــا مــردم بــا هزینــه کمتــری مشــارکت خــود 

ــانند. ــام برس ــه انج را ب

از طــرق  دولــت می توانــد  آن،  بــر  عــاوه 
مختلــف  اقتصــادی  واحدهــای  مختلــف، 
محصــوالت  )تولیدکننــدگان  متعــددی  و 
پزشــکی و بهداشــتی و غذائــی و ...( کــه 
ــره و  ــق غیرمنتظ ــران رون ــن بح ــروز ای ــا ب ب
مثبتــی داشــته اند، بــه مشــارکت مالــی و 
ــاری )از  ــی اجب ــا حت ــه ی ــی داوطلبان غیرمال
ــت(  ــات به صــورت موق ــش مالی ــق افزای طری

ترغیــب کنــد.
کــه  غیرضــروری  هزینــه  هــای  کاهــش 
و  هــا، ســازمان  هــا  دســتگاه   در  معمــوالً 
نهادهــای ارتــزاق کننــده از بودجــه بســیار 
به کارگیــری  و  اســت  مرســوم  و  معمــول 
ایــن صرفه جوئی هــا در جبــران کمک هــای 
مالــی بــه آســیب دیــدگان ایــن بحــران، 
ــت  ــه دول ــری اســت ک ــای دیگ ــه راه ه ازجمل
ــد.  ــه انجــام آن اقــدام کن ــد نســبت ب می توان
روش هــای دیگــر تأمیــن منابــع درآمــدی 
بحــران  اقتصــادی  تبعــات  جبــران  بــرای 
لحــاظ  بودجــه ســاالنه  در  معمــوالً  کرونــا 
ــد در تأمیــن کامــل  شــده کــه دولــت می توان
ــه  ــتری ب ــت بیش ــده هم ــام پیش بینی ش ارق

ــد. ــرج ده خ
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۱۱۱۲ ابتال و ۷۱ فوتی جدید کرونا در کشور
سخنگوی وزارت بهداشت از شناسایی 1112 بیمار جدید مبتا به کووید19 و انجام 
بیش از ۴۴2 تست آزمایش کرونا در کشور خبر داد.
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آشفته بازار چهارچرخ ها
شرکت های خودروسازی باید نحوه پیش فروش خودرو را اصالح کنند تا مردم عادی نیز بتوانند در این 

طرح ها ثبت نام کرده و خودرو با قیمت مناسب خریداری کنند

روز گذشـته ایـران خـودرو در اطاعیـه ای 
اولیـن پیـش فـروش خـود را انجـام داد. 
مشـخص  هـم  بـاز  فروشـی کـه  پیـش 
نبـود فرمـان فـروش در دسـت کیسـت. 
بسـیاری از کسـانی کـه علیرغـم اسـتفاده 
از اینترنـت پـر سـرعت و سـاعت ها تـاش 
هرگـز نتوانسـتند بـرای خودرویـی کـه در 
دیگـر  مـاه   10 حالـت  خوشـبینانه ترین 
صاحـب آن می شـوند نـام نویسـی کننـد. 
نشـان  متقاضیـان  از  مـا  گزارش هـای 
مـوارد کاربـران  برخـی  در  دارد کـه  آن  از 
پیـش  هـم  پرداخـت  نهایـی  مرحلـه  تـا 
رفته انـد امـا هرگـز بـه مرحلـه پایانـی ثبت 
نـام نرسـیدند. ایـن موضـوع صـدای عضـو 
کمیسـیون صنایـع و معـادن را نیـز درآورد. 
عضـو کمیسـیون صنایع و معـادن مجلس 
شـورای اسـامی در گفت وگـو بـا خانه ملت 
بـا انتقـاد از مکانیسـم خودروسـازان بـرای 
پیـش فـروش خـودرو، گفت: شـرکت های 
برنامـه  و  نظـارت  بـا  بایـد  خودروسـازی 
ریـزی دقیـق، نحـوه پیش فـروش خودرو 
را اصـاح کننـد تـا مردم عـادی نیـز بتوانند 
در ایـن طـرح هـا ثبـت نـام کـرده و خودرو 
بـا قیمـت مناسـب خریـداری کنند.نماینده 
مـردم ارومیـه در مجلس شـورای اسـامی 
افـزود: از آنجایی کـه نمایندگی های فروش 
جمعیـت  بـا  هـا  شهرسـتان  در  موجـود 
بایـد  آنهـا متناسـب اسـت، خودروسـازان 
سـهمیه های پیـش فروش را بـه نمایندگی 
هـا واگـذار کننـد تـا بـا اسـتفاده از ظرفیت 
ایـن نمایندگی ها، خودرو بـا قیمت کارخانه 

بـه دسـت مصـرف کننـده اصلـی برسـد.
ایـن نماینـده مردم معتقد اسـت کـه ایران 
خـودرو و سـایپا طرح های پیش فـروش را 
درسـت اجـرا نمی کننـد.وی بـا بیـان اینکه 
در حـال حاضـر برخـی متقاضیـان واقعـی 
خودرو به دلیل داشـتن اینترنت پرسـرعت 
در طـرح هـای پیـش فروش خـودرو ثبت 
نـام کـرده و ظرفیـت ایـن طـرح هـا ظـرف 
چنـد دقیقـه تکمیـل می شـود در حالی که 
اکثریـت مـردم بـه دلیل محـروم بـودن از 
اینترنـت پرسـرعت نمـی تواند حتـی برای 
خریـد یک خـودرو اقـدام کنند، اظهـار کرد: 
اگـر نمایندگی های فروش مسـئول اجرای 
طـرح هـای پیـش فـروش خـودرو شـوند 
خـودرو بـه دسـت مصـرف کننـده واقعـی 

خواهد رسـید.
ایـن نماینـده مـردم در مجلـس دهـم بـا 
از شـماره  اسـتفاده  بـا  بایـد  اینکـه  بیـان 
تاکنـون خـودرو  افـرادی کـه  کارت ملـی، 
خریـداری نکردند را شناسـایی و در اولویت 
ثبـت نـام در طـرح هـای پیـش فـروش 
قـرارداد، اضافـه کرد:  ایران خودرو و سـایپا 
نمی تواننـد بـا مکانیسـم کنونـی ایـن طرح 

هـا را بـه درسـتی اجرایـی کننـد.
عضـو کمیسـیون صنایع و معـادن مجلس 
ادامـه داد: در حـال حاضـر عـده ای با ثبت 
نـام در طـرح هـای پیـش فـروش، خودرو 
بـه قیمـت کارخانـه میخرنـد امـا بـا قیمت 
هـای گـزاف در بـازار به فروش می رسـانند.
بـازار خـودرو بعـد از ۴0 روز تعطیلـی، همراه 
بـا افزایش سـنگین قیمت ها باز شـده؛ اما 
بـا توجـه به نوسـان شـدید قیمـت،  در بازار 
چهارچرخ هـا، عما تقاضای مؤثـری در این 

بازار وجـود ندارد.

بررسـی ها نشـان می دهـد تغییـرات نـرخ 
خـودرو در روزهـای اخیـر، بـدون تغییـر در 
مؤلفه هـای بـازار و بـا قیمت سـازی برخـی 
فروشـندگان در فضای مجـازی کلید خورده 
و اظهـارات رئیـس اتحادیه نمایشـگاه داران 

تهـران نیـز ایـن مسـئله را تائیـد می کند.
پرایـد ۸0 میلیونـی تـا همیـن چنـد وقـت 
پیـش، فقـط یـک شـوخی تلخ محسـوب 
می شـد کـه بـه گرانی هـای افسارگسـیخته 
و زوال ارزش ریـال کنایـه مـی زد؛ امـا حاال، 
در شـرایطی کـه بخـش عمده اقتصـاد زیر 
ضـرب کرونا با مشـکل رکود بـازار و کاهش 
فـروش مواجـه شـده، پرایـد ۸0 میلیونـی 
بـه لطـف آشـفتگی بـازار بـه مـرز واقعیـت 

نزدیک شـده اسـت.
فـروش  آگهی هـای  در   111 پرایـد  قیمـت 
خـودرو در فضـای مجازی به طـور میانگین 
روی 77 میلیـون تومـان ایسـتاد، حتـی 
پرایـد  از  اینسـتاگرامی  صفحـات  برخـی 
امـا  رونمایـی کردنـد؛  هـم  میلیونـی   ۸0
پیگیری هـای همشـهری آنایـن از اتحادیه 
خـودرو  فروشـندگان  و  داران  نمایشـگاه 
تهـران حاکـی از آن بـود کـه معامـات این 
خـودرو در بـازار روز دوشـنبه روی قیمـت 
70 میلیـون تومـان انجـام شـده، در نتیجه 
فعـاالن کـف بازار هنـوز قیمت ابراز شـده در 

آگهی هـا را نپذیرفتـه انـد.

قیمت سازی و بازارگرمی
یک هفته از گشـایش بازار خودرو می گذرد 
و پـس از جهـش 10 درصدی قیمت ها روند 
صعـودی بازار همچنـان ادامـه دارد. رئیس 
فروشـندگان  و  داران  نمایشـگاه  اتحادیـه 
اولیـه  افزایـش  می گویـد:  تهـران  خـودرو 
به واسـطه  گذشـته  هفتـه  در  قیمت هـا 

بازارگرمـی برخـی دارندگان خـودرو بود که 
بـا هـدف فـروش موجـودی انجام شـد و 
توانسـت بخش عمده تقاضای موجود در 
بـازار را سـیراب کند؛ امـا در ادامه تقاضای 
چندانـی در بـازار باقـی نمانـده و نرخ های 
اعـام شـده عمدتـا بـا فشـار و قیمـت 
سـازی در آگهی های فضای مجازی رشـد 

می کنـد.
اتحادیـه  رئیـس  مؤتمنـی  سـعید 
خـودرو  فروشـندگان  و  نمایشـگاه داران 
در گفت وگـو بـا همشـهری آنایـن، آغـاز 
تحویـل خودروهـای داخلـی مـدل 99 در 
از دالیـل  نیـز یکـی  سـه روز گذشـته را 
هیجانـی و شـارژ شـدن قیمـت خـودرو 

می دانـد و می افزایـد: در بـازار خودروهایـی 
ماننـد پرایـد و تیبـا کـه جـزو خودروهـای 
پرفـروش بـازار محسـوب می شـوند، بیـن 
مـدل 9۸ تـا 99 آن هـا 5 میلیـون تومـان 
اختـاف قیمـت وجـود دارد و ایـن مسـئله 
بـه  سـوداگران  کـه  هیجانـی  به واسـطه 
بـازار تزریـق می کننـد زمینـه رشـد قیمـت  
مدل هـای پایین تـر را نیـز فراهـم مـی آورد.
بـازار خـودرو ظـرف  بـه عقیـده مؤتمنـی، 
دو هفتـه آینـده بـا عـادی شـدن وضعیـت 
در  خـودرو  ترخیـص  و  شـماره گذاری 
شـرکت های خودروسـازی ثبات بیشـتری 
پیـدا می کنـد و از نوسـان قیمت ها کاسـته 

خواهـد شـد.
مؤتمنـی بـا اشـاره بـه تفـاوت محسـوس 
قیمـت آگهـی و معاملـه در بـازار خـودرو، 
بـازار  معامـات  تازه تریـن  در  می گویـد: 
خـودرو، قیمـت مـدل 99 خودروهـای پـژو 
۴05 معـادل 113 میلیـون تومان، 206 تیپ 
2 در محـدوده 125 میلیـون تومـان، دنـا 
معمولـی 172 میلیـون تومـان و پرایـد 111 
در محـدوده 70 میلیـون تومـان بوده شـده 

ست. ا

فشار روانی بر بازار خودرو
خـودرو در ایـران همـواره در دسـته کاالهای 
سـرمایه ای قـرار داشـته و بـه لطـف رشـد 
سـاالنه نـرخ تـورم و جهـش دوره ای قیمت 
ارزش  حفـظ  بـرای  محلـی  به عنـوان  ارز، 
سـرمایه مطـرح شـده اسـت. این مسـئله 
باعث شـده در همـه دوره های جهش ارزی، 
به منظـور  خـودرو  خریـد  و  ثبت نـام  بـازار 
سـرمایه گذاری داغ شـود و این مسـئله، دو 
سـال پیـش نیـز که مـوج صعـودی قیمت 
بـرای  را  افـراد  از  بسـیاری  آغـاز شـد،  ارز 
سـرمایه گذاری بـه بـازار خـودرو سـوق داد. 
نتیجـه ایـن اتفـاق، رشـد 3 تـا 6 برابـری 
قیمـت انـواع خـودرو در بـازار بـود؛ امـا چرا 
در شـرایط فعلـی کـه به نظر می رسـد کمتر 
کسـی برای سـرمایه گذاری اقـدام به خرید 
خـودرو کنـد، بازهـم رونـد قیمت هـا در این 

بـازار صعودی اسـت؟
و  داران  نمایشـگاه  اتحادیـه  رئیـس 
پاسـخ  در  تهـران  خـودروی  فروشـندگان 
بـه ایـن پرسـش همشـهری آنایـن، بـه 
بـاال  ارز در یـک مـاه اخیـر و  نـرخ  رشـد 
رفتـن قیمـت ارز و سـهام اشـاره می کنـد 
شـرکت های  نقـش  فعـا  می گویـد:  و 
کم رنـگ  خـودرو  بـازار  از  خودروسـازی 
اسـت و نیـاز بـازار خـودرو را کسـانی تأمین 
می کننـد کـه در دوره هـای قبل در ایـن بازار 
سـرمایه گذاری کرده انـد؛ در نتیجـه، قیمـت 
بـازار را صاحبـان خودروهـای در پارکینـگ 
مانـده تعییـن می کنند و وقتـی قیمت ارز، 
طـا و سـهام رشـد می کند این افـراد نیز از 
نظـر روانـی برای بـاال بردن دوبـاره قیمت ها 

می شـوند. تحریـک 
به روزرسـانی  بـه  اشـاره  بـا  مؤتمنـی 
مـداوم قیمـت خـودرو در بـازار می افزایـد: 
فروشـندگان خودرو به تنـاوب قیمت دارایی 
خـود را بـا نرخ هـای دیگـر بازارهـا مطابقت 
می دهنـد و هرگونـه افزایش قیمـت در این 
بازارهـا را در قیمـت فـروش خـودرو لحـاظ 
می کننـد تـا به اصطـاح از رشـد بازارهـا جـا 

نند. نما
او همچنیـن بـا اشـاره بـه اثـرات فـروش 
نمایندگی هـا مجـاز  کارتکسـی خـودرو در 
می گویـد:  خـودرو  بـازار  بـر  خودروسـازان 
اخیـر  کارتکـس فروشـی در یـک هفتـه 
بسـیار محـدود شـده امـا تاکنـون قیمـت 
بـه قیمـت حاشـیه ای  کارتکـس نزدیـک 
بـاال رفتـن قیمـت  بـا  و  تعییـن می شـد 
حاشـیه افزایـش پیـدا می کـرد درحالی که 
قیمـت حاشـیه بـازار نیز بـا افزایش قیمت 
کارتکـس دوبـاره رشـد می کـرد و دومینوی 

اتفـاق می افتـاد. افزایـش نـرخ 

تداوم اختالف 
در قیمت گذاری خودرو

در شـرایطی کـه قیمـت خـودرو در بـازار 
فـروش  قیمـت  بـا  فاحشـی  اختـاف 
قیمـت   همچنـان  کـرده،  پیـدا  کارخانـه 

اختاف نظـر  در  خـودرو  دولتـی  گـذاری 
و  بـازار  تنظیـم  سـتاد  رقابـت،  شـورای 

دارد. ادامـه  خودروسـازان 
حاکـی  آنایـن  همشـهری  یافته هـای 
خـودرو  کمیتـه  جلسـه  دومیـن  اسـت 
بـرای تعیین قیمت در سـال جاری، روی 
مرجـع قیمت گـذاری بـه توافـق نرسـیده 
سـتاد  و  رقابـت  شـورای  همچنـان  و 
تنظیـم بـازار در ایـن زمینه دچـار اختاف 
جلسـه  نیـز  هفتـه گذشـته  در  هسـتند. 
ایـن کمیتـه بـدون نتیجه به پایان رسـید 
و ادامـه رایزنی هـا بـه جلسـه دیـروز این 
کمیتـه موکـول شـد؛ امـا منابـع آگاه بـه 
رسـانه ها اعـام کرده انـد کـه ایـن جلسـه 
نیـز نتیجـه ای در بـر نداشـته اما شـواهد 
حاکـی اسـت: امسـال هـم سـتاد تنظیم 
بـازار به عنـوان مرجـع قیمت گـذاری بـازار 
احتمـاال  و  مانـد  خواهـد  باقـی  خـودرو 
قابل توجـه  افزایـش  درخواسـت های  بـا 
قیمـت کـه مدنظـر خودروسـازان اسـت، 

موافقـت نخواهـد شـد.
بـه  واسـطه  البتـه کارشناسـان معتقدنـد 
کارخانـه  قیمـت  میانگیـن  اینکـه 
 23 حـدود  داخـل  تولیـد  خودروهـای 
درصـد کمتـر از قیمـت تمام شـده اسـت، 
مرجـع قیمت گـذاری خـودرو هـر نهـادی 
حیـات  حفـظ  بـرای  بایـد  باشـد  کـه 
خودروسـازان بـا جراحـی بـازار خـودرو و 
قبـول شـرکت ها  افزایـش قیمـت مـورد 
موافقـت کـن تـا از نابودی آنهـا جلوگیری 

شـود.
فعـا شـنیده ها حاکـی اسـت نظـر سـتاد 
تنظیـم بـازار روی افزایـش 20 درصـدی 
بـرای سـال  کارخانـه  در  قیمـت خـودرو 
جـاری مثبـت اسـت امـا هنـوز نتوانسـته 

موافقـت خودروسـازان را جلـب کنـد.
آنچـه مشـخص اسـت داسـتان خـودرو 
سـازی در ایران همچنان کاف سردرگمی 
شـده کـه گویـا مشـخص نیسـت فرمـان 

آن بـه دسـت چه کسـی اسـت.

ــن  ــی ای ــور از آمادگ ــتان کل کش دادس
ــا  ــی ب ــورد قضای ــرای برخ ــتگاه ب دس
ــا  ــارزه ب ســازمان هــای متخلــف در مب
ــر  ــت: اگ ــر داد و گف ــدر خب ــواد مخ م
ــام  ــدر اع ــا موادمخ ــارزه ب ــتاد مب س
ــئول در  ــام و مس ــان مق ــه ف ــد ک کن
ــت  ــرده اس ــی ک ــه کوتاه ــام وظیف انج
ــا  ــی آمادگــی دارد آن ه دســتگاه قضای

ــد. ــرار ده ــب ق ــت تعقی را تح
محمدجعفــر  االســام  حجــت 

ــت  ــنبه در نشس ــه ش ــری روز س منتظ
ــان و  ــس معاون ــی ویدئوکنفران تخصص
ــواد  ــا م ــارزه ب ــتاد مب ــران کل س مدی
ــی  ــورای هماهنگ ــران ش ــدر و دبی مخ
مبــارزه بــا مــواد مخــدر سراســر کشــور 
بــا بیــان اینکــه بایــد لبــاس مبــارزه بــا 
ــه  ــر ب ــه صــورت جدی ت موادمخــدر را ب
ــد  ــئولیت دارن ــه مس ــانی ک ــدام کس ان
مبــارزه  ســتاد  افــزود:  بپوشــانیم، 
مهمتریــن  از  یکــی  موادمخــدر  بــا 

وظایفــش ایــن اســت کــه ســهم هــر 
دســتگاهی را در امــر مبــارزه مشــخص 
و متعاقــب آن مطالبــه کنــد و اگــر 
دســتگاهی بــه وظایفــش عمــل نکــرد 
ــی  ــا معرف ــه م ــف ب ــوان متخل ــه عن ب

ــم. ــورد کنی ــا برخ ــد ت کنن
ــتگاه ها  ــه دس ــر اینک ــد ب ــا تاکی وی ب
مکلفنــد کارهایــی  مقاماتــی کــه  و 
ــد؛  ــل کنن ــرک فع ــد و ت ــام دهن را انج
مرتکــب جــرم شــده انــد، تصریــح 
کــرد: اگــر ســتاد مبــارزه بــا موادمخــدر 
اعــام کنــد کــه فــان مقــام و مســئول 
در انجــام وظیفــه کوتاهــی کــرده اســت 
ــا  ــی آمادگــی دارد آن ه دســتگاه قضای

ــد. ــرار ده ــب ق ــت تعقی را تح

برخورد قضایی با سازمان های 
متخلف در مبارزه با مواد مخدر

عرضه سهام شرکت ها و 
بنگاه های بزرگ در بورس

رئیــس جمهــور در جلســه ســتاد هماهنگــی اقتصــادی دولــت، لــزوم 
ــوال و  ــروش ام ــرورت ف ــز ض ــی و نی ــتگاه های دولت ــه دس ــی هم صرفه جوی

ــرار داد. ــد ق ــورد تأکی ــتگاه ها را م ــازاد دس ــاک م ام
بــه گــزارش ایســنا،  حجــت االســام و المســلمین حســن روحانــی روز ســه 
شــنبه در ایــن جلســه همچنیــن بــا اشــاره بــه افزایــش مشــارکت عمومــی در 
بــازار بــورس، خواســتار عرضــه بیشــتر ســهام شــرکت ها و بنگاه هــای بــزرگ در 
بــورس شــد.رئیس جمهــور همچنیــن بــا اشــاره بــه اهمیــت اتمــام پروژه هــای 
بــزرگ و نیمه تمــام، تصریــح کــرد: بایــد اتمــام پروژه هــای نیمــه تمــام کــه 
از پیشــرفت بــاالی 80 درصــد برخــوردار هســتند، بــا جدیــت پیگیــری شــود.

ــار  ــت، اظه ــد و صنع ــوزه تولی ــتر از ح ــت بیش ــر حمای ــد ب ــا تاکی ــی ب روحان
ــژه دارو و  ــی بوی ــای اساس ــرای کااله ــن ارز ب ــی تامی ــرایط کنون ــرد: در ش ک
نیازمندی هــای اساســی مــردم و بخــش تولیــد ضــرورت دارد کــه مســئولین 

ــد. ــری کنن ــور را پیگی ــن ام ــت ای ــا جدی مربوطــه بایســتی ب
ــس  ــه ریاســت رئی ــت ب ــی اقتصــادی دول ــتاد هماهنگ ــه جلســه س در ادام
جمهــور، راهکارهــای مولدســازی دارایی هــا و امــوال مــازاد دســتگاه های 

ــت. ــرار گرف ــورد بحــث و بررســی ق ــی م دولت

ته
نک

سـخنگوی کمیسـیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس معتقد 
اسـت سـوداگران با قیمت سـازی در فضای مجازی و اسـتفاده 
از ظرفیـت سـایت های اینترنتـی و درج آگهی هـای صـوری بـه 
راحتـی زمینـه افزایـش قیمـت مسـکن و خـودرو را فراهم می 
کنند.سـخنگوی کمیسـیون ویژه حمایت از تولیـد ملی مجلس 
با اشـاره به ضـرورت سـاماندهی سـایت های اینترنتـی خرید و 
فـروش مسـکن و خودرو، گفـت: علیرغم اینکه شـیوع ویروس 
کرونـا موجـب کاهـش تقاضـا در بـازار خودرو شـد و براسـاس 
قانـون عرضـه و تقاضـا در ایـن شـرایط باید قیمـت چارچرخ ها 
کـم شـود، امـا نه تنها بـازار خودرو بـا ُافت قیمتی روبه رو نشـد 

بلکـه شـاهد گرانی هـر روزه این محصوالت هسـتیم.
نماینـده مـردم آبـاده جـوالن دالالن در بـازار را یکـی از دالیـل 
گرانـی خـودرو در هفته های اخیر دانسـت و افزود: سـوداگران 
با قیمت سـازی در فضای مجازی و اسـتفاده از ظرفیت سـایت 
هـای اینترنتـی و درج آگهـی هـای صـوری بـه راحتـی زمینـه 

افزایـش قیمـت خـودرو را فراهم مـی کنند.

گزارش

سیاستجاده

اصالح طلبان جامعه را ناامید کردند هیچ جاده غیراستانداری در کشور نداریم
وزیـــر راه و شهرســـازی  بـــا 
بیـــان اینکـــه هیـــچ جـــاده 
کشـــور  در  غیراســـتانداری 
نداریـــم، اظهـــار داشـــت: هـــم 
اکنـــون دو هـــزار و ۴00 کیلومتـــر آزادراه در کشـــور داریـــم 
ـــه  ـــز در دســـت ســـاخت اســـت ک ـــر آزادراه نی و 5۸0 کیلومت
ـــد رســـید  ـــرداری خواه ـــه بهره ب ـــت ب ـــان دول ـــل از پای ـــا قب ت
و 25 درصـــد حجـــم آزادراه هـــای کشـــور امســـال افزایـــش 
خواهـــد یافـــت. اســـامی همچنیـــن ضمـــن تشـــکر از 
راننـــدگان حمـــل بـــار بـــه خاطـــر حمـــل کاالی اساســـی  
ـــش از  ـــه پی ـــام )ره( ک ـــدر ام ـــت: در بن ـــوروز گف ـــام ن در ای
ـــار فعالیـــت  ـــه 1۴00 کامیـــون حمـــل ب ـــا، حداکثـــر روزان کرون

می کـــرد، تعـــداد کامیون هـــا بـــه بیـــش از 3000 کامیـــون 
ـــار افزایـــش یافـــت. در مجمـــوع حمـــل کاالهـــای بارهـــای  ب
ـــدت  ـــه م ـــام )ره( نســـبت ب ـــدر ام ـــژه در بن ـــه وی اساســـی ب
ـــد  ـــد رش ـــا 7 درص ـــن 6 ت ـــته بی ـــای گذش ـــال ه ـــابه س مش
ـــال  ـــا 15 س ـــدود 10 ت ـــه ح ـــادآوری اینک ـــا ی ـــت.وی ب داش
ــار  ــل بـ ــن در حمـ ــا، راه آهـ ــش از کرونـ ــته و پیـ گذشـ
ـــی در  ـــاوگان ریل ـــازی ن ـــت: نوس ـــت، گف ـــی داش ضعف های
ـــار،  ـــن ب ـــرای اولی ـــرد و ب ـــری ک ـــک موث ـــته کم ـــال گذش س
ـــی  ـــهید رجای ـــدر ش ـــار در بن ـــط قط ـــار توس ـــه ب ـــد تخلی رش
ـــال  ـــابه در س ـــدت مش ـــر م ـــه دو براب ـــام )ره( ب ـــدر ام و بن
ـــار  ـــل رســـید. در ســـال 9۸، رشـــد 119 درصـــدی حمـــل ب قب

در راه آهـــن بـــه ثبـــت رســـید.

دبیـــرکل حـــزب کارگـــزاران 
دولـــت،  گفت:مجموعـــه 
مجلـــس، شـــورای شـــهر و 
همـــه مجموعـــه نیروهـــای 
اصاح طلـــب و معتـــدل کاری کردنـــد کـــه مـــردم 
ناامیـــد شـــدند. غامحســـین کرباســـچی دبیـــرکل 
حـــزب کارگـــزارن در گفتگـــو بـــا روزنامـــه جهـــان 
صنعـــت گفـــت: بازگردانـــدن امیـــد و اعتمـــاد خیلـــی 
ــدوار  ــه امیـ ــی یـــک جامعـ کار ســـختی اســـت. وقتـ
بـــا آن شـــور وحـــرارت می آیـــد و بـــا اســـتقبال 
پـــای کار   96 و   9۴  ،92 انتخابات هـــای  در  خـــود 
ــتند و بعـــد مجموعـــه دولـــت،  اصاح طلبـــان می ایسـ

ـــای  ـــه نیروه ـــه مجموع ـــهر و هم ـــورای ش ـــس، ش مجل
اصاح طلـــب و معتـــدل کاری می کننـــد کـــه آنهـــا 
ناامیـــد شـــوند؛ بازیابـــی ســـرمایه اجتماعـــی کار ســـاده ای 
ـــا شـــعار و چهارتـــا  ـــه گمـــان کنیـــم بـــا دوت نیســـت ک
ـــد. ـــردم برگردان ـــه م ـــد را ب ـــوان امی ـــه و… می ت مصاحب
ــی و  ــای سیاسـ ــن نیروهـ ــر مـ ــه نظـ ــزود: بـ وی افـ
اصاح طلـــب اکنـــون بایـــد بیشـــتر بـــه ارزیابـــی 
ــال  ــای فعـ ــود و نیروهـ ــته خـ ــی گذشـ ــود، ارزیابـ خـ
خـــود بپردازنـــد و بعـــد از آن می تواننـــد بـــه جامعـــه 
ــتعفا و  ــک اسـ ــا یـ ــه بـ ــم کـ ــر نمی کنـ ــد. فکـ برگردنـ
بیانیـــه یـــا یـــک مصاحبـــه بتـــوان کاری کـــرد. ایـــن 

ــاده نیســـت. قضایـــا خیلـــی سـ

رنا
 ای

س:
عک

سامانه رصد و پایش  
مصوبات شوراها 

راه اندازی شد

بازار آشفته فروش خودرو ادامه دارد و آنچه به عنوان قیمت مصوب اعالم می شود وجود خارجی ندارد

رییـس فراکسـیون امیـد مجلـس شـورای اسـامی بـا تاکید 
بـر اینکـه آفـت بـزرگ و تهدیدکننـده شـوراها و مدیریت هـای 
محلـی، پیشـی گرفتـن سیاسـت بـازی بـر سیاسـت ورزی 
اسـت گفـت کـه حاکمیـت بایـد بپذیـرد مدیریت محلـی را به 
شـوراها بسـپارد؛ تجربه نشان داده اسـت در بحران های بزرگ 
ماننـد شـیوع امـراض کشـنده تکیـه صرف بـه تـوان دولت ها، 
بـی تدبیـری اسـت. محمدرضا عـارف در یادداشـتی در صفحه 
اینسـتاگرام خـود بـه مناسـبت روز ملـی شـوراها مشـارکت 
فراگیـر مـردم را کلیـد حـل مشـکات و بحـران هـا دانسـت و 
گفـت کـه نام و مفهوم شـورا در جمهوری اسـامی ایـران بدون 
یـادآوری نـام و سـیره آیـت هللا طالقانـی امکان پذیر نیسـت.

معاون عمران و توسـعه امور شـهری و روسـتایی وزیر کشـور 
از راه انـدازی سـامانه رصـد و پایـش مصوبـات هیـات تطبیـق 
شـوراهای اسـامی شهرها و روسـتاها پس از گذشت 21 سال 
از عمـر شـوراها توسـط وزارت کشـور خبر داد.به گـزارش پایگاه 
اطاع رسـانی وزارت کشـور، »مهدی جمالی نژاد« روز سه شـنبه 
بـا اشـاره بـه راه اندازی سـامانه رصد و پایش مصوبات شـوراها 
اظهـار داشـت: ایـن سـامانه بـه گونـه ای طراحـی شـده کـه در 
فرصـت قانونـی می بایسـت فرآینـد رسـیدگی انجـام شـود و 
در غیـر اینصـورت موضوعـات مرتبـط بـرای سـامانه پذیـرش 
نخواهـد شـد و ایـن امر رسـیدگی به مـوارد در فرصـت قانونی 
را الزامـی خواهـد کرد.معـاون عمـران و توسـعه امور شـهری و 
روسـتایی وزیر کشـور رسـیدگی سیستمی، دسترسـی آناین، 
قابلیـت نظـارت بر عملکرد اعضا شـامل اعضـای هیات تطبیق 
و هـم اعضـای شـوراها، دقـت در رسـیدگی، پرهیـز از اعمـال 
سـلیقه و مشـخص شـدن نـوع مصوبـات کـه شـوراها بـر آن 
تاکید داشـتند شـامل مصوبـات عمرانی، فرهنگـی، اقتصادی، 

سـرمایه گذاری را از ویژگی هـای ایـن سـامانه برشـمرد.

وکیـل مدافع محمدعلی نجفی از رسـیدگی دوبـاره به پرونده 
موکلـش در 1۴ اردیبهشـت در شـعبه 10 دادگاه کیفـری یـک 
اسـتان تهـران خبـر داد.حمیدرضـا گـودرزی در گفت وگـو بـا 
ایسـنا در ایـن بـاره گفـت: پرونده موکلـم به شـعبه 10 دادگاه 
کیفـری یـک اسـتان تهـران به ریاسـت قاضی متین راسـخ 
ارجاع شـده اسـت و  در 1۴ اردیبهشـت ماه  مجددا در شعبه 
مذکـور بـه پرونـده موکلم رسـیدگی مـی شود.براسـاس این 
گـزارش، حمیدرضـا گـودرزی 10 فروردیـن مـاه سـال جاری  
بـه ایسـنا گفتـه بـود کـه  پـس از فرجـام خواهی ما نسـبت 
بـه رای صـادره در دور دوم رسـیدگی، پرونـده بـه شـعبه ۴1 
دیـوان عالـی کشـور ارجـاع شـد و در مراجعات متعـددی که 
بـه شـعبه ۴1 دیوان عالی داشـتم، دیـوان عالـی، رای صادره 
را نقـض کـرده و پرونده جهت رسـیدگی به شـعبه هم عرض 

ارجاع شـده اسـت.

معـاون وزیرصنعـت، معـدن و تجـارت از اجـرای طرح هـای 
سـازمان ایمیـدرو بـه منظـور شناسـایی دخایـر معدنـی در 
اسـتان های کمتـر برخـوردار خبـر داد تـا در زمینـه توسـعه و 
تکمیـل زنجیـره فلزات اقدام شـود.»خداداد غریب پور« امروز 
در جلسـه پایش طرح های پتانسـیل یابی معدنی در اسـتان 
هـای کمتـر برخـوردار کشـور افـزود: ایمیـدرو بـا اجـرای ایـن 
طـرح هـا، درصدد بررسـی وضعیت اسـتان های کـم برخوردار 
امـا دارای معدن اسـت.وی  اضافه کرد: "طـرح مطالعات اولیه 
مناطـق کمتـر برخـوردار" توسـط بخـش خصوصـی و "طـرح 
انجـام خدمات پتانسـیل یابی معدنی" با نظارت شـرکت تهیه 
و تولیـد مـواد معدنـی از سـوی بخـش خصوصـی اجـرا مـی 
شـود. بـه گفته وی، مواد معدنی مختلف شـامل سـنگ آهن، 
بوکسـیت، مـس، طـا، نقره، سـیلیس، منگنـز و غیـره در این 

طـرح بررسـی می شـوند.

مدیریت محلی را به 
شوراها بسپارید

رسیدگی مجدد به پرونده 
نجفی در ۱4 اردیبهشت

شناسایی ذخایر معدنی 
در استان های کم برخوردار
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۳ پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

1 0 0 0 3 4 3 2 1 1 7 8 3 4

سال شانزدهم | شماره پیاپی 1717 | چهارشنبه 10 اردیبهشت  1399

حیات وحششکارچی

برگشت آرامش بهاری به مرکز تکثیر گوزن زرد ایرانی۲هزار شکارچی غیرمجاز در مازندران دستگیر شدند

محیـــط  حفاظـــت  یـــگان  فرمانـــده 
مازنـــدران گفـــت: در ســـال  زیســـت 
گذشـــته 2 هـــزار شـــکارچی غیـــر مجـــاز 
ـــی و  ـــق حفاظت ـــکار در مناط ـــگام ش در هن

ــدند. ــتگیر شـ ــتان دسـ ــوع اسـ ــکار ممنـ شـ
ـــزود:  ـــا اف ـــا خبرنگارایرن ـــو ب ـــت و گ ـــنبه در گف ـــری روز دوش ـــلم آهنگ مس
یـــک هـــزار و ۸3 نفـــر از شـــکارچیانی کـــه در ایـــن مناطـــق دســـتگیر 
ـــد  ـــدان  بودن ـــاالب و آببن ـــر در ت ـــدگان مهاج ـــکار پرن ـــرگرم ش ـــدند، س ش

ـــدند. ـــتگیر ش ـــت دس ـــگان حفاظ ـــای ی ـــوی نیروه ـــه از س ک
وی اضافـــه کـــرد : در ایـــن مـــدت از شـــکارچیان غیرمجـــاز در اســـتان  
ـــف  ـــوز کش ـــد مج ـــوز و فاق ـــاح  دارای مج ـــه س ـــزار و  2۴2 قبض ـــک ه ی

ـــد. ـــط ش و ضب
بـــه گفتـــه وی یـــک هـــزار قبضـــه ســـاح توقیفـــی از شـــکارچیان غیرمجـــاز 
ـــت   ـــکارچیانی اس ـــه ش ـــوط ب ـــته مرب ـــال گذش ـــدران در س ـــتان مازن در اس

ـــد. ـــل ســـاح بودن ـــه دارای مجـــوز حم ک

ـــار ســـاح توقیفـــی از  ـــرد : در مجمـــوع در ســـال گذشـــته آم ـــه ک وی اضاف
ـــی  ـــق حفاظت ـــدران در مناط ـــت مازن ـــط زیس ـــت محی ـــگان حفاظ ـــوی ی س
و شـــکار ممنـــوع نســـبت بـــه مـــدت مشـــابه ســـال قبـــل از آن )97( 

ـــت. ـــش داش ـــد کاه ـــج درص ـــدود پن ح
ــن  ــاز در ایـ ــکارچیان غیرمجـ ــته شـ ــال گذشـ ــت: در سـ وی اظهارداشـ
اســـتان حـــدود 2 هـــزار شـــکار غیـــر مجـــاز پرنـــدگان و پســـتانداران 
ـــوط  ـــاز مرب ـــر مج ـــکارهای غی ـــورد از ش ـــزار و ۸3 م ـــک ه ـــه ی ـــتند ک داش
ـــاز  ـــکار غیرمج ـــترین ش ـــه وی بیش ـــه گفت ـــود. ب ـــر ب ـــدگان مهاج ـــه پرن ب
پســـتانداران در مناطـــق حفاظتـــی و شـــکار ممنـــوع نیـــز مربـــوط بـــه 

گـــراز وحشـــی اســـت.
ـــاره  ـــا اش ـــدران ب ـــتان مازن ـــت اس ـــط زیس ـــت محی ـــگان حفاط ـــده ی فرمان
بـــه ایـــن کـــه برخـــورد قانونـــی بـــا متخلفـــان زیســـت محیطـــی بـــا 
ـــزار و  ـــک ه ـــته ی ـــال گذش ـــت : در س ـــت اظهارداش ـــی اس ـــتگاه قضای دس
ـــی  ـــورد قانون ـــرای برخ ـــی ب ـــت محیط ـــات زیس ـــده تخلف ـــره پرون ۴39 فق

ـــت. ـــرار گرف ـــتان ق ـــتری کل اس ـــار دادگس در اختی

در حالـــی اســـتان مازنـــدران هماننـــد ســـایر 
ــری  ــان در همه گیـ ــران و جهـ ــق ایـ مناطـ
ـــه  ـــد هم ـــوان تهدی ـــه عن ـــا ب ـــروس کرون وی
ــر  ــه سـ ــادی بـ ــی و اقتصـ ــه جانـ جانبـ
ـــاری  ـــاز س ـــت ن ـــی در دش ـــوزن زرد ایران ـــر گ ـــز تکثی ـــا مرک ـــه تنه ـــرد ک می ب
ـــد. ـــپری می کن ـــی را س ـــای آرام ـــو کرونایی،روزه ـــن هیاه ـــه ای ـــه ب ـــی توج ب
ـــات وحـــش  ـــگاه حی ـــاد فضـــای آرام در پناه ـــا، ایج ـــزارش خبرنگارایرن ـــه گ ب
ـــه  ـــا ب ـــی در کشـــور ب ـــوزن زرد ایران ـــر گ ـــز تکثی ـــا مرک ـــاز ســـاری تنه دشـــت ن
ـــزه از  ـــای مکانی ـــن ه ـــری از دوربی ـــره گی ـــانی و به ـــروی انس ـــری نی کارگی
ـــت  ـــون هش ـــده تاکن ـــب ش ـــدران موج ـــتان مازن ـــت اس ـــط زیس ـــوی محی س
ـــد  ـــدود 20 روز از تول ـــت ح ـــا گذش ـــوند و ب ـــد ش ـــوزن زرد متول ـــاله  گ گوس
ـــی  ـــر م ـــه س ـــل ب ـــامت کام ـــته در س ـــنوات گذش ـــاف س ـــر خ ـــان ب همچن

ـــد. برن
ـــف  ـــل تل ـــه دلی ـــز ب ـــن مرک ـــته ای ـــال گذش ـــه در دو س ـــت ک ـــن درحالیس ای
شـــدن حـــدود 1۴ تـــا 15 راس گوســـاله براثـــر بیمـــاری و حملـــه گربـــه 

ـــای  ـــه ه ـــن گون ـــم ، ای ـــی رح ـــکارچیان ب ـــوان ش ـــه عن ـــغال ب ـــی و ش جنگل
ـــس اداره  ـــتند. ریی ـــر گذاش ـــت س ـــی را پش ـــای تلخ ـــت روزه ـــت حفاظ تح
ــاری  ــال جـ ــت : در سـ ــدران گفـ ــت مازنـ ــط زیسـ ــات وحـــش محیـ حیـ
ـــوزن زرد  ـــر گ ـــز تکثی ـــا مرک ـــوزن زرد در تنه ـــاله گ ـــون هشـــت راس گوس تاکن
ـــی  ـــش بین ـــد و پی ـــد ش ـــدرود( متول ـــاری )میان ـــاز س ـــت ن ـــی در دش ایران
ـــر  ـــه اواخ ـــش ک ـــان زای ـــا پای ـــا  ت ـــاله ه ـــن گوس ـــداد ای ـــا تع ـــود ت ـــی ش م

خردادمـــاه ادامـــه خواهـــد یافـــت بـــه 15 راس برســـد.
ـــزود  ـــا اف ـــا خبرنگارایرن ـــو ب ـــت و گ ـــنبه در گف ـــه ش ـــی روز س ـــوروس ربیع ک
: در حـــال حاضـــر تعـــداد گـــوزن زرد در ایـــن مرکـــز بـــه حـــدود 50 راس 
ـــگاه  ـــن پناه ـــش در ای ـــاظ روی ـــی از لح ـــرایط خوب ـــا ش ـــن روزه ـــید و ای رس
ایجـــاد شـــده اســـت. وی اضافـــه کـــرد : بـــا وجـــود رویـــش خـــوب مـــا 
ـــی برخـــی شـــکارچیان  ـــی و شـــغال و حت ـــه جنگل ـــه گرب ـــی از ناحی تهدیدهای
ـــه در  ـــم ک ـــگاه داری ـــن پناه ـــای زرد در ای ـــوزن ه ـــر گ ـــر س ـــاز را ب ـــر مج غی
ـــا  ـــاله ه ـــن گوس ـــت از ای ـــرای حفاظ ـــا ب ـــای م ـــام نیروه ـــاری تم ـــال ج س

ـــدند. ـــیج ش بس

 پیام
 زیست

واحد درســی شناخت محیط زیســت در دانشگاه های سمنان اجباری شود
مدیرکل حفاظت محیط زیســت اســتان ســمنان گفت: تدریس درس 2 واحدی شناخت  محیط زیست 

در دانشــگاه های اســتان به منظور اقدامی موثر در حفاظت از طبیعت برای تمام رشــته های دانشــگاهی 
اجباری شود.

رنا
 ای

س:
عک

بـر  اثـر نوسـانات دریـای خـزر  مجـری طـرح بین المللـی 
محیط زیسـت مناطق سـاحلی حفظ ذخایر ماهیان خاویاری 
و نیـز ذخایـر ارزشـمند جانـوری و گیاهـی دریای خـزر را در 
گـروه همـکاری مشـترک کشـورهای حاشـیه خـزر شـامل 
روسـیه، قزاقسـتان، ترکمنسـتان و جمهـوری آذربایجـان و 
ایـران دانسـت.ماهیان خاویـاری از ارزشـمندترین گونه هـای 
دریـای خـزر هسـتند کـه عوامل متعـددی از جملـه تخریب 
زیسـتگاه، انـواع آلودگـی ، صیـد بی رویه و غیر مجـاز، قاچاق 
و ورود گونه هـای مهاجـم، زندگـی آنهـا را بـه مـرز انقـراض 
کشـانده تـا آنجـا کـه حتـی یافتـن مولـد ماهیـان خاویاری 
در خزر بسـیار دشـوار شـده اسـت.این ماهیان که اسـتروژن 
نامیـده می شـوند بـه خانـواده تاس ماهیـان تعلـق دارنـد، 
سـابقه حیـات چنـد صد میلیـون سـاله این گونه هـای آبزی 
کم نظیـر بـه زمان ژوراسـیک بـاز می گردد، از ایـن  رو ماهیان 
خاویـار را فسـیل های زنـده جهـان می نامنـد کـه همـراه بـا 
مانده اند.خانـواده  باقـی  امـروز  بـه  تـا  فیلوژنـی  تکاملـی 
تقسـیم  جهـان  در  زیرگونـه  و  27 گونـه  بـه  اسـتروژن ها 
می شـود کـه از ایـن تعـداد پنـج گونـه از جملـه فیل ماهـی، 
تاس ماهـی ایرانـی یـا قـره بـرون، تاس ماهـی روسـی یـا 
چالبـاش، شـیپ یـا تاس ماهـی شـکم برهنـه و اوزون برون 
یـا سـوروگا در دریـای خـزر زندگـی می کننـد، دریایـی که به 
تنهایـی حـدود 90 درصـد ذخایـر ماهیـان خاویـاری جهـان 
را در خـود جـای داده یـا بهتـر اسـت بگوییـم جـای داده 
بـود. در واقـع امـروزه زندگـی انسـان و حیوانـات بـه طـور 
تنگاتنـگ بـه هـم گـره خـورده به طوری کـه بیشـترین تاثیر 
را بـر هـم دارنـد، بـه طـوری کـه هـر حرکتـی از طرفیـن در 
زندگـی و اکوسیتسـم دو طـرف تاثیـر مـی گـذارد، مثا چند 
دهـه قبـل، هجـوم گونـه ای مهاجـم شـانه دار در دریـای خزر 
موجـب کاهـش ذخایـر غذایـی ماهیـان خاویـاری و کاهش 
چشـمگیر جمعیـت آن در خـزر شـده که علـت آن را دخالت 
هـای انسـانی مـی داننـد، حـال بـا یـک نـگاه اجمالـی مـی 
تـوان فهیمـد کـه ایـن رونـد بـر زندگـی هـر دو طـرف یعنـی 

هـم انسـان و حیـوان تاثیـر گذاشـته اسـت.

سوژه لزوم همکاری 
کشورها در حفظ 
ماهیان خاویاری

دردسرهای گوگردی نفت برای عسلویه

سال هاست که موضوع گوگردها و آلودگی های ناشی از آن در عسلویه وجود دارد 

مدیــرکل محیــط زیســت اســتان بوشــهر 
گفــت: سالهاســت کــه موضــوع گوگردهــا 
و آلودگــی ناشــی از آن در عســلویه وجود 
دارد و مرتبــا انتشــار آلودگــی از انبارهــای 
روبــاز گوگــرد و همچنیــن در مســیر 
منتهــی بــه ایــن انبارهــا و هنــگام حمــل 

ــد. ــاق می افت ــل غیراســتاندارد اتف و نق
بــا  گفت وگــو  در  نــژاد  قلــی  فرهــاد 
ایســنا بــا توضیــح عوامــل و منابــع نشــر 
شــکایت هایی  عنــوان کــرد:  آلودگــی 
علیــه انبارهــای روبــاز گوگــرد در عســلویه 
ــا  ــده ه ــم پرون ــوز ه ــه هن ــته ایم ک داش

ــدور رای  ــر ص ــت و منتظ ــان اس در جری
هســتیم، منطقــه ویــژه ســاخت انبارهای 
ــه  ــور -ب ــای محص ــوله ه ــزه و س مکانی
ــاز جهــت نگهــداری  جــای انبارهــای روب
گوگــرد- را در دســتور کار قرار داده اســت 

ــد پیــش مــی رود. ــا بســیار کن ام
ــه  ــا هفت ــورد کامیون ه ــزود: در م وی اف
ــای  ــتیم و راهکاره ــد داش ــش بازدی پی
جهــت  در  حفاظتــی  پوشــش  بــرای 
ــن  ــم، همچنی ــه کردی ــل ارائ ــل و نق حم
بــرای ایجــاد انبارهــای مکانیــزه نیــز 
بــه آنهــا فرصــت دادیــم و مهلتــی بــرای 
رســیدگی هرچــه ســریعتر قــرار داده ایــم 
کــه در صــورت عــدم رســیدگی از پلیــس 
ــن  ــه ای ــرد ب ــم ک ــا خواهی ــور تقاض راه

موضــوع ورود کــرده و جلــو رفــت و آمــد 
ــرد. ــا را بگی ــردد آنه و ت

ــار کــرد: یــک ســری  ایــن مســئول اظه
اقدامــات کنترلــی دیگــر هــم اضافــه 
ــی  ــوز اجرای ــه هن ــه البت ــت ک ــده اس ش
نشــده، ســال هاســت کــه موضــوع 
گوگردهــا و آلودگــی هــای ناشــی از 
آن در عســلویه وجــود دارد کــه مرتبــا 
ــن  ــرد و همچنی ــاز گوگ ــای روب در انباره
مســیر منتهــی بــه ایــن انبارهــا و هنــگام 
اتفــاق  غیراســتاندارد  نقــل  و  حمــل 

فتــد. می ا
مدیــرکل حفاظت محیط زیســت اســتان 
بوشــهر تاکیــد کــرد: یکــی از منابــع آلوده 
ــاز  کننــده هــوای عســلویه انبارهــای روب

گوگــرد اســت، همچنیــن نقــل و انتقاالت 
غیــر اســتاندارد کــه محــل و منشــا 
آلودگــی هســتند. قلــی نــژاد دربــاره 
ایســتگاه پایــش هــوای عســلویه بیــان 
کــرد: بخشــی از ایســتگاه پایــش هــوای 
عســلویه فعــال اســت و میــزان آلودگــی 
ایســتگاه  می کنــد؛  پایــش  را  هــوا 
جدیــد عســلویه نیــز طــی دو مــاه دیگــر 
نصــب می شــود، همچنیــن ۸ ایســتگاه 
پایــش در منطقــه ویــژه مســتقر اســت 
ــط زیســت کار  ــه تحــت نظــارت محی ک

مــی کننــد.
وی در خصــوص بــوی گاز و آلودگــی هــوا 
در کنــگان گفــت: بــوی گاز منتشــر شــده 
ــن  ــا و همچنی ــوزی فلره ــی از بدس ناش
گازی  پاالیشــگاه های  از  گاز  نشــت 

ــگان اســت. کن
بوشــهر  زیســت  محیــط  مدیــرکل 
ــند  ــای س ــه ه ــرد: برنام ــان ک خاطرنش
ملــی کاهــش آالیندگــی آمــاده شــده و 
ــیر  ــن مس ــز در ای ــوط نی ــات مرب اقدام
انجــام شــده اســت کــه امیدواریــم هــر 

ــد. ــه برس ــه نتیج ــریعتر ب ــه س چ
ــا  ــه م ــان اینک ــا بی ــژاد ب ــی ن ــاد قل فره
ــه جایــی نمی رســیم، گفــت:  ــا نفــت ب ب
ــم  ــکاری داری ــای هم ــانه ها تقاض از رس
ــازمان های  ــت س ــن اس ــا ای ــار م و انتظ
ــط زیســت  ــاالن محی ــاد و فع ــردم نه م
ــظ  ــرای حف ــد و ب ــا بیاین ــک م ــه کم ب
محیــط زیســت مطالبــه داشــته باشــند، 
ــل  ــه عام ــت اینک ــخص اس ــه مش آنچ
اصلــی آلودگــی هــا نفــت و منطقــه ویــژه 

اســت.
وی بــا بیــان اینکــه محیــط زیســت 
ــت،  ــی اس ــی و مردم ــازمان اجتماع س

می توانیــم  تنهــا  مــا  شــد:  یــادآور 
پیگیــری هــای حقوقــی را انجــام دهیــم 
ــم  ــم، امیدواری ــه نمایی ــال جریم و اعم
کــه مســائل مربــوط بــه محیــط زیســت 
بیشــتر مــورد توجــه مــردم و مســئوالن 

ــرد. ــرار بگی ق
همچیــن چنــدی پیــش وزیــر کار گفتــه 
بــود: خریــد محصــوالت تولیــدی از 
داخــل اســتان یــک خــط مشــی بــرای 
ماســت و درخواســت مــردم منطقــه در 
مــورد ســهم عــوارض آالیندگــی عســلویه 

ــرد. ــم ک ــری خواه ــت پیگی را در دول
نشســت  در  شــریعتمداری  محمــد   
ــروه  ــتغال و کارگ ــروه اش ــترک کارگ مش
ــتان  ــد اس ــع تولی ــع موان ــهیل و رف تس
ــتغال  ــرح اش ــه ط ــاره ب ــا اش ــهر ب بوش
ــر  ــن ام ــرای ای ــرد: ب ــان ک روســتایی بی

ــک  ــری ی ــم رهب ــام معظ ــازه مق ــا اج ب
میلیــارد و 500 میلیــون دالر از محــل 
صنــدوق توســعه ملــی برداشــت کردیــم 
تومــان  میلیــارد   ۸00 و  هــزار   13 و 
 10 و   6  ،۴ ســودهای  بــا  تســهیات 
درصــد پرداخــت شــد لــذا نظــارت جــدی 
ــه پرداخــت تســهیات مذکــور صــورت  ب

ــرد. گی
وی در مــورد مشــکل اســتان بوشــهر 
ــار پرداخــت  در مــورد عــدم تامیــن اعتب
ــل طــرح  ــرای تکمی تســهیات متمــم ب
ــرای  هــای اشــتغال روســتایی گفــت: ب
ایــن امــر 100 میلیــارد تومــان اعتبــار بــه 
ــم  اســتان بوشــهر اختصــاص مــی دهی
ــه  ــای نیم ــرح ه ــل ط ــه تکمی ــا زمین ت

ــم شــود. ــی فراه ــام اشــتغال زای تم

رییـس اداره نظـارت بر امـور حیات وحش 
حفاظـت محیـط زیسـت کردسـتان گفت: 
اواخـر اردیبهشـت، جوجـه لک لـک ها در 
زیسـتگاه هـای اسـتان بـه دنیـا مـی آیند 
و در ایـن زمـان شـمارش آنهـا هـم آغـاز 
می شـود.حیدر ویسـی روز سـه شـنبه در 
گفـت و گـو با خبرنـگار ایرنا اظهار داشـت: 
لـک لـک هـا با شـروع فصـل زمسـتان از 
کردسـتان خـارج و بـه مناطق گرمسـیری 
کشـور مهاجرت می کنند و از اواخر اسـفند 
هـر سـال، بـار دیگـر بـه اسـتان بـر مـی 
گردنـد.وی بـا اشـاره بـه اینکه لـک لک ها 

در تمام اسـتان پراکنـش دارند ولی تمرکز 
عمـده آنهـا در مناطق مریوان و بانه اسـت، 
اضافـه کـرد: روسـتاهای بیلـو، دره تفـی و 
قلقلـه در شهرسـتان مریـوان و سـویرو در 
بانـه همـه سـاله میزبـان بیشـترین لـک 
اداره  هسـتند.رییس  مهاجـر  هـای  لـک 
نظـارت بـر امـور حیـات وحـش حفاظـت 
بـه  اشـاره  بـا  محیـط زیسـت کردسـتان 
اینکـه تخـم گـذاری لک لک ها آغاز شـده 
اسـت، افـزود: لـک لـک هـا بـا توجـه بـه 
تغذیـه و سـن هر دو یا سـه روز یکبار بین 
2 تـا چهـار تخم مـی گذارند.ویسـی اضافه 

کـرد: اکنـون زمان حساسـی اسـت و نباید 
بـه ایـن پرنـدگان اسـترس وارد شـود بـه 
همیـن دلیـل شـمارش جوجـه هـای آنها 
در اواخـر اردیبهشـت و همزمـان بـا بدنیـا 
آمـدن جوجـه هـا انجـام مـی شـود. وی 

گفـت: حلقـه هـا از نیکل سـاخته شـده و 
حـاوی اطاعاتـی در ارتبـاط با مشـخصات 
حلقـه  نـام  و  پرنـده  سـن  جغرافیایـی، 
گـذار اسـت کـه در قسـمت پای پرنـده کار 

گذاشـته می شـود.

جوجه لک لک ها اواخر 
اردیبهشت شمارش می شوند

دست طبیعت به داد 
»ارومیه« رسید

ــه در  ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــران ب ــی ای ــازمان فضای ــنجش از دور س ــرکل س مدی
ــه ســیل  ــر خــاف ســال گذشــته کــه تبدیــل ب بارندگی هــای ســال جــاری ب
ــن  ــت: ای ــدند، گف ــع آوری ش ــدها جم ــت س ــازن پش ــار و در مخ ــد، مه ش
ــرایط  ــه در ش ــه ارومی ــطح آب دریاچ ــد س ــب ش ــا موج ــه تنه ــا ن بارندگی ه
ــک  ــا خش ــز تقریب ــه در پایی ــور ک ــای کش ــه تاالب ه ــرد، بلک ــرار گی ــی ق خوب
شــده بودنــد نیــز پــر آب شــوند کــه ایــن امــر بــه دلیــل بارندگی هایــی اســت 
ــا ایســنا  ــو ب ــور در گفت وگ ــه در سراســر کشــور داشــتیم.مصطفی منصورپ ک
بــا اشــاره بــه آخریــن رکــورد میــزان آبگیــری دریاچــه ارومیــه بــا تاکیــد بــر 
ــن  ــر دارای باالتری ــال اخی ــه در 10 س ــن دریاچ ــری ای ــت آبگی ــه وضعی اینک
ــد  ــن دریاچــه نشــان می ده ــواره ای از ای ــر ماه ــزود: تصاوی ــورد اســت، اف رک
کــه ســطح آب دریاچــه حــدود 3 هــزار و 550 کیلومتــر مربــع رســیده اســت 
کــه می تــوان گفــت کــه ایــن حوضــه آبریــز بــه حــدود 70 درصــد از ماکزیمــم 
دریافــت آب رســیده اســت.وی بــا بیــان اینکــه در ســال جــاری و در صــورت 
ادامــه بارش هــا و ذوب بــرف بــا گرمــای هــوا، ایــن میــزان می توانــد بــه ۸0 
درصــد نیــز برســد، خاطــر نشــان کــرد: بررســی ها نشــان می دهــد کــه ایــن 

دریاچــه حتــی نســبت بــه 3 مــاه گذشــته افزایــش آب داشــته اســت.

ته
نک

قلـی نـژاد دربـاره ایسـتگاه پایش هـوای عسـلویه بیان 
کـرد: بخشـی از ایسـتگاه پایـش هـوای عسـلویه فعـال 
اسـت و میـزان آلودگـی هـوا را پایش می کند؛ ایسـتگاه 
جدیـد عسـلویه نیـز طـی دو مـاه دیگـر نصب می شـود، 
همچنیـن ۸ ایسـتگاه پایـش در منطقـه ویـژه مسـتقر 

اسـت کـه تحـت نظـارت محیـط زیسـت کار مـی کنند.
کنـگان  در  آلودگـی هـوا  و  بـوی گاز  وی در خصـوص 
گفـت: بـوی گاز منتشـر شـده ناشـی از بدسـوزی فلرهـا 
از پاالیشـگاه های گازی کنـگان  و همچنیـن نشـت گاز 
اسـت.فرهاد قلـی نـژاد بـا بیـان اینکـه مـا بـا نفـت به 
جایـی نمی رسـیم، گفـت: از رسـانه ها تقاضـای همکاری 
مـردم  سـازمان های  اسـت  ایـن  مـا  انتظـار  و  داریـم 
نهـاد و فعـاالن محیـط زیسـت بـه کمـک مـا بیاینـد و 
بـرای حفـظ محیط زیسـت مطالبه داشـته باشـند، آنچه 
مشـخص اسـت اینکـه عامـل اصلـی آلودگی هـا نفت و 

اسـت. ویژه  منطقـه 

حیات 
پرندگانوحش

بازگشت فالمینگوها به تاالب گاوخونیدامپزشک متخصص حیات وحش نداریم
و  حفاظـت  دفتـر  کل  مدیـر 
وحـش  حیـات  مدیریـت 
سـازمان محیط زیسـت بـا بیان 
اینکـه در حال حاضر دامپزشـک 
متخصـص حیـات وحـش در کشـور وجـود نـدارد، گفـت: 
داده  قابـل اسـتفاده ای درخصـوص دلبـر و کوشـکی وجود 
نداشت.شـهاب الدیـن منتظمـی مدیـر کل دفتـر حفاظت 
و مدیریـت حیـات وحـش سـازمان محیـط زیسـت در 
نشسـت خبـری بررسـی نتایـج کلینکـی و پارکلینیکـی 
انتقـال سـه یـوز ایرانـی در پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه در 
حـال حاضـر چنـد دامپزشـک حیـات وحـش در کشـور 
وجود دارند و چرا بیمارسـتان دامپزشـکی تهـران برای این 

انجام پـروژه انتقـال یوزها انتخاب شـد، گفت: ما در کشـور 
دامپزشـک متخصـص حیات وحش نداریـم و برای انجام 
چنیـن پـروژه ای بـا مقیاس ملـی معتقد بـه انحصارگرایی 
نیسـتیم و بیمارسـتان دامپزشـکی یکـی از گروه هایی بود 
کـه بـرای انجـام ایـن پـروژه اعـام آمادگـی کرده بـود.وی 
در ادامـه گفت: دامپزشـکان بسـیار زیادی در حـوزه حیات 
وحـش فعالیـت می کننـد امـا بـه ایـن تیـم دامپزشـکی 
کـه پیـش از شـروع پـروژه امکانـات و تخصص هایشـان 
را بررسـی کـرده بودیـم اعتماد شـد.مدیر کل دفتر حفاظت 
و مدیریـت حیـات وحـش گفـت: ایـن آزمایش هـا بـرای 
انجـام گرفـت کـه خوشـبختانه  بررسـی سـامت یوزهـا 

مشـکل حـادی نداشـتند.

حفاظـــت  اداره  رئیـــس 
ــان  ــت اصفهـ ــط زیسـ محیـ
بارشـــهای  گفـــت: 
بهـــاری  ســـابقه  کـــم 
فامینگوهـــارا بـــه تـــاالب بیـــن المللـــی گاوخونـــی 

کـــرد. هدایـــت 
محمودقهرمانـــی رئیـــس اداره حفاظـــت محیـــط 
بارش هـــای  درپـــی  گفـــت:  اصفهـــان  زیســـت 
ـــاالب  ـــن ت ـــه ای ـــب آب ب ـــون مترمکع ـــاری ۴1 میلی به
واردشـــد ومیـــزان ترآبـــی تـــاالب را ازیـــک هـــزارو 

ــش داد. ــار افزایـ ــه 10 هزارهکتـ ــار بـ ۴10 هکتـ
محمودقهرمانـــی افـــزود: بـــا لب تـــر شـــدن تـــاالب 

ـــه  ـــو و 200 قطع ـــه فامینگ ـــدود 100 قطع ـــی ح گاوخون
از 9 گونـــه پرندگانـــی، چـــون آبچلیـــک، حواصیـــل 
ـــگاه  ـــن پناه ـــه ای ـــوک ب ـــه ن ـــاکان و کفچ ـــفید، ب س

ـــد. ـــرت کردن ـــن مهاج ام
رضـــا خلیلـــی ورزنـــه فعـــال محیـــط زیســـت هـــم 
گفـــت: تـــاالب گاوخونـــی در ســـال 135۴ بـــه 
درکنوانســـیون رامســـر بـــه ثبـــت جهانـــی رســـیدو 
باحفاظـــت وحمایـــت مـــردم منطقـــه نیـــز امســـال 
ــرار  ــان قـ ــای جهـ ــای تاالب هـ ــت نامزد هـ درفهرسـ
ــی  ــی گاوخونـ ــن المللـ ــاالب بیـ ــت. تـ ــه اسـ گرفتـ
در 30 کیلومتـــری شـــرق شـــهرورزنه قـــراردارد کـــه 

ــار اســـت. ــزار هکتـ وســـعتش ۴7 هـ
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ازدواج از راه دور در سنگاپور پیامد بحران کرونا
سنگاپور قصد دارد در جلسه بعدی پارلمان این کشور که ۴ ماه می )15 اردیبهشت ماه( برگزار می شود، الیحه ای را برای بررسی 
پیشنهاد دهد تا امکان ازدواج محضری و ازدواج مسلمانان از راه دور با استفاده از فناوری در جریان بحران کرونا فراهم شود.

رنا
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س:
عک

چند اصل دورکاری در روزهای کرونای

ســونامی ویــروس تاجــدار کرونــا، 
و  نوردیــده  در  را  وکارهــا  کســب 
در  بســیاری  تغییــرات  و  تحــوالت 
ــا،  ــا ایجــاد کــرده کــه یکــی از آنه آنه
ــا  ــاری دورکاری اســت ام ــق اجب توفی
ــوده  ــی از حاشــیه نب ایــن اتفــاق خال
ــن  ــی دام ــا خانوادگ ــش ه ــه تن و ب

زده اســت.
هــای  توصیــه  از  مانــدن  خانــه  در 
ــی اســت  ــای کرونای ــن روزه ــم ای مه
ــم  ــا را ه ــب و کاره ــان کس ــه دام ک
از  جدیــدی  تجربیــات  و  گرفتــه 
ــان  ــه ارمغ ــراد ب ــرای اف دورکاری را ب

آورده اســت. ایــن دورکاری یــا کار در 
منــزل مشــکات خــاص خــود را هــم 
ــل  ــه تبدی ــر اینک ــاوه ب ــرا ع دارد زی
شــدن فراینــد کاری یــک شــرکت بــه 
شــیوه دورکاری بــدون ایــراد نخواهــد 
تعامــل  در  و  منــزل  در  کار  بــود، 
هــم  خانــواده  اعضــای  ســایر  بــا 
فضایــی ایجــاد کــرده کــه گاه چنــدان 

ــد. ــی رس ــر نم ــه نظ ــایند ب خوش
ــت  ــرادی اس ــی از اف ــرم یک ــا خ لی
ــل مشــکاتی  ــه دلی کــه دورکاری را ب
ــت  ــرده، دوس ــاد ک ــرای او ایج ــه ب ک

ــدارد. ن
ایــن معلــم پایــه نهــم در گفــت وگــو 
ــا تعریــف مــی کنــد  ــا خبرنــگار ایرن ب
معلــم  مــن  بــرای  کــه: »دورکاری 

بســیار ســخت تــر اســت. ناگهــان 
تدریــس،  الیــو  یــا  ضبــط  وســط 
ــد،  ــی کن ــه م ــالم گری ــد خردس فرزن
ــا  ــد، دوســت دارد ب ــی خواه شــیر م
ــر  ــه دیگ ــزار بهان ــم و ه ــازی کن او ب
ــا  ــا باره ــوم باره ــی ش ــور م ــه مجب ک
برســم.  او  بــه  و  قطــع  را  برنامــه 
وقتــی هــم کــه بــا هــزار دردســر 
صدایــی  کوچکتریــن  خوابــد  مــی 

بیــدارش مــی کنــد.«
عمــران  مهنــدس  علــوی  مهــدی 
نقشــه  و  طــرح  بایــد  و  اســت 
ــه  ــر چ ــدش را ه ــروژه جدی ــای پ ه
ــاره  زودتــر تحویــل دهــد، او هــم درب
کشــیدن  و  دورکاری  دردســرهای 
ــد: از  ــی گوی ــه م ــش در خان طرحهای

ــم را جابجــا  ــاق خواب روز نخســت ات
کــردم تــا فضــای کار داشــته باشــم. 
نصفــه  هــای  طــرح  و  کاغذهــا 
ــده  ــاق پراکن ــام فضــای ات ــه تم نیم
هســتند همیــن باعــث شــده مــادرم 
اتاقــم ســرک  بــه  از گاهــی  هــر 
ــردن آن  ــز ک ــدد تمی ــد و درص بکش
ــی  ــم م ــدر ه ــر چق ــد. ه ــا برآی ه
گویــم لطفــا اتــاق مــن کــه االن 
نزنیــد  دســت  را  شــده  اتــاق کار 
ــن  ــد. از ای ــی ده ــوش نم ــی گ کس
مســاله و خانــه مانــدن کافــه شــده 
ام و دلــم بــرای روزهــای کار بــا 
ــده  ــگ ش ــرکت تن ــال در ش ــراغ ب ف

ــت. اس
ــت  ــه داری اس ــم خان ــهرزاد خان ش
ــرای  ــا ب ــح ه ــرش را صب ــه همس ک
و  بدرقــه  کار  محــل  بــه  رفتــن 
ــا  ــرد. ام ــی ک ــتقبال م ــا، اس عصره

خانــه  در  دائمــا  او  روزهــا،  ایــن 
ــام  ــرکت را انج ــای ش ــت و کاره اس
مــی دهــد. مســاله ای کــه گاه باعــث 
جنجــال و غوغــا میــان ایــن زن و 

ــت.   ــده اس ــوهر ش ش
ایــران  مختــص  کــه  موضوعــی 
ــی کشــورهای  ــا تمام نیســت و تقریب
ــی  ــوال روزگار م ــن من ــا ای ــان ب جه
ــاش  ــل ت ــن دلی ــه همی ــد. ب گذرانن
مــی کننــد بــا انتشــار گــزارش هایــی 
اطــاع  را  دورکاری  نحــوه  و  شــیوه 
ــانه  ــن رس ــه ای ــد. از جمل رســانی کنن
هــا، تارنمــای »ال پاییــس« اســپانیا 
اســت کــه در گزارشــی بــا عنــوان 
ــرای دورکاری در دوران  ــه ب »5 توصی
خانگــی«، کارکنانــی کــه  قرنطینــه 
ــل  ــاری دورکاری نائ ــق اجب ــه توفی ب

ــاس  ــه »پوشــیدن لب ــد، را ب شــده ان
»تعییــن  دورکاری«،  هنــگام  در  کار 
شــدن  »خــارج  هــا«،  محدودیــت 
ــزوی  ــه اگــر خودمن گاه گاهــی از خان
نیســتند«، »صحبــت کــردن بــا تلفــن 
ــکاران« و  ــایر هم ــا س ــدردی ب و هم
ــوق  ــم« س ــتراحت منظ ــتن اس »داش

ــد. ــی ده م
ایــن گــزارش  از  در بخشــی دیگــر 
آمــده اســت: کار در منــزل بــه منزلــه 
منــزوی کــردن خــود در تمــام روز 
بــه  معنــای کار  بــه  بلکــه  نیســت 
ــده  ــف ش ــاعت کاری تعری ــدازه س ان
اســت. پــس از کار، آب و هوایــی 
ســایر  کنــار  در  و  کنیــد  عــوض 
ــه و  ــور خان ــه ام ــواده، ب ــای خان اعض

برســید. فرزنــدان 
احمــد  دکتــر  کــه  هایــی  توصیــه 

دانشــکده  رییــس  برجعلــی 
تربیتــی  علــوم  و  روانشناســی 
ــم در  ــی ه ــه طباطبای ــگاه عام دانش
ــان  ــگار حــوزه زن ــا خبرن گفــت وگــو ب
ــی  ــه آن اشــاره م ــا ب ــواده ایرن و خان
ــل  ــد: شــرایط غیرقاب ــد و مــی گوی کن
ــی  ــی تجربگ ــا و ب ــی کرون ــش بین پی
ــاز  ــوع کار نی ــن ن ــا ای ــا ب ــواده ه خان

بــه آمــوزش دارد.
خانــواده  دهــد:  مــی  ادامــه  وی 
هــا بایــد بداننــد ایــن کنــار هــم 
ــد فضــای خصوصــی  ــا، نبای ــودن ه ب
ــا  ــا آنج ــد و ت ــم بزن ــر ه ــراد را ب اف
کــه مقــدور اســت بایــد از تنــش 
ــال  ــه در ح ــرادی ک ــت و اف ــا کاس ه
دورکاری هســتند را در ســاعات کار 

بــه حــال خــود گذاشــت.

مدیــر کل کمیتــه امــداد اســتان تهــران 
مددجــوی  هــزار   ۸0 منــدی  بهــره  از 
ــات مشــاوره ای  ــت از خدم تحــت حمای
خدمــات  ایــن  گفــت:  و  داد  خبــر 
در ســال 9۸ بــه مددجویــان تحــت 
ســید  اســت.  شــده  ارائــه  حمایــت 
ابوالفضــل پرپنچــی بــا اشــاره بــه اینکــه 
ایــن خدمــات شــامل مشــاوره فــردی و 
ــرد: 3۸  ــان ک ــت، بی ــوده اس ــی ب گروه
ــردی، ۴1  ــر از مشــاوره ف هــزار و ۴01 نف

هــزار و 605 نفــر از مشــاوره گروهــی 
بــوده اســت.وی اضافــه کــرد:  1۴ هــزار 
نفــر از مددجویــان نیــز از غربالگــری 
شــدند.مدیر  بهره منــد  روان  ســامت 
کل کمیتــه امــداد اســتان تهــران ادامــه 
ــه  ــف مشــاوران کمیت داد: یکــی از وظای
امــداد راهنمایــی و هدایــت مددجویانــی 
اســت کــه بــا اختــاالت روحــی، روانــی، 
عاطفــی و اجتماعــی رو بــه رو هســتند.
پرینچــی خاطرنشــان کــرد: مددجویــان 

بــا موضوعاتــی از جملــه پیشــگیری 
فضــای  اجتماعــی،  آســیب های  از 
مجــازی، اعتیــاد ، مهارت هــای زندگــی، 
ــرایط ازدواج  ــروری، ش ــد پ ســبک فرزن
موفــق وعوامــل مؤثــر بــر تحکیــم بنیــان 
خانــواده آشــنا شــدند. وی بــا بیــان 
ــون  ــتفاده از فن ــا اس ــاوره ب ــه مش اینک
گوناگــون فــرد را از اســیر شــدن در دام 
بســیاری از مشــکات نجــات می دهــد، 
تصریــح کــرد: ارائــه مشــاوره باعــث 
ــخصیت  ــا و ش ــرد توانایی ه ــود ف می ش
ــم  ــت تصمی ــود را بشناســد و در نهای خ
تأمیــن  بــرای  را  منطقــی  و  درســت 
خــود  اجتماعــی  و  فــردی  نیازهــای 

ــد. بگیرن

بهره مندی مددجویان کمیته 
امداد از خدمات مشاوره ای

همسان سازی حقوق بازنشستگان 
در توفان کرونا گم شد

ــان کارگ؛  ــان کارگــر در مراســم مجــازی گرامیداشــت زن ــه زن رئیــس اتحادی
بحــث همســان ســازی حقــوق بازنشســتگان، افزایــش حداقــل دســتمزد و 

عرضــه ســهام شســتا در بــورس را مــورد بررســی قــرار داد.
بــه گــزارش خبرنــگار ایلنــا، در چهارمیــن روز از هفتــه کارگر، ســهیا جلــودارزاده 
در مراســم مجــازی گرامیداشــت زنــان کارگــر بــا اشــاره بــه شــرایط کشــور بــه 
دلیــل شــیوع ویــروس کرونــا، عنــوان کــرد: الزم اســت از کادر درمانــی کشــور 
بــه ویــژه پزشــکان، پرســتاران و کارگــران زن مراکــز درمانــی تقدیــر و تشــکر به 
عمــل آوریــم. در ایــن روز هــا زنانــی بودنــد کــه بــه دلیــل مواجهــه مســتقیم با 
بیمــاران مبتــا بــه کرونــا درگیــر ایــن بیمــاری شــدند و بــه شــهادت رســیدند. 
ــر  ــا تقدی ــی، از ایــن افــراد و تــاش آنه ــرای کادر درمان ــا آرزوی ســامتی ب ب
ــا نقشــی  ــان در روز هــای شــیوع کرون ــه داد: زن ــم.او ادام و تشــکر مــی کنی
ــای  ــار کار ه ــر در کن ــان کارگ ــتند. زن ــاری داش ــن بیم ــا ای ــه ب ــم در مقابل مه
ــد کــه ایــن  ــواده را نیــز عهــده دار بودن معمــول خــود وظیفــه مراقبــت از خان
تــاش قابــل تقدیــر اســت. امیدواریــم تــاش هایــی کــه صــورت مــی گیــرد 
اثربخــش باشــد و مــا شــاهد پــاک شــدن جهــان ظلــم و جــور، بــی عدالتــی 

و بیمــاری باشــیم.

ته
نک

رییس دانشـکده روانشناسـی و علوم تربیتی دانشـگاه عالمه 
طباطبایـی بـا یـادآوری این مطلب کـه برگـزاری کالس های 
درس در خانـه توسـط کسـانی کـه معلم یا اسـتاد دانشـگاه 
هسـتند، بیـش از همـه بـرای سـایر اعضـای خانـواده ایجاد 
مزاحمـت مـی کنـد، مـی گویـد: از ایـن رو ضمـن توصیه به 
ایـن کـه خانـواده هـا بایـد تحمـل کننـد، معلمان و اسـاتید 
و سـایر دورکاران هـم بایـد بعـد از کار، بخاطر ایـن مزاحمت 
از خانـواده عذرخواهـی کننـد.وی توضیـح مـی دهـد: زیـرا 
فضـای کار در خانـه بـا فضـای کار در محیـط کاری متفـاوت 
اسـت مثـال مـا در دانشـگاه سـر کالس درس، آزادی عمـل 
بیشـتری داریـم و بلنـد بلنـد حـرف مـی زنیـم. امـا در خانه 
ایـن صـدای بلنـد در صبـح اول وقـت اذیـت کننـده اسـت. 
پـس عذرخواهـی گریـز ناپذیر اسـت.برجعلی تاکیـد می کند: 
خیلـی آرمانگـرا نباشـیم و انتقـاد پذیـری را سـرلوحه قـرار 
دهیـم. انسـان جـذر و مـد دارد پس بایـد با نـگاه موقتی به 
ایـن ایـام و تکـرار ایـن جمله که ایـن نیز بگـذرد ایـن روزها 

را بـه کام خـود و دیگـران شـیرین کنیم.

گزارش

داروخانهخبر

چک های برگشتی داروخانه ها در ۲ ماه کروناییافزایش ۴۰ درصدی بودجه تجلیل از معلمان
ـــا بیـــان اینکـــه امســـال  الهیـــار ب
تجلیـــل از ۴0 نفـــر در ســـطح 
ــده  ــوان نماینـ ــه عنـ ــی بـ ملـ
معلمـــان انجـــام می شـــود، 
دربـــاره بودجـــه تجلیـــل از معلمـــان و بودجـــه مراســـم 
هفتـــه معلـــم گفـــت: ایـــن مبلـــغ نســـبت بـــه ســـال 
گذشـــته ۴0 درصـــد رشـــد داشـــته و بـــه 1۴ میلیـــارد 
ـــر آمـــوزش و پـــرورش  افزایـــش یافتـــه اســـت.معاون وزی
همچنیـــن بـــه چنـــد اقـــدام ویـــژه دیگـــر اشـــاره کـــرد 
ــرای  ــور فراخوانـــی بـ ــگاه های کشـ ــه دانشـ و گفـــت: بـ
ـــم  ـــام معل ـــت مق ـــی بزرگداش ـــاره چگونگ ـــش درب پژوه
ـــن  ـــی در ای ـــی علم ـــا الگوی ـــده ب ـــال آین ـــه از س ـــم ک دادی

ـــی  ـــت وگوی ـــاالر گف ـــن ت ـــم. همچنی ـــش بروی ـــه پی هفت
ـــی  ـــان م ـــرد و معلم ـــکل می گی ـــه ش ـــایت وزارتخان در س
تواننـــد ایده هـــا و تجـــارب خـــود را بـــه اشـــتراک بگذارنـــد.
ـــان  ـــرای معلم ـــک شـــبکه اختصاصـــی ب ـــزود: ی ـــار اف الهی
ـــد  ـــر اســـتان چن ـــم. از ه ـــدارک دیدی منتخـــب اســـتانی ت
ـــایت  ـــی در س ـــبکه اختصاص ـــن ش ـــب در ای ـــم منتخ معل
ــار در  ــد. الهیـ ــور دارنـ ــرورش حضـ ــوزش و پـ وزارت آمـ
ـــرای  ـــه ای ب ـــه برنام ـــر اینک ـــی ب ـــه پرسشـــی مبن پاســـخ ب
ـــی  ـــد خدمات ـــس، خری ـــق التدری ـــان ح ـــل از معلم تجلی
ـــم، منتخـــب مجموعـــه  ـــه معل ـــد؟ گفـــت: در هفت و... داری
ـــور  ـــم حض ـــه مراس ـــا در هم ـــان حتم ـــی از  معلم متنوع

خواهنـــد داشـــت.

انجمـــن  رییـــس  نایـــب 
ــان  ــا بیـ ــران بـ ــازان ایـ داروسـ
اینکـــه داروخانه هـــا از نظـــر 
ـــرار  ـــار ق ـــت فش ـــادی تح اقتص
دارنـــد، گفـــت: چک هـــای برگشـــتی داروخانه هـــا رو 
ــن  ــفند و فروردیـ ــای اسـ ــت و در ماه هـ ــود اسـ ــه صعـ بـ
رکـــوردی را در ایـــن زمینـــه داشـــتیم.دکتر ســـیدعلی فاطمـــی 
در گفت وگـــو بـــا ایســـنا، بـــا اشـــاره بـــه تضعیـــف تـــوان 
ــا، گفـــت: یـــک  ــا در بحـــران کرونـ اقتصـــادی داروخانه هـ
ـــه  ـــت ک ـــن اس ـــده ای ـــود آم ـــه وج ـــه ب ـــتباهی ک ـــور اش تص
ـــد،  ـــاز بودن ـــه ب ـــا در دوران قرنطین ـــه داروخانه ه ـــی ک از آنجای
احتمـــاال درآمدشـــان دچـــار آســـیب نشـــده اســـت. در حالـــی 

ـــه بســـیاری از مشـــاغل  ـــه طـــوری ک ـــه برعکـــس اســـت. ب ک
زمانیکـــه مشـــاهده کردنـــد کـــه درآمـــد کافـــی ندارنـــد، 
ـــی  ـــام اوج اپیدم ـــا در ای ـــا داروخانه ه ـــد، ام ـــتند ببندن توانس
کرونـــا کـــه بـــا قرنطینـــه هـــم مواجـــه بودیـــم، مجبـــور بودنـــد 
ـــز  ـــه چی ـــد، درحالیک ـــه دارن ـــاز نگ ـــان را ب ـــه داروخانه هایش ک
ــزود: در دوران  ــتند. وی افـ ــه نداشـ ــرای عرضـ ــادی بـ زیـ
قرنطینـــه مطب هـــا بســـته بودنـــد و بـــر همیـــن اســـاس 
ــخه ای  ــد نسـ ــرار باشـ ــه قـ ــد کـ ــز نمی شـ ــی تجویـ دارویـ
ـــد.  ـــته باش ـــی داش ـــردش مال ـــه گ ـــود و داروخان ـــده ش پیچی
ــا  ــیوع کرونـ ــی شـ ــای ابتدایـ ــال در هفته هـ ــن حـ در عیـ
ـــواد  ـــکل و م ـــود، ال ـــاه ب ـــفند م ـــه اول و دوم اس ـــه در نیم ک

ــود.  ــترس نبـ ــم در دسـ ــده هـ ضدعفونی کننـ

سنا
 ای

س:
عک

کار در منزل به منزله منزوی کردن خود در تمام روز نیست

سـال   5 در  مجلـس  پژوهش هـای  مرکـز  طبـق گـزارش 
گذشـته بیـش از 51 هـزار مجـوز بـرای مشـاغل خانگـی در 
حـوزه صنایـع دسـتی صـادر شـده کـه حـدود 77 درصدش 
جهـت فعالیـت زنـان بـوده اسـت. همیـن گـزارش نشـان 
می دهـد حـدود 370 هـزار نفر از زنان کشـور که بیشترشـان 
»سرپرسـت خانوار« و »طبقه متوسـط به پایین« هسـتند، 
به طور مسـتقیم در صنایع دسـتی اشـتغال دارند. از سـوی 
دیگـر نویسـندگان ایـن گـزارش چنیـن نتیجـه گرفته انـد که 
بنگاه هـا هـدف حمایـت دولـت بوده انـد، نـه افـراد شـاغلی 
کـه انفـرادی و در خانه هایشـان بـه کار مشـغول بوده انـد و 

می گذرانده انـد. روزگار 

رئیـس کل دادگسـتری اسـتان یـزد گفـت: حـدود یـک 
چهـارم قضـات اسـتان را زنـان تشـکیل مـی دهنـد و بـه 

طـور کلـی 9درصـد قضـات زن کشـور یـزدی هسـتند.
غامعلـی  یـزد؛  در  خبرآنایـن  خبرگـزاری  گـزارش  بـه 
دهشـیری در جمـع خبرنگاران بـا بیان اینکه دادگسـتری 
اسـتان یـزد بـا کمبـود قاضـی روبـرو اسـت؛ اظهـار کـرد: 
سـایر  در  شـاغل  یـزدی  قضـات  تـا  درخواسـت کردیـم 
اسـتان بـه یـزد منتقـل شـوند که بـه همیـن منظـور برای 
انتقـال 5 نفـر از این قضات موافقت گرفته شـده و منتظر 
تکمیـل رونـد اداری انتقـال این افـراد در کمیسـیون نقل 

و انتقـاالت قـوه قضاییـه هسـتیم.
وی افـزود: همچنیـن هنـگام سـفر ریاسـت محتـرم قـوه 
قضاییـه بـه یـزد مصوبـه ای گرفتـه شـد تـا 2۸ قاضـی 
جدیـد بـه اسـتان یـزد اختصـاص پیـدا کنـد کـه برخی از 
آنهـا جـذب شـده اند و تعـداد دیگری نیـز در آینده جذب 

شـد. خواهند 

اسـتاندار تهران با تاکید بر سـامت آب شـرب تهران گفت: 
هیـچ مـوردی از آلودگی ویـروس کرونا در آب شـرب وجود 
ندارد و شـهروندان تهرانی از اسـتاندارد و سـامت آب شرب 

اطمینان داشـته باشند.
انوشـیروان محسـنی بندپـی در گفـت وگـو بـا ایسـنا، در 
خصـوص برخـی اخبـار منتشـر شـده در مـورد آلودگـی آب 
تهـران بـه کرونـا ویـروس گفت: بر اسـاس آخریـن گزارش 
بـرای  الزم  اسـتاندارد  و  نـدارد  وجـود  مـوردی  هیـچ  هـا 
آب شـرب رعایـت مـی شـود. وی افـزود: بـرای اطمینـان 
شـهروندان کلر باقیمانده در شـبکه توزیع از حد معمول نیز 
باالتـر برده شـده تا شـرایط الزم برای اطمینـان بخش بودن 

آب شـرب بـرای شـهروندان ایجـاد شـود.
اسـتاندار تهـران تاکیـد کـرد: مـردم از سـامت آب اطمینان 

خاطر داشـته باشـند.

زنان شاغل در خانه 
اولویت دولت نیستند

۹درصد قضات زن کشور، 
یزدی هستند

تأکید مجدد بر سالمت 
آب شرب تهران

زنانجامعه

ایجاد ۲5۰ هزار شغل در تعاونی های زنانکشور در وضعیت پنجره جمعیتی قرار دارد
مــردم  منتخــب  الجــوردی«،  ســادات  »زهــره 
نقــش  دربــاره  یازدهــم،  مجلــس  در  تهــران 
ــامی  ــورای اس ــس ش ــن دوره از مجل ــان در ای زن
خبرنــگار  بــه  مجلــس،  ایــن  اولویت هــای  و 
سیاســی برنــا گفــت: یقینــا اولویــت نماینــدگان مجلــس یازدهــم اقتصــاد 
و معیشــت مــردم خواهــد بــود البتــه در دوران شــیوع کرونــا و دوران 
ــد  ــه خواه ــکاتی مواج ــا مش ــور ب ــادی کش ــت اقتص ــا وضعی ــا کرون پس
ــه  ــود.   او ب ــیده ش ــری اندیش ــوع تدابی ــن موض ــرای ای ــد ب ــه بای ــود ک ب
ــه نظــر می رســد  ــان در مجلــس دهــم اشــاره کــرد و افــزود: ب عملکــرد زن
ــردم  ــارات م ــد انتظ ــه داده ش ــعارهایی ک ــاف ش ــم برخ ــس ده در مجل
ــدون در  ــرآورده نشــد. متاســفانه ب ــواده ب ــان و خان ــژه در حــوزه زن ــه وی ب
نظرگرفتــن اولویت هــا، بیشــتر بــه حاشــیه ها پرداختــه شــد از جملــه 
ــه زیرســاخت های  ــدون اینک ــان در ورزشــگاه ها ب ــه حضــور زن ــن ب پرداخت
ــا  ــن رو اینه ــه داد: از ای ــران ادام ــردم ته ــب م ــد.   منتخ ــاده باش آن آم
ــل  ــان را ح ــه زن ــات جامع ــی از معض ــد معضل ــه بتوان ــود ک ــائلی نب مس

ــه دار،  ــان خان ــه نتیجــه رســیدن بیمــه زن ــد مســائل مهمــی همچــون ب کن
ــن اســت  ــا ای ــار م ــد. انتظ ــری می ش ــد پیگی ــان بای ــان زن مرخصــی زایم
ــود را  ــرد خ ــدگان زن، عملک ــس، نماین ــی مجل ــای پایان ــن روزه ــه در ای ک
ــه  ــان اینک ــا بی ــوردی ب ــد.    الج ــرار دهن ــگان ق ــاوت هم ــرض قض در مع
ــواده و  ــه بحــث خان ــد توجــه ب یکــی از اولویت هــای مجلــس یازدهــم بای
جمعیــت باشــد، عنــوان کــرد: رهبــر انقــاب در چنــد ســال گذشــته بــر روی 
بحــث جمعیــت تاکیــد فراوانــی داشــته اند و کشــورمان در حــال حاضــر در 
وضعیــت پنجــره جمعیتــی قــرار دارد و کمتــر از 20 ســال بــرای خــروج از 

ــم. ــان داری ــت زم ــن وضعی ای
منتخــب مــردم تهــران در مجلــس یازدهــم اضافــه کــرد: لــذا نبایــد فرصــت 
ــروج از  ــرای خ ــد ب ــده بای ــی مان ــان باق ــدت زم ــت داد و در م را از دس
ــرد   ــن ک ــت تدوی ــش جمعی ــت افزای ــی در جه ــی برنامه های ــرایط فعل ش
ــدار کشــور اســت. در ســال های  ــای اقت ــی از مولفه ه ــت یک ــه جمعی چراک
گذشــته نیــز مســئوالن کشــور به رغــم تاکیــدات رهبرانقــاب بــه ایــن 

ــد. ــته ان ــژه ای نداش ــه وی موضــوع توج

ــا  ــران ب ــاون ای ــاق تع ــوان ات ــیون بان ــس کمیس رئی
بیــان اینکــه در حــال حاضــر مباحــث بیمــه و یارانــه 
ــان اســت،  ــی زن ــن مشــکل تعاون ــی مهمتری حمایت
گفــت: در عیــن حــال ســال گذشــته 250 هــزار شــغل 

ــان ایجــاد شــده اســت. در تعاونــی هــای زن
خاطــره اســتادرضایی در گفــت وگــو بــا خبرنــگار اقتصــادی خبرگــزاری فــارس، 
ــوان در کشــورمان  ــای بان ــی ه ــت تعاون ــت: ظرفی ــان گف ــی زن ــورد تعاون در م
نســبت بــه کشــورهای دیگــر جایــگاه مناســبی نیســت و حــدود 12 درصــد از 
تعاونــی هــای کل کشــور مربــوط بــه تعاونــی هانــی بانــوان اســت کــه ایــن رتبه 
ــان مشــکات خــاص  از نظــر بیــن المللــی قــوی نیســت و تعاونــی هــای زن
خــود را دارنــد، امــا کار کــردن در تعاونــی هــای بانــوان بــرای زنــان ایمــن تــر و 

در فضــای مفیدتــری اســت.
بــه گفتــه وی تعاونــی هــای زنان در رشــته هــای گردشــگری، ترابری، مســکن، 
صنایــع دســتی، دوزندگــی و تولیــد پوشــاک، و رشــته هــای دیگــر کــه عمدتــا 
مشــاغل کوچــک و متوســط هســتند، فعالیــت دارنــد، گرچــه بــه خاطــر شــرایط 

کرونــا بســیاری از بازارچــه هــای عرضــه محصــوالت تعاونــی هــا بســته شــده 
و محــل هــای ارائــه محصــول کــم شــده، امــا ســعی کردیــم بــا فراخــوان دادن 
بــه تعاونــی هــای تولیــد پوشــاک یــا صنایــع دســتی و دوزندگــی یــا تعاونــی 
هــای کاالی تولیــد خــواب ســعی کردیــم، از قابلیــت آنهــا بــرای تولیــد لبــاس 
هــای پرســتاری، گان، ماســک، کاه، پاپــوش کفــش و حتــی دســتکش 
پارچــه ای اســتفاده کنیــم و ایــن اقــام را در خدمــت بیمارســتان هــا و شــبکه 
بهداشــت قــرار دهیــم. البتــه گان هــای مخصــوص غســالخانه هــا هــم تولیــد 

شــده کــه ایــن محصــوالت کمتــر دیــده شــده اســت.
رئیــس کمیســیون بانــوان اتــاق تعــاون ایــران در مــورد اشــتغال تعاونــی هــای 
بانــوان در اســتان تهــران گفــت: در ایــام کرونایــی 1۸0 نفــر بانــوی دوزنــده بــا 
چــرخ هــای کارگاهــی یــا چــرخ هــای خیاطــی خانگــی در 30 کارگاه کــه هــر 
کارگاه بیــش از 5 نفــر مشــغول کار شــدند و قــرارداد اولیــه اتحادیــه تعاونــی 
هــای بانــوان وگــروه هــای جهــادی و پایــگاه هــای جهــادی منعقــد شــد طــی 
ســه فقــره قــرارداد تعهــد تولیــد 250 هــزار ماســک، گان و کاور انجــام شــد و 

محصــوالت تحویــل ســفارش گیرنــده هــا شــد.
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پیام
میراث 

کشف آثار باستانی دوران هخامنشی،اشکانی و ساسانی در یک کشور اروپایی
رئیس پلیس بین الملل ناجا از کشف تعدادی اشیا عتیقه از جنس طا و نقره در یکی از کشورهای اروپایی خبر داد.

گردشگریمیراث

مردم نمی توانند ۴۰۰ میلیاردشان را پس بگیرندتشکیل ۲3 انجمن میراث فرهنگی در شهرستان چناران

مدیـــر میـــراث فرهنگـــی، گردشـــگری و 
صنایع دســـتی چنـــاران از تشـــکیل 23 
انجمـــن میـــراث فرهنگـــی روســـتایی در 

ایـــن شهرســـتان خبـــر داد.
ـــراث  ـــی اداره کل می ـــط عموم ـــل از رواب ـــه نق ـــا ب ـــراث آری ـــزارش می ـــه گ ب
فرهنگـــی، گردشـــگری و صنایع دســـتی خراســـان رضـــوی، محمـــد 
طاهریان مقـــدم روز 8 اردیبهشـــت ماه 1399 بـــا اعـــام ایـــن خبـــر 
افـــزود: »16 انجمن هـــای میـــراث فرهنگـــی در بخـــش مرکـــزی 
و هشـــت انجمـــن روســـتایی در بخـــش گلبهـــار ایـــن شهرســـتان 

اســـت.« تشکیل شـــده 
ـــه  ـــت ک ـــاکان ماس ـــاش نی ـــل ت ـــی حاص ـــراث فرهنگ ـــه داد: »می او ادام

ـــت.« ـــه اس ـــا در آن نهفت ـــی م ـــی و مل ـــت دین ـــده ای از هوی ـــش عم بخ
ــه  ــاران بـ ــتی چنـ ــگری و صنایع دسـ ــی، گردشـ ــراث فرهنگـ ــر میـ مدیـ
ــاره کـــرد و گفـــت:  مأموریت هـــای انجمن هـــای میـــراث فرهنگـــی اشـ
»به جـــز شناســـایی آثـــار تاریخـــی و احیـــاء رشـــته های صنایع دســـتی 

حفـــظ آداب ورســـوم احیـــا، فرهنـــگ بومـــی، بازی هـــای محلـــی، 
غذاهـــا و ســـوغات ســـنتی از مهم تریـــن مصادیـــق میـــراث معنـــوی و 
ـــه  ـــراد جامع ـــه اف ـــه هم ـــا وظیف ـــت از آن ه ـــه صیان ـــت ک ـــوس اس ناملم

اســـت.«
او بابیـــان این کـــه شهرســـتان چنـــاران ظرفیـــت و پتاســـیل باالیـــی در 
ـــش  ـــود بب ـــتان باوج ـــن شهرس ـــرد: »ای ـــار ک ـــگری دارد، اظه ـــوزه گردش ح
از 50 روســـتای گردشـــگری می توانـــد نقـــش بســـزایی در اشـــتغال زایی 
ـــگری  ـــتاهای گردش ـــاران روس ـــک دهی ـــا کم ـــون ب ـــد و تاکن ـــته باش داش
و اعضـــای انجمـــن میـــراث فرهنگـــی 20 موافقت نامـــه اولیـــه بوگـــردی 
توســـط اداره کل اســـتان صادرشـــده اســـت کـــه در آینـــده نزدیـــک بـــه 
بهره بـــرداری خواهـــد رســـید.« طاهریـــان مقـــدم گفـــت: »شهرســـتان 
چنـــاران دارای بیـــش از 120 اثـــر شناسایی شـــده اســـت کـــه تاکنـــون 
ـــت.« ـــیده اس ـــت رس ـــه ثب ـــی ب ـــار مل ـــت آث ـــی آن در فهرس ـــر تاریخ 22 اث
شهرســـتان چنـــاران در فاصلـــه حـــدود 70 کیلومتـــری از مشـــهد مرکـــز 

ـــرار دارد. ـــوی ق ـــان رض ـــتان خراس اس

ــات  ــر خدم ــی دفات ــن صنف ــس انجم ریی
ایــران  جهانگــردی  و  هوایــی  مســافرت 
ــردم  ــول م ــان از پ ــارد توم ــت: ۴00 میلی گف
در حســاب های شــرکت های هواپیمایــی 
داخلــی و خارجــی اســت؛ مــردم ســرگردان مانده انــد و نمی تواننــد پولشــان را 
پــس بگیرنــد. حرمــت هللا رفیعــی حــدود یــک هفتــه پیــش در نامــه ای خطاب 
ــی و خارجــی هشــدار داد اگــر  ــی داخل ــه تعــدادی از شــرکت های هواپیمای ب
بدهــی ســفرهای کنسل شــده را تســویه نکننــد از آن هــا شــکایت خواهــد کــرد. 
او پیــش از تعطیــات نــوروز،  زمانــی کــه وزراتخانه هــای راه و گردشــگری در 
بخشــنامه هایی از شــرکت های هواپیمایــی و تاسیســات گردشــگری، از جملــه 
هتل هــا خواســتند پــول ســفر و پروازهــای کنسل شــده مــردم را بــدون کســر 
ــه رییــس قــوه قضاییــه نوشــت و نســبت  ــد، نامــه ای ب جریمــه مســترد کنن
ــه  ــه فقــط ب ــی ک ــه کــم کاری هتل هــا و ایرالین هــا و فشــار نهادهــای نظارت ب
آژانس هــای مســافرتی وارد شــده اســت، معتــرض شــد و ورود دســتگاه قضــا 
ــان، پیــش از حــاد شــدن مشــکل را ضــروری دانســت. پــس  ــه ایــن جری ب

ــه دو مــاه از آن زمــان، انجمــن صنفــی دفاتــر خدمــات  از گذشــت نزدیــک ب
مســافرتی همچنــان می گویــد کــه شــرکت های هواپیمایــی و هتل هــا نســبت 
بــه اســترداد پــول مــردم اقــدام نکرده اند.بســیاری از مســافران کــه بــا شــیوع 
ویــروس کرونــا و بســته شــدن مرزهــا و لغــو پروازهــا ناچــار بــه کنســلی ســفر 
شــدند همچنــان بیــن آژانس هــای مســافرتی، ایرالین هــا و هتل هــا ســرگردان 
و باتکلیــف مانده انــد؛ آژانس هایــی  کــه می گوینــد هنــوز ایرالیــن و یــا هتلــی 
پولــی را برنگردانــده کــه بــا مشــتری تســویه کننــد و ایرالین هــا و هتل هایــی 
ــترداد  ــه، اس ــن بهان ــه ای ــد و ب ــتگی می بینن ــتانه ورشکس ــود را در آس ــه خ ک
ــه کــرات از مســؤوالن  ــه تعویــق می اندازنــد. رفیعــی گفــت: ب پــول مــردم را ب
ــر  ــا دوائ ــی را ب ــردم و مکاتبات ــت ک ــی درخواس ــتگاه های نظارت ــژه دس ــه وی ب
قضایــی انجــام دادم و بــه رییــس قــوه قضاییــه و معاونــت پیشــگیری ایــن 
قــوه نامــه نوشــتم کــه بایــد وارد شــوند، چــون ظاهــرا پیگیــری ایــن موضــوع 
ــارات وزارتخانه هــای مربوطــه )راه و گردشــگری( خــارج اســت  از حــوزه اختی
ــدارد. ــی ن ــر اســت و خاصیت ــدون اث ــد ب ــه صــادر می کنن و بخشــنامه هایی ک

می کنیـم  »تـاش  گفـت:  کشـور  صنایع دسـتی  معـاون 
هنرمنـدان  تولیـدات  فـروش  بـرای  را  زیرسـاخت ها  تـا 
صنایع دسـتی فراهـم کنیـم تـا دغدغـه آن ها در سـال جهش 
معاونـت  اولویت هـای  از  این یکـی  و  شـود  برطـرف  تولیـد 
صنایع دسـتی در سـال جـاری اسـت.« پویـا محمودیـان روز 
دوشـنبه 8 اردیبهشـت 99 در گفت وگـو تلفنـی بـا شـبکه خبر 
گفـت: »یکـی از دغدغه هـا و دل نگرانی هـای فعـاالن حـوزه 
صنایع دسـتی در خصوص حذف ماده 142 قانون مالیات های 
مسـتقیم بـود، بعدازایـن نگرانی ها بـا توجه به اینکه کشـور ما 
به عنـوان سـومین تولیدکننـده صنایع دسـتی در جهـان اسـت 
ایـن موضـوع در دسـتور کار وزارتخانـه قـرار گرفـت و جلـوی 
حـذف ایـن قانـون گرفتـه شـد.« او افـزود: »بـر اسـاس این 
قانـون تمـام کارگاه هـای تولیـدی کـه در حـوزه صنایع دسـتی 
فعالیـت می کننـد از پرداخت مالیات تا سـقف 2میلیارد ریال 
معـاف شـدند البتـه ایـن شـامل افرادی کـه در حـوزه فروش 
صنایع دسـتی کشـور  نمی شـود.«معاون  می کننـد،  فعالیـت 
تصریـح کـرد: »حذف نشـدن این قانـون به دلیـل حمایت از 
صنعتگـران و هنرمندان کشـور به عنوان سـرمایه های ارزشـمن 
کشـور اسـت تـا عـاوه بـر ایـن حمایت هـا، مشـوق هایی نیز 
در  سـرمایه گذاری  قصـد  باشـد کـه  سـرمایه گذارانی  بـرای 
حـوزه تولیـد رادارنـد،  باشـد.« او بیـان کـرد: »هنرمندانـی کـه 
کارگاه های تولید انفرادی و جمعی دارند شـامل این معافیت 
می شـوند البتـه باید دارای شناسـه باشـند و تمامـی اطاعات 
آن هـا در سـامانه رسـمی وزارت میـراث فرهنگی، گردشـگری 
»بـا  افـزود:  باشـد.«محمودیان  ثبت شـده  صنایع دسـتی  و 
تاش هـای وزیر میراث فرهنگی، گردشـگری و صنایع دسـتی 
بـه زودی خبرهـای خوبـی بـه فعـاالن حـوزه صنایع دسـتی 
یکـی  جـزو  کرد: »صنایع دسـتی  تصریـح  او  می دهیـم.« 
از رسـته هایی بـود کـه دولـت تسـهیاتی را بـرای حمایـت از 
کسـب وکارهای آسـیب دیده ناشـی از شـیوع ویـروس کرونـا 
اختصـاص داده اسـت که این حمایت ها شـامل حـوزه تولید، 
عرضـه و فـروش می شـود. ایـن موضـوع نشـان می دهـد که 

دولـت بـه فعـاالن حـوزه صنایع دسـتی اهمیـت می دهـد.«

سوژه خبرهای خوبی 
برای فعاالن 

صنایع دستی داریم

سکوت ویرانگر قلعه  خرگوشی عقدای اردکان

کاروانسرای تاریخی قلعه خرگوشی در سال 1377 به ثبت ملی رسیده است

کاروانســرای تاریخــی قلعــه خرگوشــی، 
ــده از  ــای مان ــرد و ج ــری منحصربف اث
عصــر صفــوی اســت کــه در تاریــخ 
ــی  ــوان یک ــه عن ــفند1377 ب ــوم اس س
ــیده  ــت رس ــه ثب ــران ب ــی ای ــار مل از آث
ــال و روز  ــا ح ــن روزه ــی ای ــت ول اس

ــدارد. ــی ن خوب
دکتــر »محســن میرجانــی« باســتان 
میــراث  اداره  رئیــس  و   شــناس 
فرهنگــی،  صنایــع دســتی و گردشــگری 
ــگار ایســنا  ــا خبرن اردکان در گفت وگــو ب
بــا اشــاره بــه اهمیــت ایــن بنــای 

کاروانســرای  می گویــد:  تاریخــی، 
کــه  خرگوشــی  قلعــه  شــگفت انگیز 
ــد در  ــای اســتوار و ســنگی اش را بای بن
نزدیکــی باتــاق گاوخونــی مشــاهده 
ــه جــاده قدیمــی  ــی در میان کــرد، مکان
ــهر  ــا ش ــه ت ــت ک ــان اس ــزد - اصفه ی
ــه دارد. ــر فاصل ــدا حــدود 60 کیلومت عق
کاروانســرای  می دهــد:  ادامــه  وی 
قلعــه خرگوشــی یکــی از مهم تریــن 
اســت  صفــوی  دوره  کاروانســراهای 
کــه بنــای آن را بــه زمــان حکومــت 
شــاه عباس صفــوی بــه تاریــخ 1023 
در  و  بازمی گــردد  قمــری  هجــری 
واقــع، ایــن کاروانســرا، یکــی از همــان 
999 کاروانســرایی اســت کــه بــه دســتور 

شــاه عباس در مســیرهای اصلــی آن 
ــت. ــده اس ــاخته ش ــان س زم

ــد:  ــه می کن ــناس اضاف ــن باستان ش ای
تمــام ایــن بنــای ۸0×۸0 متــری از 
ــده  ــاخته ش ــر س ــت و آج ــنگ گرانی س
اســت، حتــی صفه هــا، حجره هــاه و 
اصطبــل بنــا هــم ســنگی هســتند و این 
شــاید مهم تریــن دلیــل اســتوار مانــدن 
ــروز باشــد. ــه ام ــا ب ــه خرگوشــی ت قلع
ــای  ــان ه ــد: در بیاب ــح می کن وی تصری
ــادی  ــت زی ــادن گرانی ــه، مع ــن منطق ای
ــوی،  ــر صف ــران عص ــود دارد و کارگ وج
وقتــی کاروانســرای قلعــه خرگوشــی را 
می ســاختند از گرانیت هــای کوه هــای 
اطــراف اســتفاده کردنــد. رئیــس ســابق 

فرهنگــی  میــراث  پژوهشــی  پایــگاه 
ــه ســبک  ــن ک ــه ای ــاره ب ــا اش اردکان ب
چهاردیــواری  بنــا  ایــن  معمــاری 
ــردی  ــای منحصربف ــت و از ویژگی ه اس
همچــون تزئینــات بدیــع آجــر کاری 
رســمی بندی،  کاربنــدی،  شــامل، 
و  اِزاره چینی خفتــه  گره چینی آجــری، 
راســته برخــوردار اســت، خاطرنشــان 
بــا  بنــا  ایــن  محــراب  می کنــد: 
و  گچــی  کاری  مقرنــس  تزئینــات 
پاک هــای  شــامل  آن  قاب بنــدی 
دارای  شــده  تراشــیده  ســنگ آهکی 
تراش خــورده  ســنگ آهن  کتیبــه  دو 
ــی و  ــامل بان ــر، ش ــات اث ــاوی اطاع ح

تاریــخ ســاخت آن اســت.
ایــن کــه  بــه  اشــاره  بــا  میرجانــی 
دیــواره روی پشــت بــام کاروانســرا، 
دو متــر عــرض دارد و ســر در آن دو 
نشــین  شــاه  دوم  طبقــه  و  طبقــه 
ــه داخــل  ــا ب ــر پ ــد:  اگ اســت، می گوی
ــه  ــد 1۸ صف ــی توانی ــد، م ــاط بگذاری رب
ــه  ــر و صف ــه بزرگ ت ــه صف ــد ک را ببینی
ــرار  ــی ق ــه در قســمت جنوب ــری ک دیگ
دارد، دارای محــراب و نمــازگاه هســتند 
و در چهــار گوشــه ربــاط، چهــار مدخــل 
ــده می شــود  ــه دی ــه طویل ــرای ورود ب ب
ــار در  ــورت آب انب ــه ص ــزن آب ب و مخ

ــت. ــده اس ــاخته ش ــاط س ــط رب وس
ــی اردکان  ــراث فرهنگ ــس اداره می رئی
جالب تریــن  می کنــد: شــاید  تاکیــد 
ــگاه اول نظــر هــر  ــه در ن ــا ک ــن بن تزئی
گردشــگری را جلــب کنــد، کتیبــه ای 
اســت کــه بــر ســر در ورودی نصــب 
ــی رضــا  ــه خــط »عل شــده و روی آن ب
عباســی« خطــاط معــروف عصــر شــاه 

عبــاس نوشــته شــده اســت کــه در 
ــه،  ــن کتیب ــه ای ــد گفــت ک ــورد آن بای م
ــگ  ــه ســنگ ســبز رن ــر روی 15 قطع ب
بــه طــول هشــت متــر و عــرض 60 
ــل  ــع مدخ ــه ضل ــر و در س ــانتی مت س
نصــب شــده اســت کــه بــه علــت 
ــا  ــن روزه ــخ، ای دســتبرد ســارقان تاری
ــب  ــازی و نص ــژ بازس ــورت موالن ــه ص ب

ــت. ــده اس ش
وی یــادآور می شــود: البتــه اصــل ایــن 
میراث فرهنگــی  در  سنگ نوشــته ها 
می شــود.  نگهــداری  یــزد  اســتان 
خصــوص  در  باستان شــناس  ایــن 
ــکان  ــن م ــه ای مســیرهای دسترســی ب
ــه  ــیدن ب ــد: رس ــز می گوی ــی نی تاریخ
شــهر  از  ایــن کاروانســرای کویــری، 
عقــدا کــه در مســیر اردکان _ نائیــن 

از  قــرار دارد، جــدا می شــود و بعــد 
روســتاهای  گذاشــتن  ســر  پشــت 
ــما  ــروعلیا ش ــاد و س ــو، خلیل آب مزرعه ن
ــان خرگوشــی می رســاند کــه  ــه بیاب را ب
البتــه بایــد مســافتی در حــدود 25 
کیلومتــری را در کویــر طــی کــرد تــا بــه 

ــید.  ــاط رس ــن رب ای
از  گروهــی  اخیــرًا  اســت؛  گفتنــی 
حافــظ  و  دوســت  مردم میــراث 
ــه  اماکــن تاریخــی شهرســتان اردکان ب
ــن  ــی ضم ــوش و مردم ــورت خودج ص
حفاظــت  انســانی  زنجیــره  تشــکیل 
در  تاریخــی،  کاروانســرای   ایــن  از 
بافــت  از  بخشــی  جهــادِی  حرکتــی 
ایــن مجموعــه منحصربفــرد تاریخــی را 

مرمــت کردنــد.

ایتالیـا  بلژیـک و  همچنـان کـه مقامـات 
کاهـش  را  قرنطینـه  محدودیت هـای 
می دهنـد، بسـیاری از موزه هـای ایـن دو 
کشـور در مـاه »مـی«  بازگشـایی خواهنـد 
شـد.به گـزارش ایسـنا و به نقـل از آرت نت، 
بـا  اروپـا  از کشـورهای  یکـی  ایتالیـا کـه 
بیشـترین خسـارت وارد شـده در جریـان 
محسـوب  »کرونـا«  ویـروس  بحـران 
دهـم  در  را  قرنطینـه کشـوری  می شـود،  
مـارس بـه اجـرا درآورد. حـاال ایـن کشـور 
بـا ارائـه مجـوز بازگشـایی مشـاغل کوچک 
چهاردهـم  از  کتاب فروشـی ها  همچـون 

فعالیت هـای  سـرگیری  از  رونـد  آوریـل، 
عـادی را آغـاز کـرده اسـت.

قـرار اسـت فـاز دوم ایـن برنامـه در مـاه 
»مـی« و بـا آغاز  فعالیت موزه هـا در تاریخ 
هجدهـم آغـاز شـود. بـا ایـن حـال وزارت 
میراث فرهنکی و گردشـگری ایتالیا قوانین 
سـختگیرانه ای بـرای پیشـگیری از ابتا به 
ویـروس »کرونـا«  وضـع کـرده اسـت کـه 
از جملـه آن هـا بـه اجبـاری بـودن خریـد 
بلیـت بـه صـورت آنایـن و لـزوم رعایـت 
و  موزه هـای  در  اجتماعـی  فاصله گـذاری 
گالری هـا می تـوان اشـاره کرد.همچنین در 

بلژیـک کمیتـه ی  ملـی کـه برای رسـیدگی 
بـه بازگشـایی کسـب و کارهـا از اوایـل مـاه 
جـاری شـکل گرفته بـود اعام کـرد کاهش 
کسـب  بـرای  قرنطینـه  محدودیت هـای 
و کارهـا و اجتماعـات عمومـی در سـه فـاز 

صـورت خواهد گرفت که بازگشـایی موزه ها 
در فـاز دوم ایـن پـروژه قـرار دارد. بـه ایـن 
ترتیـب رونـد بازگشـایی موزه هـا بـا رعایت 
تاریـخ  از  اجتماعـی  فاصله گـذاری  قانـون 

هجدهـم مـاه » مـی« آغـاز خواهـد شـد.

موزه های بلژیک و ایتالیا 
دوباره باز می شوند

خطری جدی در کمین بافت 
جهانی یزد

مدیـرکل میـراث یـزد نسـبت به افزایـش تخلیـه فاضاب هـای خانگـی در قنوات 
فیروزآبـاد و جعفرآبـاد کـه از زیـر بافـت تاریخی یزد می گـذرد، هشـدار داد و گفت: 
در صـورت بی توجهـی بـه این موضوع بخشـی از بافت تاریخـی و حریم جهانی آن 
تخریـب یـا فروکش خواهد کرد.»سـید مصطفـی فاطمی«  ضمن هشـدار در مورد 
اعـام وضعیـت بحرانـی فاضاب های متصل به قنـات فیروزآباد و جعفرآباد شـهر 
تاریخی یزد در آینده ای نه چندان دور، اظهار کرد: در گذشـته و قبل از رسـیدگی به 
قنـات زارچ، تعـداد زیـادی از فاضاب های خانگی به ایـن قنات متصل بودند که در 
حـال حاضـر همـه آنها مسـدود و شـاید یک تا دو فاضـاب باقی مانده باشـند، اما 
امـروز فاضاب هـای متصـل به قنـات فیروزآباد کـه از منطقه خویدک تـا فیروزآباد 
اشـکذر ادامه دارد و مسـیر خیابان مهدی و محات مالمیر تا شـاه ابوالقاسـم شـهر 
یـزد را در ایـن مسـیر طـی می کنـد، خطـری جـدی و در کمین بافـت تاریخی یزد 
اسـت.وی بـا تاکیـد بـر این که امـکان ریزش خانه هـای متصل به ایـن فاضاب ها 
وجـود دارد، گفـت: قنـات فیروزآبـاد که شـاید پـس از قنـات زارچ از قنـوات مهم و 
طوالنـی یـزد باشـد و قدمـت آن بـه  قرون اولیه اسـام بر می گـردد، وضعیت بدی 
دارد بـه طـوری کـه بـاال آمـدن فاضاب ها و افزایش سـطح رطوبـت آن، منجر به پر 

شـدن قنات و حتی برخی از آب انبارها  شـده اسـت.

ته
نک

رئیـس سـابق پایگاه پژوهشـی میـراث فرهنگـی اردکان با 
اشـاره بـه ایـن که سـبک معمـاری ایـن بنـا چهاردیـواری 
اسـت و از ویژگی هـای منحصربفـردی همچـون تزئینـات 
رسـمی بندی،  کاربنـدی،  شـامل،  کاری  آجـر  بدیـع 
برخـوردار  راسـته  و  ِازاره چینی خفتـه  گره چینی آجـری، 
اسـت، خاطرنشـان می کنـد: محـراب ایـن بنـا بـا تزئینات 
مقرنـس کاری گچـی و قاب بنـدی آن شـامل پالک هـای 
تراشـیده شـده دارای دو کتیبـه سـنگ آهن  سـنگ آهکی 
تراش خـورده حـاوی اطالعـات اثـر، شـامل بانـی و تاریـخ 

سـاخت آن اسـت.
میرجانـی می گویـد:  اگـر پا بـه داخـل ربـاط بگذارید، می 
توانیـد ۱۸ صفـه را ببینیـد که صفـه بزرگ تـر و صفه دیگری 
کـه در قسـمت جنوبـی قـرار دارد، دارای محـراب و نمازگاه 
هسـتند و در چهار گوشـه ربـاط، چهار مدخل بـرای ورود به 
طویلـه دیده می شـود و مخـزن آب به صـورت آب انبار در 

وسـط رباط سـاخته شـده است.

میراثمیراث

تخریب ساخت و سازهای غیرقانونی در ساحل هنگامکشف ۱۰۷ عتیقه عصر آهن و اشکانی

فرمانـده یـگان حفاظـت وزارت 
صنایـع  فرهنگـی،  میـراث 
دسـتی و گردشـگری گفـت: بـا 
تاش نیروهـای یگان حفاظت 
مازنـدران ۴ حفـار غیر مجـاز دسـتگیر و 107 عتیقه عصر 

آهـن و اوایـل دوره اشـکانی کشـف و ضبـط شـد.
بـه گـزارش خبرگـزاری مهـر بـه نقـل از پایـگاه خبـری 
پلیـس، سـردار امیر رحمت الهی در تشـریح جزئیات این 
خبـر اظهـار داشـت: در پـی دریافـت اخبار واصلـه مردمی 
از دوسـتداران میـراث فرهنگـی مبنـی بـر فعالیـت اعضـا 
بانـد حفـاری غیرمجـاز در منطقـه ای از توابـع شهرسـتان 
کاردشـت، بافاصلـه موضـوع دسـتگیری قاچاقچیان در 

دسـتور کار قـرار گرفت.
وی افـزود: ضمـن تشـکیل تیـم ویـژه بررسـی و تحقیق 
قضائـی  مقـام  هماهنگـی  بـا  خبـر،  صحـت  تأییـد  و 
اکیپـی مجـرب از نیروهـای حفاظـت با همراهـی عوامل 
انتظامـی بـه محـل اعزام و ضمن دسـتگیری ۴ نفر حفار 
غیرمجـاز، 107 قلـم شـیء تاریخـی شـامل حلقه هـای 
مفرغـی، ظـروف سـفالی، مهـره سـنگی و سـایر اشـیا 
کشـف و ضبط شـد.فرمانده یگان حفاظـت وزارت میراث 
فرهنگـی، صنایـع دسـتی و گردشـگری تصریـح کـرد: با 
توجـه بـه اعام نظـر کارشناسـان میراث فرهنگی اسـتان 
مازنـدران، اشـیا مکشـوفه دارای ارزش تاریخـی و قدمت 
آنهـا مربـوط بـه عصر آهـن و اوایل دوره اشـکانی اسـت.

دادگســـتری  کل  رئیـــس 
اســـتان هرمـــزگان از تخریـــب 
ســـاخت و ســـازهای غیرقانونـــی 
بـــه دلیـــل عـــدم رعایـــت 
ـــی  ـــر داد.عل ـــگام خب ـــره هن ـــاحل جزی ـــا در س ـــم دری حری
صالحـــی صبـــح روز)نهـــم اردیبهشـــت مـــاه( در جمـــع 
ـــر  ـــی ب ـــاری مبن ـــار اخب ـــی انتش ـــزود: در پ ـــگاران، اف خبرن
ـــی  ـــت محیط ـــط زیس ـــا و ضواب ـــم دری ـــت حری ـــدم رعای ع
ـــی  ـــی های ـــه نگران ـــگام ک ـــره هن ـــردی جزی ـــروژه بومگ در پ
را در میـــان اهالـــی ایـــن جزیـــره برانگیختـــه بـــود ، بـــه 
ـــت داده شـــد  ـــاب قشـــم مأموری ـــی و انق دادســـتان عموم
ــران  ــان ، متخصصیـــن و مدیـ ــوت از کارشناسـ ــا بادعـ تـ

ـــدام  ـــوع اق ـــی موض ـــه بررس ـــبت ب ـــه ، نس ـــی مربوط اجرای
ـــر الزم را  ـــورًا تدابی ـــد ، ف ـــاهده ش ـــی مش ـــه تخلف و چنانچ
ـــی و  ـــتان عموم ـــرد: دادس ـــح ک ـــی تصری ـــاذ کند.صالح اتخ
ـــورد  ـــل م ـــد از مح ـــس از بازدی ـــم پ ـــره قش ـــاب جزی انق
نظـــر واقـــع در ســـاحل غیـــل جزیـــره هنـــگام و احـــراز 
ـــب  ـــع تصـــرف و تخری ـــات انجـــام شـــده ، دســـتور رف تخلف
ــدم  ــت عـ ــه علـ ــی را بـ ــازهای غیرقانونـ ــاخت و سـ سـ
ـــتری  ـــس کل دادگس ـــادر کرد.ریی ـــا ص ـــم دری ـــت حری رعای
اســـتان هرمـــزگان در پایـــان بـــر لـــزوم اهتمـــام ویـــژه 
ـــع  ـــه موق ـــریع و ب ـــزارش س ـــه گ ـــی ب ـــتگاه های اجرای دس
ــیدگی های  ــد رسـ ــریع در رونـ ــا هـــدف تسـ ــات بـ تخلفـ
ـــرد. ـــد ک ـــال تأکی ـــت الم ـــوق بی ـــت از حق ـــی و صیان قضای

رنا
 ای

س:
عک

گزارش
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سودوکو شماره ۱۷۱۷

پاسخ سودوکو شماره ۱۷۱۶

افقی
 1 - دودل - خواب - دســتكش 

چرمی

2 - اثر ابو اســحاق نیشــابوری - از 

شیخ نشــینان امارات، شیخ نشین 

امارات

3 - فرزند زكریــا، پیغمبر زمان 

اردشــیر بابكان - جدا، برابر - از 

انجیــل ها - تکرار حرف دوازدهم

۴ - اشــاره به نزدیك، ضمیر اشــاره - 

زاینــده آتش - زر خالص

5 - حــس وارونه - زمان مرگ - 

تازه به مکنت رســیده، كســی كه تازه 

به مال و ثروت رســیده

6 - فیلمی از ســیدنی پوالك - 

واگیر - مرزبان

7 - ناصحیح، نادرســت - ایالتی در 

آمریــكا - بم وارونه

۸ - لبــاس دراویش - آش خرده 

خمیر - اژد

ر9 - حــرف پیروزی، ضمیر غایب، 

جانشــین او - پایتخت اســپانیا - 

انداز تیر  خارپشت 

10 - تخلص دهخدا - از ســكه های 

هخامنشــی - محــل قرار گرفتن میل 

لنگ

11 - خدای پارچه ای - ســوغات 

کرمــان - ورزش مادر، عدد بهم زدنی

12 - واحــد پــول قدیم هلند - گودال 

زیر زمینی - قســمتی از پا

13 - عــر وارونه - پندار، گمان 

وخیال - در حمام اســت - بلندی

1۴ - پایتخت ســوریه - اثری از 

جیمز هنری 

15 - زهی - مشــک خرد - سیلی

عمودی 
1 - وســیله سنجش - از حبوب 

اشــی - روز آینده، فردای امروز

2 - از آثــار محمدتقی بهار

3 - اســتوار - برگ - حق گردن 

كلفتی ســازمان امنیت - سنگریزه

۴ - مرگ انگلیســی - بیمناک - بی 

درنگ

5 - قلب، ســرای محبت - شــبانگاه 

كردن - روز جمعه

6 - خراســان - عادت کردن - جای 

قرار و آرام

7 - نوشــت - یك دسته سرباز - 

سخن بی پرده

۸ - نانوا - ژســت هنر پیشــه - الهه 

عشق

9 - قیمت بازاری - بســته شدن، 

مسدود شدن - روزگار

10 - كامــل و تمــام، همبازی جری - 

زیــاده گو - طبیعت

11 - پــاک کردن آلودگی های فکری 

و اخاقــی - بیماری چینی - به 

انــدازه، زوبین12 - فقر - طریقه و 

روش - تشــنگی13 - كجاست؟ - از 

پرنــدگان كوچك - لبا س - نوعی 

جامه1۴ - نخســتین مترجم اوستا 

به فارســی15 - تابع - پارسای 

مســیحیان، مهتر ترسایان به زبان 

سریانی - حادثه

جدول شماره ۱۷۱۷

 اطالع
 رسانی

روابط عمومی شهرداری رفسنجان روابط عمومی شهرداری رفسنجان

نوبت دوم نوبت اول

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

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

مورخ 99/02/20 به دبیرخانه شهرداری مركزی تسلیم  نمایند.

شـهرداري رفسـنجان در نظر دارد براسـاس بودجه مصوب سـال 
99 احـداث مرکـز تجـاری واقـع در بزرگـراه خلیـج فـارس را از طریق 
برگـزاری مناقصـه عمومـی بـه پیمانـکار واجـد شـرایط واگذارنمایـد 
از کلیـه پیمانـکاران دارای صالحیـت کـه توانایـی انجـام کار را  لـذا 
دارنـد دعـوت بعمـل مـی آید جهـت اخـذ اسـناد مناقصه بـه آدرس 
رفسـنجان خیابـان تختـی شـهرداری مرکزی واحـد امـور قراردادها یا 
از طریـق سـایت شـهرداری بـه آدرس www.rafsanjan.ir مراجعه 
بـه  اداری مـورخ 99/02/27  پایـان وقـت  تـا  وپیشـنهادات خـودرا 

دبیرخانـه شـهرداری مرکـزی تسـلیم نمایند. 

مدت انجام کار ۴5 روز از تاریخ اباغ قرارداد، متراژ 7000 متر مربع مبلغ تضمین 
530/000/000 لاير بصورت ضمانتنامه بانکی معتبر یا فیش واریزی نقدی به حساب 
سپرده 310000359۴00۸ بانک ملی شعبه شهرداری رفسنجان ،آخرین مهلت تسلیم 
پاکات تا پایان وقت اداري روز شنبه  مورخ 99/02/20 ، تاریخ بازگشایی پاکات روز 

یکشنبه 99/02/21 می باشد.
 شهرداری در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات مختار است .

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

شماره تلفن های تماس 5- 03۴-3۴25۸701

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

تلفن های تماس 3۴25۸701-5 -03۴ 

احداثمرکزتجاریواقعدربزرگراهخلیجفارس

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک رودبارجنوب 
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده3 قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقدسند 
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  شماره139۸60319079000۸92-9۸/12/5هیات  برابررای  رسمی 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهر رودبار جنوب تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای 
احمد حمزه  فرزند محمد بشماره شناسنامه 2۴3صادره ازجیرفت درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به 
مساحت 1۴2567/7۸متر مربع پاک 70۸فرعی از190- اصلی مفروز و مجزی شده از پاک 1فرعی از 190اصلی قطعه سه واقع در 
رودبار جنوب - میش پدام  خریداری از مالک رسمی اقای رضا سالمی با حفظ حقوق رهنی بانک کشاورزی خاصه معامله شماره 
3707۴-۸2/07/21دفتر خانه ۴۸کهنوج به مبلغ سی میلیون ریال محرزگردیده است.لذا به منظور اطاع عموم مراتب دردو نوبت 
به فاصله 15روزآگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض 
طبق مقررا ت سند مالکیت صادر خواهدشد ./م الف:۸۴6- تاریخ انتشار نوبت اول:99/01/27 – تاریخ انتشارنوبت دوم :99/02/10
  علی رحمانی خالص - رئیس ثبت اسناد امالک 

اخطاریه 
مخاطب: حسین آرش

برابر دادنامه شماره ۴00۴76 مورخ 139۸/۴/22  شعبه 3 دادگاه خانواده کرمان به شما 
اخطار می گردد ظرف مدت هفت روز از چاپ این اخطاریه به دفتر طاق شماره 7 کرمان 

واقع در کرمان بلوار جهاد کوچه 60 مراجعه نمایید. در غیر اینصورت برابر قانون عمل خواهد شد.
سر دفتر طالق ۷کرمان –علی هدایتی-م الف ۶

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

ملک زرند 
هیات موضـوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسمی
اگهـی موضـوع ماده 3 و مـاده 13 آئین نامه قانون تعیین 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضی و سـاختمان هـای فاقد 
سـند رسـمی برابـر رای شـماره 139۸6031900۸002531 
هیـات دوم موضـوع قانون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی 
اراضـی و سـاختمان هـای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در 
واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک زرنـد تصرفـات مالکانـه 
بامعارض متقاضی آقای علی گسـاوی نژاد فرزند قاسـم 
بـه شـماره شناسـنامه 5 صـادره از زرند در یـک باب خانه 
بـه مسـاحت 31۴/33مترمربـع از پـاک 536۴ اصلـی 
واقـع در زرنـد خیابـان اسـدآبادی خریـداری از مالـک 
رسـمی آقـای غامرضـا قاسـمی زاده و ذلیخـا معمـارزاده 
محـرز گردیـده اسـت. لذا بـه منظـور اطاع عمـوم مراتب 
در دو نوبـت بـه فاصلـه 15روز آگهـی مـی شـود در صورتی 
کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضی 
اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولین 
اگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره 
تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظـرف مـدت یـک مـاه از 
تاریـخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجـع 
قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهی اسـت در صـورت انقضای 
مـدت مذکـور و عـدم وصول اعتـراض طبق مقررات سـند 

مالکیـت صـادر خواهـد شـد. م/الف 11
تاریخ انتشار نوبت اول: 13.99/02/10

 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/02/2۴
حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان زرند

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

ملک زرند 
هیات موضـوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسمی
آئیـن   13 مـاده  و   3 مـاده  موضـوع  اصاحـی  اگهـی 
نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضـی و 
سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی برابـر رای اصاحـی 
موضـوع  دوم  هیـات   139۸6031900۸002۴25 شـماره 
قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان 
هـای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه 
ثبـت ملـک زرنـد تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضی 
آقـای محمـد کمسـاری بنانـی فرزنـد حسـین به شـماره 
شناسـنامه 5 صـادره از زرنـد در مـوازی 20 سـهم مشـاع 
از 96 سـهم ششـدانگ زمین مزروعی و باغ به مسـاحت 
30000مترمربـع پـاک 1 فرعـی از 2۴2 اصلـی واقـع در 
زرنـد روسـتای بنـان- ده محمد مومن بخـش 15 کرمان 
خریداری از مالک رسـمی آقای حسـین کمسـاری محرز 
گردیـده اسـت. لـذا به منظور اطـاع عموم مراتـب در یک 
نوبـت آگهـی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به 
صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشند می 
تواننـد از تاریـخ انتشـار اگهی بـه مدت یک مـاه اعتراض 
خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظرف 
مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت 
خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهی اسـت 
در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض 
طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد.م/ الف 10

تاریخ انتشار :1399/2/10
حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان زرند

آگهی تحدید حدود اختصاصی
نظـر بـه اینکـه آقـای حسـن مطهـری 
زاده بـه اسـتناد قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای 
فاقـد سـند رسـمی تقاضـای صـدور سـند مالکیـت 
تصرفـات مفـروز خود از پاک 1 فرعـی از 1910 اصلی 
واقـع در بخـش 9 کرمـان را نموده کـه آگهی موضوع 
مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آییـن نامـه قانون تعیین 
تکلیـف در خصـوص آن منتشـر اینـک بـر اسـاس 
تبصـره مـاده 13 قانـون و ماده 13 آییـن نامه قانون 
فـوق آگهـی تحدید حـدود به صـورت اختصاصی به 
شـرح ذیـل منتشـر می شـود: پـاک ۴102 فرعی از 
1 فرعـی از 1910 اصلـی حسـن مطهـری زاده فرزنـد 
  ۴55.۸ مسـاحت  خانـه  دانـگ  شـش  رمضـان 
مترمربع واقع در اراضی ده شـیخ  رفسنجان خیابان 
شـهید حیدرپـور کوچه 9 بخـش 9 کرمـان عملیات 
پنجشـنبه1399.3.۸  سـاعت  روز  تحدیـد حـدود 
9 صبـح در محـل وقـوع ملـک انجـام خواهـد شـد 
لـذا بدین وسـیله به مالـک و مجاوریـن پاک فوق 
اعـام می شـود در موعـد مقـرر ایـن آگهـی در محل 
وقـوع ملـک  مـورد تقاضـا حاضر و چنانچه نسـبت 
بـه حدود یـا حقوق ارتفاقی اعتراضـی دارند از تاریخ 
تنظیـم صـورت جلسـه تحدیـد حـدود به مـدت 30 
روز اعتـراض خـود را کتبًا به این واحد ثبتی تسـلیم 
و رسـید دریافـت نماینـد و ظـرف یک مـاه از تاریخ 
تسـلیم اعتراض به اداره ثبت درخواسـت الزم در این 

خصـوص را بـه دادگاه صالـح تقدیـم نمایند.
تاریخ انتشار: چهارشنبه99.2.10

 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان 
رفسنجان_ابوالفضل تیموری

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه۱۳۹۹۰4۰۱۹۰۶۳۰۰۰۰4۳.۱
بدیـن وسـیله به آقای محسـن حسـین محمدی حیدرآبـاد نام 
پدر محمدرضا تاریخ تولد 1370.05.10   شماره ملی30۴0153۸11  
بدهکار پرونـده اجرایـی کاسـه13990۴0190630000۴3.1 که برابر 
گـزارش مامـور ابـاغ بـه آدرس اعامی متعهدله شـناخته نگردیـده اید  اباغ 
مـی گردد که برابر سـند ازدواج صادره به شـماره ۴575 مبلـغ 7۸973۴10۸0  
ریال بدهکار و خانم ریحانه بلخم بسـتانکار پرونده درخواسـت صدور اجراییه 
نمـوده پـس از تشـریفات قانونـی اجرایی صـادر  و پرونده اجرایی به کاسـه 
99000۴۴ در ایـن اجـرا مطرح می باشـد لذا طبق مـاده 1۸ آیین نامه اجرایی 
مفـاد اسـناد رسـمی به شـما اباغ مـی گـردد از تاریخ انتشـار ایـن آگهی که 
تاریـخ ابـاغ اجرایـی محسـوب اسـت فقـط یـک نوبـت در روزنامـه چاپ و 
منتشـر گـردد ظـرف مدت 10 روز نسـبت به پرداخـت بدهی خود اقـدام و در 
غیـر ایـن صورت بدون انتشـار آگهی دیگـری عملیات اجرایی طبـق مقررات 

علیه شـما تعقیب خواهد شـد.
 مسئول واحد اجرای اسناد رسمی رفسنجان _علی خسرو انجم

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه۱۳۹۹۰4۰۱۹۰۶۳۰۰۰۰4۷.۱
بدیـن وسـیله به آقای موسـی زبر دسـت نام پـدر زلفعلی تاریخ 
تولـد 1352   شـماره ملـی5369617۸31 شـماره شناسـنامه 
761  بدهـکار پرونـده اجرایـی کاسـه13990۴0190630000۴7.1 
کـه برابـر گـزارش مامـور اباغ بـه آدرس اعامـی متعهدله شـناخته نگردیده 
ایـد  ابـاغ مـی گـردد کـه برابـر سـند ازدواج صـادره بـه شـماره 6617  مبلـغ 
1.372.635.135  ریال بدهکار و خانم معصومه اشـکش  بسـتانکار پرونده 
درخواسـت صـدور اجراییـه نموده پس از تشـریفات قانونی اجرایـی صادر  و 
پرونـده اجرایـی بـه کاسـه 99000۴۸ در ایـن اجـرا مطرح می باشـد لذا طبق 
مـاده 1۸ آییـن نامـه اجرایـی مفاد اسـناد رسـمی به شـما اباغ می گـردد از 
تاریـخ انتشـار ایـن آگهی کـه تاریخ اباغ اجرایی محسـوب اسـت فقط یک 
نوبـت در روزنامـه چاپ و منتشـر گردد ظرف مدت 10 روز نسـبت به پرداخت 
بدهـی خـود اقـدام و در غیر ایـن صورت بدون انتشـار آگهی دیگری عملیات 

اجرایـی طبـق مقـررات علیه شـما تعقیب خواهد شـد.
 مسئول واحد اجرای اسناد رسمی رفسنجان _علی خسرو انجم

گواهی انحصار وراثت 
آقای محمد حسـین زاده خانمکانی بشماره 
شناسـنامه 6 باسـتناد شـهادتنامه و گواهـی 
فوت و فتوکپی شناسـنامه ورثه درخواسـتی 
بشـماره ۸/۴/99تقدیـم این دادگاه نموده چنین  اسـت 
که شـادروان مرحوم حسـین حسـین زاده خانمکانی به 
شـماره شناسـنامه 52 در تاریـخ 9۸/11/1۸ در اقامتـگاه 
دائمـی خـود درگذشـته و ورثه حیـن الفـوت وی عبارتند از:
1. نبـات امیـری خامکانـی فرزنـد حسـین بـه شـماره 
شناسـنامه 1 متولـد 1322 محل صدور شناسـنامه حوزه 

مرکـزی 2 زرنـد همسـر متوفی
2. عبـاس حسـین زاده خانمکانـی فرزنـد حسـین بـه 
شـماره شناسـنامه 390۴ متولـد 13۴3 محـل صـدور 

شناسـنامه حـوزه مرکـزی 2 زرنـد فرزنـد متوفـی
3. محمـد حسـین زاده خانمکانـی فرزنـد حسـین بـه 
شـماره شناسنامه 6 متولد 13۴7 محل صدور شناسنامه 

حـوزه مرکـزی 2 زرنـد فرزند متوفی
۴. علی حسـین زاده خانمکانی فرزند حسـین به شماره 
شناسـنامه 6 متولد 1353 محل صدور شناسـنامه حوزه 

مرکـزی 2 زرند فرزند متوفی
حسـین  فرزنـد  خانمکانـی  زاده  حسـین  مهـدی   .5
بـه شـماره شناسـنامه  232 متولـد 1360 محـل صـدور 

شناسـنامه حـوزه مرکـزی 2 زرنـد فرزنـد متوفـی
زاده خانمکانـی فرزنـد حسـین  6. مجتبـی حسـین 
بـه شـماره شناسـنامه 2۸0 متولـد 1362 محـل صـدور 

شناسـنامه حـوزه مرکـزی 2 زرنـد فرزنـد متوفـی
7. رسـول حسـین زاده خانمکانـی فرزنـد حسـین بـه 
شـماره شناسـنامه 30۸002۸937 متولـد 136۸ محـل 
صـدور شناسـنامه حـوزه مرکـزی 2 زرنـد فرزنـد متوفـی.
۸. ربابه حسـین زاده خانمکانی فرزند حسـین به شماره 

شناسـنامه 1 متولـد 13۴0 محـل صدور شناسـنامه حوزه 
مرکـزی 2 زرنـد فرزند متوفی

9. فاطمـه حسـین زاده خانمکانـی فرزنـد حسـین بـه 
شـماره شناسـنامه 1 متولد 13۴6 محل صدور شناسنامه 

حـوزه مرکـزی 2 زرنـد فرزنـد متوفی
10. زهرا حسـین زاده خانمکانی فرزند حسـین به شماره 
شناسـنامه 3 متولد 1350 محل صدور شناسـنامه حوزه 

مرکزی 2 زرنـد فرزند متوفی
11. خاتـون حسـین زاده خانمکانـی فرزنـد حسـین بـه 
شـماره شناسـنامه 52۴ متولـد 1355 محـل صـدور 

شناسـنامه حـوزه 1 زرنـد فرزنـد متوفـی
12. طیبـه حسـین زاده خانمکانـی فرزنـد حسـین بـه 
شـماره شناسـنامه 125۴ متولـد 1357 محـل صـدور 

شناسـنامه حـوزه مرکـزی 2 زرنـد فرزنـد متوفـی
پـس از تشـریفات قانونی و ماحظـه گواهینامه مالیات 
ارث بشـماره پرونـده ۸ مورخـه 99/02/7در وقـت  بـر 
فـوق العـاده شـعبه ۴ شـورای حـل اختاف کیانشـهر و 
طغرالجـرد بـه تصدی امضا کنندگان زیر تشـکیل و پس 
از ماحظه پرونده کار و باسـتناد ،ماده 907_ 9۴6 و 9۴5 
قانـون آییـن دادرسـی مدنی گواهـی می نماید کـه ورثه 
درگذشـته منحصـر بـه اشـخاص یـاد شـده در بـاال بوده 
و وارث دیگـری نـدارد و دارایـی ان شـادروان پـس از 
پرداخـت و انجـام حقـوق و دیونیکـه بـر ترکـه تعلق می 
گیـرد. از کل ماتـرک یک هشـتم از عین امـوال منقول و 
یک هشـتم از قیمت اموال غیرمنقول متوفی به همسـر 
و مابقـی بـه هـر پسـر دو برابـر هـر دختـر ارث تعلق می 

گیـرد. م الف 6
قاضی دادگاه عمومی/ شورای حل اختالف کیانشهر و 
طغرالجرد
محمدمهدی میرزایی عبدالیوسفی

برابــر آراء صــادره هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت 
ثبتــی و اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی مســتقر در 
واحــد ثبتــی رفســنجان تصرفــات مالکانــه و بامعــارض متقاضیان 
محــرز گردیــده اســت لــذا مشــخصات متقاضیــان و امــاک مــورد 
ــب  در دو  ــوم مرات ــور اطــاع عم ــه منظ ــر ب ــه شــرح زی تقاضــا ب
نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی می شــود در صورتــی کــه اشــخاص 
ــه صــدور ســند مالکیــت متقاضیــان اعتراضــی داشــته  نســبت ب
باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی به مــدت دو ماه 
اعتــراض خــود را کتبــًا بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید 
ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت 
خــود را بــه مرجــع قضایــی تقدیــم نمایند بدیهــی اســت در صورت 
ــق مقــررات  انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طب

ســند مالکیــت بــه نــام متقاضــی صــادر خواهــد شــد
ــگ  ــد غامرضــا شــش دان 1(حســین ســلطانی جرجافکــی فرزن
مغــازه مســاحت 19.۸5 مترمربــع قســمتی از پــاک 1262 اصلــی 
واقــع در اراضــی شــهر رفســنجان بخــش 9 کرمــان خیابــان 
انقــاب بــازار روز کــه متقاضــی از مالکیــن مشــاعی پــاک مذکــور 

می باشــد.
2(حمیــد محســنی پــور فرزنــد محمــد ششــدانگ  خانه مســاحت 
ــع در اراضــی  ــی واق ــاک 1۸17 اصل ــع قســمتی از پ 350 متر مرب
قطــب آبــاد رفســنجان بخــش 9 کرمــان خیابــان معــراج شــمالی 
ــه  ــک رســمی طیب ــی از مال کوچــه 23 و حســب استشــهاد محل

معــاون .
ــاحت 212.2  ــه مس ــالله 62 خان ــد ماش ــامره فرزن ــه س 3(فاطم
مربــع قســمتی از پــاک 1۸17 اصلــی واقــع در اراضــی قطــب آبــاد 
رفســنجان بخــش 9 کرمــان خیابــان مــدرس کوچــه 10 و حســب 

استشــهاد محلــی از مالــک رســمی عبــاس باقــری.
ــه  ــد عبــاس ششــدانگ خان ــور فرزن  ۴(محمــد جــواد عباســی پ
مخروبــه بــه مســاحت 1226.3 مترمربــع قســمتی از پــاک 101۴ 

فرعــی از 1۸1۸ اصلــی

 واقــع در اراضــی کمــال آبــاد رفســنجان خیابــان کارگــر از بخــش 
9 کرمــان و حســب بنچــاق و استشــهاد محلــی از مالکیــت مالــک 

رســمی اســدهللا عــرب پــور.
5(پرویــن عباســپور فردوســیه فرزنــد محمــد شــش دانــگ خانــه 
مســاحت ۴۴6.9 مترمربــع قســمتی از پــاک 271 فرعــی از 1۸19 
ــش 9  ــنجان بخ ــی رفس ــاد ارباب ــی علی آب ــع در اراض ــی واق اصل
کرمــان خیابــان عباســیه و حســب استشــهاد محلــی از محــل م 

مالکیــت مالــک رســمی غــام حســین صابــری.
ــه مســاحت   ــدا... ششــدانگ خان ــد اس ــا مرتضــوی فرزن 6(فریب
1672.3 متــر مربــع قســمتی از پــاک13۸  فرعــی از 1۸19 اصلــی 
واقــع در اراضــی علی آبــاد اربابــی رفســنجان خیابــان معلــم بخــش 
9 کرمــان و حســب استشــهاد محلــی از مالکیــت مالــک رســمی 

اورانــوس تجــدد.
ــه  ــدانگ خان ــد شش ــد احم ــی فرزن ــی ماهونک ــد صادق 7( محم
مســاحت 216 متــر مربــع قســمتی از پــاک ۸73 فرعــی از 1۸23 
اصلــی واقــع در اراضــی خلیــل آبــاد رفســنجان از بخــش 9 کرمــان 
ــی از  ــهاد محل ــب استش ــه ۴ و حس ــادی کوچ ــام ه ــان ام خیاب

مالــک رســمی حســین هرنــدی.
۸( احمــد جــوان رعنــا فرزنــد غامرضــا ششــدانگ  خانــه 
مســاحت 177.3 مترمربــع قســمتی از پــاک 1۸6۸ اصلــی 
واقــع در اراضــی مومــن آبــاد رفســنجان بخــش 9 کرمــان خیابــان 
مصطفــی خمینــی کوچــه 63 و از محــل مالکیــت مالــک رســمی 

ــاس فتحــی. عب
ــه  ــد محمــد شــش دانــگ خان 9( ناصــر امیــری خراســانی فرزن
مســاحت 23۸.۸ مترمربــع قســمتی از پــاک 79 فرعــی از 1۸۸3 
ــان  ــنجان خیاب ــان رفس ــاد خ ــاس آب ــی عب ــع در اراض ــی واق اصل
ــهاد  ــاق و استش ــب بنچ ــان و حس ــش 9 کرم ــده بخ ــهید بافن ش

محلــی از مالکیــت ســید علــی اوحــدی.
ــه  ــدانگ خان ــین شش ــد حس ــکوئیه فرزن ــی کش ــر کریم  10(اکب
مســاحت 202.75  متــر مربــع قســمتی از پــاک 79 فرعــی 

ــان رفســنجان  ــاد خ ــاس آب ــع در اراضــی عب ــی واق از 1۸۸3 اصل
ــش 9  ــه 5 از بخ ــن کوچ ــام حس ــان ام ــان خیاب ــش 9 کرم بخ
ــر  ــمی منوچه ــک رس ــی از مال ــهاد محل ــق استش ــان و طب کرم

ــی . کابل
11(ناهیــد نیــری فرزنــد میــرزا مهــدی ششــدانگ  خانه مســاحت 
ــی واقــع  ــع قســمتی از 79 فرعــی از 1۸۸3 اصل ــر مرب 272.2 مت
در اراضــی عبــاس آبــاد خــان رفســنجان بخــش 9 کرمــان خیابــان 
ــهاد  ــق استش ــان و طب ــش 9 کرم ــه 3 از بخ ــده کوچ ــهید بافن ش

محلــی از مالــک رســمی عباســعلی ابراهیمــی.
 12(فریبــا مظهــری فرزنــد ســعدا... ششــدانگ  خانــه مســاحت 
ــی  ــی از 1۸۸3 اصل ــاک 79 فرع ــمتی از پ ــع قس ــر مرب 225 مت
ــاد خــان رفســنجان بخــش 9 کرمــان  واقــع در اراضــی عبــاس آب
خیابــان امــام حســن خیابــان شــهید زینلــی از بخــش 9کرمــان 
و طبــق استشــهاد محلــی از مالــک رســمی ســید مهــدی اوحــدی.
ــدانگ  ــب شش ــد حبی ــادی فرزن ــد آب ــور محم ــی محمدپ  13(تق
ــی  ــاک 79 فرع ــمتی از پ ــع قس ــاحت 226.1 مترمرب ــه مس خان
ــان رفســنجان  ــاد خ ــاس آب ــع در اراضــی عب ــی واق از 1۸۸3 اصل
ــب  ــار و حس ــان آبف ــن خیاب ــام حس ــوار ام ــان بل ــش 9 کرم بخ

ــی. ــرا... عباس ــمی نص ــک رس ــاق از مال ــهاد و بنچ استش
1۴( رمضــان صفــری علــم آبــاد فرزنــد غامرضــا ششــدانگ خانــه 
مســاحت 250 متــر مربــع قســمتی از پــاک 1۸92 اصلــی واقــع 
در اراضــی تقــی آبــاد رفســنجان بخــش 9 کرمــان خیابــان نشــاط 
کوچــه 9 و حســب استشــهاد محلــی از مالکیــت مالــک رســمی 

حســین یوســفیان.
ــد عبــاس شــش دانــگ خانــه   15(حکیمــه پــور مجیبیــان فرزن
مســاحت  23۴.3  مترمربــع قســمتی از پــاک 1 فرعــی از 1910 
ــان  ــش 9 کرم ــنجان بخ ــیخ رفس ــی ده ش ــع در اراض ــی واق اصل
ــک  ــی از مال ــان ارســان کوچــه 2 و حســب استشــهاد محل خیاب

رســمی ســید جــواد هجــری.
ــه  ــدانگ خان ــد شش ــد محم ــیاهکوهی  فرزن ــور س ــرا پ  16(زه
ــی  از 1910  ــاک 1 فرع ــمتی از پ ــع قس ــاحت 2۴۸.6 مترمرب مس
ــان  ــش 9 کرم ــنجان بخ ــیخ رفس ــی دهش ــع در اراض ــی واق اصل
خیابــان ارســان کوچــه 26 و حســب استشــهاد محلــی از مالــک 

ــی. ــر خاندان رســمی اکب

 17(حســین دره کــردی فرزنــد علــی شــش دانــگ خانــه 
مســاحت  252.15 متــر مربــع قســمتی از پــاک 1 فرعــی از 1910  
ــی  واقــع در اراضــی ده شــیخ  رفســنجان بخــش 9 کرمــان  اصل
خیابــان ارســان کوچــه 22 و حســب استشــهاد محلــی از مالــک 

رســمی ســید جــواد هجــری.
ــگ  ــش دان ــت ا... ش ــد نعم ــاد فرزن ــی مهدی آب ــوذر توکل  1۸(اب
ــی از  ــاک 1 فرع ــمتی از پ ــع قس ــاحت 1۴13 مترمرب ــه مس خان
1910 اصلــی واقــع در اراضــی دهشــیخ رفســنجان بخــش 9کرمــان 
خیابــان امیــر کبیــر غربــی وحســب  استشــهاد محلــی از مالــک 

رســمی ســید جــواد هجــری.
دانــگ کارواش  19(حمیــد علیــزاده فرزنــد فتــح ا... شــش 
مســاحت 91.3 مترمربــع قســمتی از پــاک 1 فرعــی از 1910  اصلی 
ــان  واقــع در اراضــی  دهشــیخ رفســنجان بخــش 9 کرمــان خیاب
حجــت و حســب استشــهاد محلــی از مالــک رســمی ســید جــواد 

هجــری.
ــگ  ــش دان ــاس ش ــد عب ــادی فرزن ــت آب ــی دول ــی بافت 20( لیل
مغــازه مســاحت 7۴.7 مترمربــع قســمتی از پــاک 1 فرعــی  از 
1910  اصلــی واقــع در اراضــی دهشــیخ  رفســنجان خیابــان حجــت 
از بخــش 9 کرمــان و طبــق استشــهاد محلــی از محــل مالکیــت 

مالــک رســمی ســید جــواد هجــری.
21(هــادی عجمــی زاده فرزنــد خلــف شــش دانــگ خانــه 
ــی از 1910  ــاک 1 فرع ــمتی از پ ــع قس ــاحت26۸.۸0 مترمرب مس
ــان  ــش 9 کرم ــنجان بخ ــیخ رفس ــی ده ش ــع در اراض ــی واق اصل
خیابــان مطهــری کوچــه 59 و حســب استشــهاد محلــی از مالــک 

ــواد هجــری. ــید ج رســمی س
خانــه  ششــدانگ  عبــاس  فرزنــد  شــریف  22(اکبــر   
ــی از 1910   ــاک 1 فرع ــمتی از پ ــع قس ــاحت293.5  مترمرب مس
اصلــی واقــع در اراضــی ده شــیخ رفســنجان خیابــان شــهید حیــدر 
ــی از  ــهاد محل ــب استش ــان و حس ــش 9 کرم ــه ۸ بخ ــور کوچ پ

ــری. ــواد هج ــید ج ــمی س ــک رس مال
ــاغ مســاحت  ــگ ب ــد حســن  شــش دان ــان فرزن ــی آرم  23(عل
126۸0.3 مترمربــع قســمتی از پــاک 1 فرعــی از 1910 اصلــی واقع 
در اراضــی ده شــیخ رفســنجان بخــش 9 کرمــان خیابــان آزادگان و 

از مالکیــت مالــک رســمی صدیقــه افصــح هجــری. 

ــه مســاحت  ــد ششــدانگ خان ــد محم ــان فرزن ــاس نظری 2۴(عب
207.76 مترمربــع قســمتی از پــاک 1 فرعــی از 1910 اصلــی واقــع 
در اراضــی ده شــیخ رفســنجان بخــش 9 کرمــان خیابــان اســتقال 
کوچــه 6 و طبــق استشــهاد محلــی از مالکیــت مالــک رســمی رضــا 

واحــدی.
ــد محمــد ششــدانگ    25(علــی حســین پــور دره دری زارع فرزن
خانــه مســاحت۴95.۴  مترمربــع قســمتی از پــاک 1 فرعــی  از 
1910  اصلــی واقــع در اراضــی دهشــیخ رفســنجان خیابان دانشــجو 
از بخــش 9 کرمــان و طبــق استشــهاد محلــی از مالکیــت مالــک 

رســمی ســید جــواد افصــح هجــری.
 26(طیبــه ماحســینی کهنوجــی فرزنــد اکبــر شــش دانــگ خانــه 
ــی از 1910   ــاک 1 فرع ــمتی از پ ــع قس ــاحت 2۴9.3 مترمرب مس
ــان  ــع در اراضــی ده شــیخ  رفســنجان بخــش 9 کرم ــی واق اصل
خیابــان ارســان کوچــه 22 و حســب  استشــهاد محلــی از مالــک 

رســمی ســید جــواد هجــری.
27(مرتضــی میرزایــی پــور فرزنــد محمــد رضــا ششــدانگ خانــه 
مســاحت 1۸3.25 مترمربــع قســمتی از پاک 23 فرعــی  از 1913 
ــان  ــاد رفســنجان بخــش 9 کرم ــع در اراضــی اســد آب ــی واق اصل
ــی از  ــان شــهید روشــن کوچــه 6 و حســب استشــهاد محل خیاب

مالــک رســمی ســکینه جعفــری.
ــگ  ــد شــش دان ــد محم ــاد فرزن ــی حســین آب ــر رضائ 2۸(اصغ
دامــداری مســاحت 2۸9۴.5 مترمربــع قســمتی از پــاک 12 
فرعــی از 1913 اصلــی واقــع در  اراضــی اســدآباد رفســنجان بخــش 
9 کرمــان خیابــان آرامســتان و طبــق استشــهاد محلــی از مالــک 

رســمی جمشــید جمشــیدی.
 29(محمــد ابراهیــم سرنوشــت فرزنــد حافــظ شــش دانــگ خانه 
ــی از 1913  ــاک 91 فرع ــع قســمتی از پ ــر مرب مســاحت ۴02 مت
اصلــی  واقــع در  اراضــی اســد آبــاد رفســنجان بخــش 9 کرمــان 
بلــوار جمهــوری و حســب استشــهاد محلــی از مالــک رســمی علی 

اکبــر شــفیعی پــور.
30(مهــدی ســعید پاریــزی فرزنــد حبیــب ا... شــش دانــگ خانــه 
مســاحت 357.۴ مترمربــع قســمتی از پــاک 1۴6 فرعــی از 
1917 اصلــی واقــع در اراضــی علــی آبــاد خــان رفســنجان خیابــان 
مقیمــی کوچــه 3 بخــش 9 کرمــان و طبــق استشــهاد محلــی از 

مالکیــت مالــک رســمی علــی اکبــر شــفیعی پــور.
 31(مجیــد خیرخــواه پاریــزی فرزنــد اســدهللا ششــدانگ مغــازه 
مشــتمل بــر طبقــه فوقانــی و زیرزمیــن مســاحت 12۸ مترمربــع 
قســمتی از پــاک 66 فرعــی از 1915 اصلــی واقــع در اراضــی 
حســین آبــاد رفســنجان بخــش کرمــان انتهــای بلــوار امــام علــی و 

طبــق استشــهاد محلــی از مالــک رســمی حســین باقــری.
ــب  ــد حبی ــادی فرزن ــد آب ــور محم ــین محمدپ ــد حس  32(محم
شــش دانــگ خانــه مســاحت  227.5 مترمربــع قســمتی از 
پــاک 109 فرعــی از 1917 اصلــی واقــع در اراضــی علــی آبــاد خــان 
رفســنجان خیابــان صاحــب الزمــان کوچــه شــهید عــرب 5 از بخش 
9 کرمــان و طبــق استشــهاد محلــی از مالــک رســمی حســن امیــن.
 33(عبــاس ســلطانی گــرد فرامــرزی فرزنــد محمــد کاظــم 
مترمربــع  مســاحت10۸90  دامپــروری  محصــوره  ششــدانگ 
ــی  ــع در اراض ــی واق ــی از 1919 اصل ــاک 3۸ فرع ــمتی از پ قس
ســعادت آبــاد رفســنجان بخــش 9 کرمــان و حســب  استشــهاد 

ــد. ــود مرش ــمی محم ــک رس ــی از مال محل
 3۴(اختــر خالویــی فرزنــد جــان ا... شــش دانــگ خانــه 
مســاحت271.7۸ مترمربــع قســمتی از پــاک 3۸ فرعــی از 1919 
اصلــی واقــع در اراضــی ســعادت آبــاد رفســنجان بخــش 9 کرمــان 
خیابــان قمــر بنــی هاشــم کوچــه 5 و حســب استشــهاد محلــی از 

مالکیــت مالــک رســمی علــی اکبــر رشــیدخانی.
ــازه  ــی ششــدانگ مغ ــد عل ــوی رفســنجانی فرزن ــد تق 35(محم
مســاحت ۸3.0۴ مترمربــع قســمتی از پــاک 3۸ فرعــی از 1919 
اصلــی واقــع در اراضــی ســعادت آبــاد رفســنجان بخــش 9 کرمــان 
ــک  ــی از مال ــهاد محل ــق استش ــاب و طب ــاد انق ــی آب ــاده عل ج

رســمی محمــد شــفیع پــور کرمانــی.
ــازه  ــی ششــدانگ مغ ــد عل ــوی رفســنجانی فرزن ــد تق  36(محم
مســاحت7۸.75 مترمربــع قســمتی از پــاک 3۸ فرعــی از 1919 
اصلــی واقــع در اراضــی ســعادت آبــاد رفســنجان بخــش 9کرمــان 
ــک  ــی از مال ــهاد محل ــق استش ــاب و طب ــاد انق ــی آب ــاده عل ج

رســمی محمــد شــفیع پــور کرمانــی.
ــژاد  ــی ن ــره عبدالله ــی و طاه ــد عل ــا فرزن ــی نی ــم لطف  37(رحی
بالمناصفــه شــش دانــگ خانــه  حیدرآبــاد فرزنــد عبــاس 
مســاحت۴35.9۸ مترمربــع قســمتی از پــاک 61 فرعــی از 1936 

ــاد رفســنجان بخــش 9کرمــان  ــدر آب ــی واقــع در اراضــی حی اصل
ــی از  ــان شــیخ صــدوق کوچــه 3 و حســب استشــهاد محل خیاب

ــفیان. ــاس یوس ــمی عب ــک رس مال
ــد شــش  ــد مجی ــک فرزن ــدی نســب ماهون  3۸(احســان محم
دانــگ خانــه مســاحت32۸.2 متــر مربــع قســمتی از پــاک 116 
ــنجان  ــاد رفس ــدر آب ــی حی ــع در اراض ــی واق ــی از 1936 اصل فرع

ــان بخــش 9 کرم
و حسب استشهاد محلی از مالک رسمی عباس یوسفیان.

 39(یاســر عبداللهــی نــژاد حیدرآبــاد فرزنــد علــی و ربابــه میرزائــی 
ــه  ــگ خان ــش دان ــه  ش ــد بالمناصف ــد محم ــادی فرزن ــل آب خلی
ــع  ــر باغچــه مســاحت شــش دانــگ6۸۸2.2  مترمرب مشــتمل  ب
ــی  ــع در اراض ــی واق ــی از 1936 اصل ــاک 5۸ فرع ــمتی از پ قس
حیدرآبــاد رفســنجان بخــش 9 کرمــان خیابان شــیخ صــدوق کوچه 
6 و حســب استشــهاد محلــی از مالــک رســمی حســین یوســفیان.
۴0(قاســم باقــری رســتم آبــادی فرزنــد حســن ششــدانگ 
ــع قســمتی از پــاک 90 فرعــی  گاوداری مســاحت 17۴6 مترمرب
ــش 9  ــنجان بخ ــک رفس ــی ماهون ــع در اراض ــی واق از 1952 اصل
کرمــان بــه نشــانی رفســنجان ابراهیــم آبــاد حاجــی خیابــان امــام 
خمینــی کوچــه 6 و حســب استشــهاد محلــی از مالکیــت مالــک 

ــدی. رســمی فاطمــه جاوی
 ۴1(زهــرا ابراهیمــی عبــاس آبــادی فرزنــد محمــد شــش دانــگ 
خانــه مســاحت 1036  متــر مربــع قســمتی از پــاک 1963 اصلــی 
ــانه  ــه نش ــان ب ــو رفســنجان بخــش 9 کرم ــع در اراضــی دهن واق
رفســنجان عبــاس آبــاد آقــا غفــور کوچــه امــام حســین و حســب 

استشــهاد محلــی از مالــک رســمی محمــد جهانبخــش.
 ۴2(فاطمــه خیرخــواه ریــزی فرزنــد حســین ششــدانگ مغــازه 
مســاحت 3۴.۸0 مترمربــع قســمتی از پــاک 211 فرعــی از 1۸1۸ 
ــاد رفســنجان بخــش 9 کرمــان  اصلــی واقــع در اراضــی کمــال آب
ــی از  ــهاد محل ــق استش ــه 2 و طب ــل کوچ ــرت حدفاص ــوار هج بل
ــت اول:  ــار نوب ــخ انتش ــوی تاری ــا عل ــد رض ــید محم ــت س مالکی
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رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان رفسنجان
ابوالفضل تیموری

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک رودبارجنوب 
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و ماده 13آئیـن نامه قانون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی واراضی و سـاختمانهای 
فاقدسـند رسـمی برابـررای شـماره13936031900200201720-93/11/06هیات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی حـوزه ثبت ملک شـهر رودبار جنوب تصرفـات مالکانه 
بامعـارض متقاضـی آقـای جهانگیـر برزیگـر فرزند حسـین  بشـماره شناسـنامه 650صـادره ازعنبرابـاد در یک بـاب خانه به 
مسـاحت ۴50/07متـر مربـع پـاک 702فرعـی از1۸۸- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـاک 1۸۸اصلـی قطعه سـه واقع 
در رودبـار جنـوب –شـهرک فرهنگیـان بخش۴6کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی آقای عبدالحسـین ،محمدمهدی مهسـا 
مهیمـی وفاطمـه بیـگ مـرادی محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـاع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهـی 
مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ 
انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دومـاه اعتراض خـود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظرف مدت یک مـاه از تاریخ 
تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیم نمایند . بدیهی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکوروعدم 
وصـول اعتـراض طبـق مقررا ت سـند مالکیت صادر خواهدشـد ./م الـف:۸۴7-  تاریخ انتشـار نوبـت اول:99/01/27 – تاریخ 

 علی رحمانی خالص - رئیس ثبت اسناد امالک انتشـارنوبت دوم :99/02/10

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان 
هـای فاقـد سـند رسـمی-اگهی موضـوع مـاده 3 و مـاده 13 آئیـن نامـه قانـون تعییـن 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی برابـر رای شـماره 
13996031900۸000111 هیـات دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی 
و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک زرنـد 
تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضـی آقـای امیرعلـی مهـدی زاده گیسـکی  فرزنـد احمد 
بـه شـماره شناسـنامه 29۸1910175 بـا والیـت آقـای احمـد مهدیـزاده گیسـکی بـه شـماره 
ملی ۴7223972۴۴ در ششـدانگ قسـمتی از خانه به مسـاحت 2۸/22مترمربع از پاک 
6۴55 اصلـی واقـع در زرنـد خیابـان فـردوس کوچـه 3 خریـداری از مالـک رسـمی خانـم 
رخسـاره بینـش بینـا محـرز گردیـده اسـت. لـذا به منظـور اطاع عمـوم مراتـب در دو نوبت 
بـه فاصلـه 15روز آگهـی مـی شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیت 
متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـار اولین اگهی به مـدت دو ماه 
اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید ظـرف مدت یک مـاه از تاریخ 
تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نمایند. بدیهی اسـت در 
صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقررات سـند مالکیـت صادر 

خواهـد شـد. م/الف 9
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حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان 
هـای فاقـد سـند رسـمی-اگهی موضـوع مـاده 3 و مـاده 13 آئیـن نامـه قانـون تعییـن 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی برابر رای شـماره 
139۸6031900۸002312 هیـات دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتی اراضی 
و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک زرنـد 
تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضـی آقای سـعید جمالیـزاده بهاءآبادی فرزنـد احمد به 
شـماره شناسـنامه 105 در یـک بـاب خانه بـه مسـاحت 2۸۴/60مترمربع مفـروز و مجزی 
از پـاک 230 فرعـی از 236۸ اصلـی واقـع در زرنـد _ اکبـر آبـاد خیابـان عطاهللا اسـامی 
خریـداری از مالـک رسـمی آقـای جـواد ذکائـی محـرز گردیده اسـت. لذا به منظـور اطاع 
عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15روز آگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص 
نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ 
انتشـار اولیـن اگهـی بـه مدت دو مـاه اعتراض خود را بـه این اداره تسـلیم و پس از اخذ 
رسـید ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجـع 
قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول 

اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد. م/الف 10
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/02/10- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/02/2۴

حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
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رشد 5.۲ درصدی مشترکین برق استان البرز
مدیرعامل شرکت توزیع برق استان البرز از رشد ۵.۲ درصدی 

مشترکین برق در استان خبر داد.

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان البرز از رشد ۵.۲ درصدی مشترکین برق در استان خبر داد.

اقدامـات  خصـوص  در  بیـات  بهنـام 
تابسـتان  پیـک  از  گـذر  بـرای  الزم 
شـاخصی  اقدامـات  نیـز  و  جـاری 
کـه سـال قبـل انجـام شـده اسـت، 
کـه گذشـت  سـالی  در  کـرد:  اظهـار 
بیـش از 60 هـزار مشـترک بـه تعداد 
نیـروی  توزیـع  شـرکت  مشـترکین 
برق البرز افزوده شـده اسـت.وی در 
ادامـه بـا اشـاره بـه رشـد 9 درصـدی 
تجـاری،  بخـش  در  بـرق  مصـرف 
نیـز رشـد  گفـت: در بخـش خانگـی 
3.5 درصـدی را شـاهد هسـتیم کـه 
پتانسـیل  اسـتفاده  بـا  اسـت  الزم 
خـوب ایـن دو بخـش در زمینه پیک 

سـایی، اسـتفاده کافـی صـورت گیرد.
مدیرعامل شـرکت توزیع برق اسـتان 
البـرز گفـت: در سـال گذشـته بـرای 
اولیـن بـار در کشـور شـاهد کاهـش 
تلفـات 2.1 درصدی در شـرکت توزیع 
نیـروی بـرق اسـتان البـرز بودیـم که 
الزم  و  اسـت  ای  پسـنده  امـر  ایـن 
اسـت این مهـم تـداوم یابد.بـه گفته 
بیـات در سـال گذشـته ایـن شـرکت 
بـا 99 درصـد وصـول موفق به کسـب 
رتبـه سـوم از نظـر وصـول مطالبـات 
توزیـع  شـرکت های  تمامـی  بیـن  در 
نیـروی برق کشـور نائل شـده اسـت.
وی در بخـش دیگـری بـا اشـاره بـه 
بـرق  5.2 درصـدی مشـترکین  رشـد 
نسـبت   9۸ سـال  در  البـرز  اسـتان 

ایـن  افـزود:  قبـل  سـال های  بـه 
کـه  متوسـط کشـوری  رقـم  از  مهـم 
بـوده  بیشـتر  نیـز  اسـت  3.2 درصـد 
توزیـع  شـرکت  اسـت.مدیرعامل 
درآمدزایـی  از  البـرز  اسـتان  بـرق 
تهاتـر  از طریـق  ریالـی  میلیـارد   1۸0
در سـطح اسـتان طـی سـال گذشـته 
خبـر داد و گفـت: در سـال جدید این 
رقـم بایـد به مبلـغ 300 میلیـارد ریال 

برسـد.
اقدامـات  دیگـر  خصـوص  در  بیـات 
نیـروی  توزیـع  انجـام شـده شـرکت 
برق اسـتان البرز در سـال گذشـته به 
کسـب 5۴0 میلیـارد ریال بخشـودگی 
مالیاتـی اشـاره کـرد و گفـت: کسـب 
بخشـودگی 160 میلیـارد ریالی ناشـی 

از قانـون خـوش حسـابی کارفرمایان 
و یـا تخصیـص و اعطـای وام بـه دو 
رسـمی  پرسـنل  از  نفـر   16 و  هـزار 
وشـرکتی ایـن مجموعـه از جمله این 
بـا اشـاره  بـوده اسـت.وی  اقدامـات 
 737 و  هـزار   11 پذیـری  رؤیـت  بـه 
مشـترک دیمانـدی کـه بـا نصـب 17 
هـزار و 291 کنتـور هوشـمند منجـر به 
راه اندازی 1۴1 درصدی شـده اسـت، 
توضیـح داد: از ایـن حیـث در سـطح 
کشـور بعـد از اهـواز رتبـه دوم را بـه 
خـود اختصـاص داده ایم.مدیرعامـل 
البـرز  اسـتان  بـرق  توزیـع  شـرکت 
بـا توجـه بـه بازدیـد انجـام شـده از 
البـرز،  اسـتان  صنعتـی  شـهرک های 
 70 رشـد  از  نشـان  برآوردهـا  گفـت: 
الـی ۸0 مگاواتـی مصـرف در بخـش 
صنایـع دارد کـه الزم اسـت از همیـن 
حـاال بـه فکـر تأمیـن بـرق پایـدار بـا 
حفـظ سـهمیه پیـک سـایی شـرکت 
کـه  اسـت  نیـاز  همچنیـن  باشـیم، 
صنایـع  بـا  نامه هـا  تفاهـم  روزانـه 
اسـاس  قرارگیرد.بـر  رصـد  مـورد 
گفته هـای بیـات ضـروری اسـت کـه 

بـا مذاکره بـا صنایع و اصناف نسـبت 
در  سـاعت کاری  و  مـدل  تغییـر  بـه 
اقـدام  صنعتـی  و  تجـاری  بخـش 
شـود.وی بـا تاکیـد بـر اهمیـت ورود 
بـه بحـث اسـتارتاپ هـا، عنـوان کرد: 
در ایـن قالب دسـتیابی بـه طرح های 
و  قوانیـن  استانداردسـازی  و  مـدون 
روش هـای مدیریت مصـرف ضروری 
توزیـع  شـرکت  اسـت.مدیرعامل 
نیـروی بـرق اسـتان البـرز بـا اشـاره 
بارهـای  تکلیـف  تعییـن  اهمیـت  بـه 
بـزرگ،  مجتمع هـای  سرمایشـی 
پیشـنهاد  راسـتا  ایـن  در  بیـان کـرد: 
 13 سـاعات  بیـن  اصنـاف  تعطیلـی 
الـی 15 مدنظـر اسـت.بیات با اشـاره 
رعایـت  بـرای  تـاش  ضـرورت  بـه 
اسـتان  در  پیـک  کاهـش  سـهمیه 
بـرای سـال  مـا  البـرز، گفـت: سـهم 
جـاری 156 مـگاوات تعییـن شـده و 
ایـن عـدد و همچنیـن  بـرای تحقـق 
بـا در نظـر گرفتـن مشـترکین جدیـد 
الزم اسـت روی عـدد 320 مـگاووات 
برنامـه ریـزی کنیـم تـا هـدف تعیین 

شـده محقـق شـود.

ته
نک

بیـات در خصـوص دیگـر اقدامـات انجـام شـده شـرکت توزیـع 
نیـروی برق اسـتان البرز در سـال گذشـته به کسـب ۵4۰ میلیارد 
ریـال بخشـودگی مالیاتـی اشـاره کرد و گفت: کسـب بخشـودگی 
۱۶۰ میلیـارد ریالـی ناشـی از قانون خـوش حسـابی کارفرمایان و 
یـا تخصیـص و اعطـای وام بـه دو هزار و ۱۶ نفر از پرسـنل رسـمی 
وشـرکتی ایـن مجموعه از جملـه این اقدامـات بوده اسـت.وی با 
اشـاره بـه رؤیـت پذیـری ۱۱ هـزار و ۷۳۷ مشـترک دیمانـدی کـه 
بـا نصـب ۱۷ هـزار و ۲۹۱ کنتور هوشـمند منجر بـه راه انـدازی ۱4۱ 
درصـدی شـده اسـت، توضیـح داد: از این حیث در سـطح کشـور 
بعـد از اهـواز رتبـه دوم را بـه خـود اختصـاص داده ایم.مدیرعامل 
شـرکت توزیع برق اسـتان البـرز با توجه بـه بازدید انجام شـده از 
شـهرک های صنعتی اسـتان البـرز، گفت: برآوردها نشـان از رشـد 
۷۰ الـی ۸۰ مگاواتـی مصـرف در بخـش صنایع دارد که الزم اسـت 
از همیـن حـاال بـه فکـر تأمیـن بـرق پایدار بـا حفظ سـهمیه پیک 

سـایی شـرکت باشیم

ــن  ــان ای ــران و کارکن ــان از مدی ــتان اصفه ــا اس ــل آبف مدیرعام
شــرکت خواســت بــا رعایــت تمــام پروتــکل هــای بهداشــتی در 
جهــت تحقــق شعارانســجام ســازمانی، توانمندســازی و ارتقــای 

ــد. خدمــات تــاش کنن
 مهنــدس هاشــم امینــی در نشســت بررســی راهکارهــای 
ــیوع  ــد ش ــرد: هرچن ــح ک ــترکین تصری ــش مش ــدی بخ درآم
ویــروس کرونــا باعــث بــروز مشــکات زیــادی در جهــان شــده 
ــه  ــا در ارائ ــا م ــود ت ــی ش ــث نم ــئله باع ــن مس ــا ای اســت، ام

ــم. ــی کنی ــه مشــترکین کوتاه ــود ب ــات خ خدم
وی بــا اشــاره بــه ایــن کــه بایــد بــه ســبک زندگــی همــراه بــا 
کرونــا عــادت کنیــم افــزود: دنیــا بــا ایــن موضــوع کنــار آمــده که 
افــراد بایــد ضمــن حفــظ ســامتی خــود، بــه کارهــای روزمــره و 

وظایــف شــغلی شــان بپردازنــد.
ــن  ــان در عی ــل شــرکت آب و فاضــاب اســتان اصفه مدیرعام
ــرایط  ــت ش ــه عل ــش مصــرف آب ب ــه افزای ــاره ب ــا اش ــال ب ح
ویــژه بهداشــتی گفــت: بــا توجــه بــه ایــن کــه هنــوز ســامانه دوم 
آبرســانی اصفهــان بــزرگ وارد مــدار بهــره بــرداری نشــده و فصل 
تابســتان نیــز در پیــش اســت، برنامــه ریــزی بــرای تامیــن آب 
شــرب ســالم و بهداشــتی مشــترکین تحت پوشــش در دســتور 

کار قــرار گرفتــه اســت. 
وی در بخــش دیگــری از ســخنانش حــوزه خدمــات مشــترکین 
را خــط مقــدم جبهــه خدمــت رســانی بــه مــردم دانســت و بــا 
ــتایی  ــهری و روس ــای ش ــای آبف ــام شــرکت ه ــه ادغ ــاره ب اش
ــرای انســجام بیشــتر و  گفــت: بایــد از فرصــت ایجــاد شــده ب
ارتقایخدمــات بــه مــردم اســتان پهنــاور اصفهــان اســتفاده کــرد.
معــاون خدمــات مشــترکین و درآمــد آبفااســتان اصفهــان نیــز 
ــن حــوزه پــس  ــن نشســت گزارشــی از چالــش هــای ای در ای
ــاره  ــه کــرد و گفــت: فعالیــت دوب ــا ارائ از شــیوع ویــروس کرون
ارزیابــان و مامــوران قرائــت کنتــور آب، بــا رعایــت نــکات 

ــد. ــاز ش ــاری آغ ــاه ج ــدای اردیبهشــت م بهداشــتی از ابت
ــعابات آب و  ــش انش ــر پیمای ــال ب ــن ح ــی در عی ــا رضای رض
فاضــاب و شناســایی انشــعاب هــای غیــر مجــاز و همچنیــن 
ــای  ــکان ه ــاب در م ــعاب فاض ــروش انش ــت ف ــه سیاس ادام
دارای امکانــات فنــی بــا اســتفاده از تســهیات قرض الحســنه و 

ــرد. ــد ک ــال 1399تاکی تقســیطی  در س

اهواز تربت حیدریه 

بر اساس راهبردهای تبیین شده، اهداف کیفی شرکت در سال 99  ارتقا می یابد آب انبار مدفون در بافت تاریخی تربت حیدریه ساماندهی می شود

ــگری  ــی، گردش ــس اداره میراث فرهنگ رئی
از  تربــت  حیدریــه  دســتی  صنایــع   و 
ــراث  ــه می ــازه ب ــاب مغ ــک ب ــذاری ی واگ
بازگشــایی ورودی آب  بــرای   فرهنگــی 
ــر داد. ــه خب ــت حیدری ــی ترب ــت تاریخ ــون در باف ــی مدف ــاری تاریخ  انب
بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره کل میراث فرهنگــی گردشــگری و صنایــع 
دســتی خراســان رضــوی علــی محمــدی امــروز 9 اردیبهشــت ماه بــا بیــان 
ایــن مطلــب افــزود: »بافــت تاریخــی تربــت حیدریــه یکــی از بافت هــای با 
 ارزش اســتان اســت که بیش از 50 اثر تاریخی در آن واقع شــده اســت.«
او ادامــه داد: »خوشــبختانه در چنــد ســال اخیــر بــا فرهنگ ســازی صورت 
ــای تاریخــی  ــظ و پاسداشــت بناه ــه حف ــی ب ــردم محل ــوم م ــه، عم گرفت
ــد.« ــه داشــته ان ــن زمین ــی در ای ــد و همــکاری بســبار خوب  کمــک کرده ان
او اظهــار کــرد: »در بافــت تاریخــی تربــت حیدریــه، مجموعــه ای از 

انبــار، مســجد، مقبــره، ســرا  آثــار از جملــه کاروانســرا، حمــام، آب 
و خانه هــای تاریخــی قــرار  دارد کــه یکــی از ایــن آثــار آب انبــاری 
ــی قســمتی  ــات غیرقانون ــا دخــل و تصرف ــل ب ــه در ســال های قب ــوده ک ب
از آن مدفــون شــده بــود کــه بــا همراهــی عمومــی و دلســوزان بــه 
 میــراث فرهنگــی بــزودی ایــن آب انبــار ســاماندهی خواهــد شــد.«
تاریخــی  ربــاط  حاضــر  حــال  »در  کــرد:  تصریــح  محمــدی 
واقــع  بافــت  ایــن  در  کــه  الری  مقبــره  و  امیــن  ســرای  الری، 
اداره  و  خصوصــی  بخــش  مالکیــن  متولــی،  مشــارکت  بــا  شــده 
اســت.« ســاماندهی   و  مرمــت  حــال  در  فرهنگــی   میــراث 
 1۴0 حــدود  فاصلــه  در  حیدریــه  تربــت  شهرســتان  اســت:  گفتنــی 
ــرار دارد و دارای  ــوی ق ــان رض ــتان خراس ــز اس ــهد مرک ــری از مش کیلومت
320 جاذبــه گردشــگری اســت و 52 اثــر تاریخــی در فهرســت آثــار ملــی 

ــیده اســت. ــت رس ــه ثب ب

 مدیرعامـل و  رئیس هیئت مدیره شـرکت ملی 
حفـاری ایـران گفـت: بـر اسـاس برنامـه هـای 
راهبـردی تبییـن شـده، اهداف کیفی شـرکت در 
سـال 99  در سـه بخـش ارتقا مـی یابد.مهندس 
سـید عبدالـه موسـوی افـزود: در سـال جهـش تولیـد این شـرکت مصمم اسـت تا 
راهبردهـای الزم بـرای تحقـق اهـداف کیفـی را در بخـش هـای کارآمـدی عملیاتـی،  
رقابت پذیری و سـهم بازار و بهبود سـازمانی و توسـعه پایدار  ارتقأ بخشد.وی تصریح 
کـرد:  شـرکت ملـی حفـاری ایـران  بـه عنـوان بزرگتریـن شـرکت ایرانـی در زمینـه 
حفـاری چـاه  هـای نفـت و گاز با برخـورداری از مجموعـه کارکنان مجـرب و  کارآمد و 
ظرفیت های تجهیزاتی، جایگاه نخسـت را در ارائه خدمات حفاری و سـرویس  های 
یکپارچه فنی در کشـور دارا می باشد.موسـوی گفت: این شـرکت با نگاه بنگاهداری و 
مشـتری مداری به منظور حفظ جایگاه خود اهداف توسـعه ای ترسـیم نموده که در 
سـال جـاری، اجـرای آن را در ابعـاد کیفی با جدّیت بیشـتر دنبال مـی کند.مدیرعامل 
شـرکت ملـی حفاری ایران افـزود: اهداف مورد نظر در بخش کارآمدی شـامل ارتقای 

راندمـان اجرایـی، بازدهـی عملیـات و سـرویس  هـای حفـاری و پروژه هـای کلید در 
دسـت، پشتیبانی، بهینه  سازی دسـتگاه  ها و تجهیزات حفاری، بکارگیری حداکثری 
تـوان تجهیزاتـی و منابع انسـانی شـرکت، تقویـت توانمندی داخلـی از طریق تکمیل 
ماشـین  آالت موجود و اسـتفاده از ظرفیت های برون سـپاری و پایدار سـازی تامین 
کاال و خدمـات از طریـق اولویـت  بنـدی تقاضاهـای اصلـی و تنوع  بخشـی بـه منابع 
تولیـد باکیفیـت مـی باشـد.وی اظهـار کـرد: در موضـوع رقابت پذیـری و سـهم بازار 
نیـز حضـور فعـال در مناقصـات و مشـارکت از طریـق روش های نوین بـا پیمانکاراِن 
توسـعه میادیـن و افزایـش سـهم بـازار حفـاری با رویکـرد بهـره  بـرداری از مطالعات 
بـازار، اولویـت  بکارگیـری خدمـات دارای ارزش افـزوده بـاال هدفگذاری شـده اسـت.
موسـوی گفت: همچنین بهبود سـازمانی، توسـعه پایدار مقوله های ایمنی ،بهداشـت 
و محیـط زیسـت )HSE(، ارائـه خدمـات حفـاری، توانمندسـازی و ایجـاد انگیزش 
کارکنـان،  چابـک سـازی سـازمانی از طریق بازنگـری روش های انجـام کار و ارتقای 
فرایندهـا، اسـتقرار نظـام  هـای کارآمـد یکپارچـه مدیریت مالـی با رویکـرد وصول به 

موقـع درآمدهـا و مدیریـت هزینه در دسـتور کار می باشـد.

سرمایه گذاری 
۱۲هزار میلیارد تومانی 

گل گهر سیرجان در 
سال جهش تولید

جمشـید مارحمـن  افـزود: سـه میلیون 
تـن بـه ظرفیـت تولیـد کنسـانتره, پنـج 
میلیـون تـن به ظرفیت تولیـد گندله و 70 
هـزار تـن بـه ظرفیـت تولید بریکت سـرد 
بـا راه انـدازی ایـن طـرح هـا در کشـور 

افزوده می شود.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه تامیـن خـوراک 
کنسـانتره و گندلـه سـنگ آهـن، یکـی از 
کارخانه هـای  نیازهـای  حیاتی تریـن 
بـا رشـد  داشـت:  اظهـار  اسـت  فـوالدی 
تولیـد و نیـز ایجاد ظرفیت هـای جدید در 
گل گهـر, بخشـی از دغدغـه هـای جهش 

تولید فوالد برطرف می شود.

افزایش تولید در شرکت گل گهر
ومعدنـی  صنعتـی  شـرکت  مدیرعامـل 
سـیرجان گفـت:  آهـن گل گهـر  سـنگ 
مجموع تولید کنسـانتره شرکت گل گهر در 
سـال 9۸ بـه بیـش از 16 میلیـون تـن 
رسـید کـه افزایـش سـه درصدی نسـبت 
بـه عملکرد سـال قبـل را نشـان میدهد و 
تولیـد گندله سـنگ آهـن این شـرکت از 
12.1 میلیـون تـن فراتر رفت که نسـبت به 
تولید سـال 97 با رشـد ۴درصـدی همراه 

شد.
ایـن  تولیـد  رشـد  افـزود:  مارحمـن 
محصـوالت و همچنیـن راه انـدازی پروژه 
هـای جدیـد, از یک سـو و زمینه افزایش 
تولیـد فـوالد خام و محصوالت فـوالدی را 
فراهـم مـی آورد و از دیگر سـو سـبب باال 
رفتـن تولید واقعـی کارخانه هـای فوالدی 
مـی شـود بـه طـوری کـه ایـن عملکـرد، 
باعث رشـد شـاخص بهره وری و استفاده 
بیشـتر از ظرفیـت های نصب شـده فوالد 

در منطقه است.

تاکید مدیرعامل آبفا سیرجان
استان اصفهان بر استمرار 
خدمات رسانی با رعایت 

پروتکل های بهداشتی
گزارش

مصوبه نهایی وام یک هزار میلیاردی مسکن مهر پردیس صادر شد
مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پردیس گفت: مصوبه نهایی پرداخت وام یک هزار میلیارد تومانی مسکن مهر پردیس از 

سوی بانک مرکزی کشور صادر شد.مهدی هدایت اظهار داشت: این وام توسط شعبه نارمک بانک مسکن به شرکت عمران 
پردیس پرداخت می شود و صرف ساخت پروژه های زیر بنایی و تکمیل پروژه های مسکن مهرخواهد شد.

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
دفتر ازدواج 3 و طالق 2 دورود

جنــاب آقــای غامعلــی باجــان فرزنــد روح الــه فعــا مجهــول المــکان بــا ســام در اجــرای دادنامــه 
شــماره9809976638801970 مورخــه1398/11/26 از پرونــده شــماره 9809986638800315 شــعبه 1 دادگاه خانــواده 
شهرســتان دورود بــه اطــاع میسرســاند همســرتان خانــم زهــرا باجــان فرزنــد علــی بــا بــذل تمــام مهریــه خــود 
قصــد طــاق دارنــد. لــذا ظــرف مــدت ده روز پــس از انتشــار ایــن آگهــی ضمــن هماهنگــی قبلــی بــا ایــن دفترخانــه 
بــا در دســت داشــتن مــدارک خــود همــراه زوجــه جهــت اصــاح ذات البیــن یــا امضــای ســند  و ثبــت طــاق در 
ایــن دفترخانــه واقــع در اســتان لرســتان شهرســتان دورود میــدان فرمانــداری کوچــه جنــب فرمانداری حاضر شــوید. 
بدیهــی اســت در صــورت عــدم مراجعــه شــما طــاق بصــورت غیابــی جــاری و بــه ثبــت خواهــد رســید. م الــف 1352
2459 حسین دالوند - سردفتر ازدواج 3 و طالق 2 دورود 

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
تحدیــد حــدود اختصاصــی ششــدانگ یکبــاب بنــای مســکونی و محوطــه بــه مســاحت 397/10 متــر مربــع 
ــان  ــش 28 گی ــزگاه بخ ــه دی ــع در قری ــی 5 واق ــنگ اصل ــده از 54 از س ــزی ش ــی 646 مج ــماره فرع ــه ش ب
تصرفــات مالکانــه آقــای صــادق اصــان پــور جوکنــدان فرزنــد ارشــد انتقالــی ملــک از مالــک رســمی کتــاب 
الــه دالوری محــرز گردیــده اســت لــذا بــه اســتناد مــاده 13 آئیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی 
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی آگهــی تحدیــد حــدود اختصاصــی بــه نــام آقــای صــادق اصــان پــور 
ــه اطــاع کلیــه مجاوریــن و صاحبــان حقــوق ارتفاقــی مــی رســاند کــه تحدیــد حــدود  جوکنــدان منتشــر و ب
ــد.  ــد آم ــل خواه ــه عم ــروع و ب ــل ش ــح در مح ــاعت 9 صب ــورخ 1399/03/07 راس س ــوف از م ــاک موص پ
چنانچــه هــر یــک از مجاوریــن ملــک مرقــوم بــه حــدود و حقــوق ارتفاقــی ملــک مرقــوم واخواهــی داشــته 
باشــند مــی تواننــد از تاریــخ تنظیــم صورتمجلــس تحدیــدی ظــرف مــدت ســی روز اعتــراض خــود را کتبــا بــه 
اداره ثبــت اســناد و امــاک تالــش تســلیم و رســید اخــذ نماینــد و برابــر مــاده 86 آئیــن نامــه اصاحــی قانــون 
ثبــت معتــرض بایــد ظــرف یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه ایــن اداره دادخواســت بــه دادگاه محــل 
ــه  ــم دادخواســت ب ــه گواهــی عــدم تقدی ــور و ارائ ــر اینصــورت پــس از گذشــت مــدت مزب ــم دارد در غی تقدی
وســیله متقاضــی یــا نماینــده قانونــی او ایــن اداره بــدون توجــه بــه اعتــراض عملیــات ثبتــی را ادامــه خواهــد 

ــخ انتشــار : 1399/02/10 داد. 123 تاری
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آگهی تحدید حدود اختصاصی 
و  یکبــاب خانــه  تحدیــد حــدود اختصاصــی ششــدانگ 
محوطــه بــه مســاحت 743/16 متــر مربــع بــه شــماره فرعــی 
951 مجــزی شــده از 265 از ســنگ اصلــی 15 واقــع در قریــه 
هــره دشــت بخــش 28 گیــان تصرفــات مالکانــه آقــای 
ابراهیــم شــکوری فرزنــد عــزت الــه انتقالــی ملــک از مالــک 
رســمی آقــای موســی طاهــری و مــاه نــه نــه یونــس دخــت 
محــرز گردیــده اســت لــذا بــه اســتناد مــاده 13 آئیــن نامــه 
قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتی اراضــی و ســاختمانهای 
فاقــد ســند رســمی آگهــی تحدیــد حــدود اختصاصــی بــه نــام 
آقــای ابراهیــم شــکوری منتشــر و بــه اطــاع کلیــه مجاوریــن 
ــد حــدود  ــان حقــوق ارتفاقــی مــی رســاند کــه تحدی و صاحب
پــاک موصــوف از مــورخ 1399/04/04 راس ســاعت 9 صبــح 
در محــل شــروع و بــه عمــل خواهــد آمــد. چنانچــه هــر یــک 
از مجاوریــن ملــک مرقــوم بــه حــدود و حقــوق ارتفاقــی ملــک 
مرقــوم واخواهــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ تنظیــم 
صورتمجلــس تحدیــدی ظــرف مــدت ســی روز اعتــراض 
خــود را کتبــا بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک تالــش تســلیم 
و رســید اخــذ نماینــد و برابــر مــاده 86 آئیــن نامــه اصاحــی 
قانــون ثبــت معتــرض بایــد ظــرف یــک مــاه از تاریــخ تســلیم 
اعتــراض بــه ایــن اداره دادخواســت بــه دادگاه محــل تقدیــم 
دارد در غیــر اینصــورت پــس از گذشــت مــدت مزبــور و ارائــه 
ــا  ــه وســیله متقاضــی ی ــم دادخواســت ب ــدم تقدی گواهــی ع
نماینــده قانونــی او ایــن اداره بــدون توجــه بــه اعتــراض 
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هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین 

نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

 1398/11/17  -  1398603180190007317 شــماره  رای  برابــر 
ــی  ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــات اول موض هی
ــد  ــتقر در واح ــمی مس ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق ــی و س اراض
ــه بامعــارض  ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک تالــش تصرفــات مالکان
ــماره  ــه ش ــه ب ــد اذن ال ــادی فرزن ــر عب ــای جهانگی ــی آق متقاض
و  یکبابخانــه  در ششــدانگ  تالــش  از  شناســنامه 6 صــادره 
محوطــه بــه مســاحت 1000  مترمربــع پــاک فرعــی 556 از 38 
ــه  ــع در قری ــاک 310 واق ــده از پ ــزی ش ــروز و مج ــی مف اصل
ییاقــی مریــان بخــش 28 گیــان خریــداری از مالــک رســمی 
ــه  ــذا ب ــژاد محــرز گردیــده اســت ل آقــای فیــض الــه حیــدری ن
ــه 15 روز  ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب ــوم مرات ــاع عم ــور اط منظ
ــه صــدور  ــی کــه اشــخاص نســبت ب آگهــی مــی شــود در صورت
ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از 
تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را 
بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک 
مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع 
قضایــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت 
مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت 
صــادر خواهــد شــد . 126 تاریــخ انتشــار نوبــت اول : 1399/02/10 

ــورخ 1399/02/24 ــت دوم : م ــار نوب ــخ انتش تاری
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هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین 

نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

 1398/11/17  -  1398603180190007444 شــماره  رای  برابــر 
ــی  ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــات اول موض هی
ــد  ــتقر در واح ــمی مس ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق ــی و س اراض
ــه بامعــارض  ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک تالــش تصرفــات مالکان
ــه  ــود ب ــد مقص ــک فرزن ــتیاری ری ــرز دش ــای فرام ــی آق متقاض
شــماره شناســنامه 1959 صــادره از تالــش در ششــدانگ یکبــاب 
ســاختمان دو طبقــه و محوطــه بــه مســاحت 348/26  مترمربــع 
پــاک فرعــی 10170 از 8 اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــاک 
ــداری از  ــه طــوالرود بخــش 28 گیــان خری 8949 واقــع در قری
ــده اســت  ــی محــرز گردی ــه رحمان مالــک رســمی آقــای نبــی ال
لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 
روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور 
ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از 
تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را 
بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک 
مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع 
قضایــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت 
مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت 
صــادر خواهــد شــد . 125 تاریــخ انتشــار نوبــت اول : 1399/02/10 

ــت دوم : مــورخ 1399/02/24 ــخ انتشــار نوب تاری
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سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
دفتر ازدواج 3 و طالق 2 دورود

جنــاب آقــای غامعلــی باجــان فرزنــد روح الــه فعــا مجهــول المــکان بــا ســام در اجــرای دادنامــه 
شــماره9809976638801970 مورخــه1398/11/26 از پرونــده شــماره 9809986638800315 شــعبه 1 دادگاه خانــواده 
شهرســتان دورود بــه اطــاع میسرســاند همســرتان خانــم زهــرا باجــان فرزنــد علــی بــا بــذل تمــام مهریــه خــود 
قصــد طــاق دارنــد. لــذا ظــرف مــدت ده روز پــس از انتشــار ایــن آگهــی ضمــن هماهنگــی قبلــی بــا ایــن دفترخانــه 
بــا در دســت داشــتن مــدارک خــود همــراه زوجــه جهــت اصــاح ذات البیــن یــا امضــای ســند  و ثبــت طــاق در 
ایــن دفترخانــه واقــع در اســتان لرســتان شهرســتان دورود میــدان فرمانــداری کوچــه جنــب فرمانداری حاضر شــوید. 
بدیهــی اســت در صــورت عــدم مراجعــه شــما طــاق بصــورت غیابــی جــاری و بــه ثبــت خواهــد رســید. م الــف 1352
2459 حسین دالوند - سردفتر ازدواج 3 و طالق 2 دورود 

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
تحدیــد حــدود اختصاصــی ششــدانگ یکبــاب بنــای مســکونی و محوطــه بــه مســاحت 397/10 متــر مربــع 
ــان  ــش 28 گی ــزگاه بخ ــه دی ــع در قری ــی 5 واق ــنگ اصل ــده از 54 از س ــزی ش ــی 646 مج ــماره فرع ــه ش ب
تصرفــات مالکانــه آقــای صــادق اصــان پــور جوکنــدان فرزنــد ارشــد انتقالــی ملــک از مالــک رســمی کتــاب 
الــه دالوری محــرز گردیــده اســت لــذا بــه اســتناد مــاده 13 آئیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی 
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی آگهــی تحدیــد حــدود اختصاصــی بــه نــام آقــای صــادق اصــان پــور 
ــه اطــاع کلیــه مجاوریــن و صاحبــان حقــوق ارتفاقــی مــی رســاند کــه تحدیــد حــدود  جوکنــدان منتشــر و ب
ــد.  ــد آم ــل خواه ــه عم ــروع و ب ــل ش ــح در مح ــاعت 9 صب ــورخ 1399/03/07 راس س ــوف از م ــاک موص پ
چنانچــه هــر یــک از مجاوریــن ملــک مرقــوم بــه حــدود و حقــوق ارتفاقــی ملــک مرقــوم واخواهــی داشــته 
باشــند مــی تواننــد از تاریــخ تنظیــم صورتمجلــس تحدیــدی ظــرف مــدت ســی روز اعتــراض خــود را کتبــا بــه 
اداره ثبــت اســناد و امــاک تالــش تســلیم و رســید اخــذ نماینــد و برابــر مــاده 86 آئیــن نامــه اصاحــی قانــون 
ثبــت معتــرض بایــد ظــرف یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه ایــن اداره دادخواســت بــه دادگاه محــل 
ــه  ــم دادخواســت ب ــه گواهــی عــدم تقدی ــور و ارائ ــر اینصــورت پــس از گذشــت مــدت مزب ــم دارد در غی تقدی
وســیله متقاضــی یــا نماینــده قانونــی او ایــن اداره بــدون توجــه بــه اعتــراض عملیــات ثبتــی را ادامــه خواهــد 
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آگهی تحدید حدود اختصاصی 
و  یکبــاب خانــه  تحدیــد حــدود اختصاصــی ششــدانگ 
محوطــه بــه مســاحت 743/16 متــر مربــع بــه شــماره فرعــی 
951 مجــزی شــده از 265 از ســنگ اصلــی 15 واقــع در قریــه 
هــره دشــت بخــش 28 گیــان تصرفــات مالکانــه آقــای 
ابراهیــم شــکوری فرزنــد عــزت الــه انتقالــی ملــک از مالــک 
رســمی آقــای موســی طاهــری و مــاه نــه نــه یونــس دخــت 
محــرز گردیــده اســت لــذا بــه اســتناد مــاده 13 آئیــن نامــه 
قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتی اراضــی و ســاختمانهای 
فاقــد ســند رســمی آگهــی تحدیــد حــدود اختصاصــی بــه نــام 
آقــای ابراهیــم شــکوری منتشــر و بــه اطــاع کلیــه مجاوریــن 
ــد حــدود  ــان حقــوق ارتفاقــی مــی رســاند کــه تحدی و صاحب
پــاک موصــوف از مــورخ 1399/04/04 راس ســاعت 9 صبــح 
در محــل شــروع و بــه عمــل خواهــد آمــد. چنانچــه هــر یــک 
از مجاوریــن ملــک مرقــوم بــه حــدود و حقــوق ارتفاقــی ملــک 
مرقــوم واخواهــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ تنظیــم 
صورتمجلــس تحدیــدی ظــرف مــدت ســی روز اعتــراض 
خــود را کتبــا بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک تالــش تســلیم 
و رســید اخــذ نماینــد و برابــر مــاده 86 آئیــن نامــه اصاحــی 
قانــون ثبــت معتــرض بایــد ظــرف یــک مــاه از تاریــخ تســلیم 
اعتــراض بــه ایــن اداره دادخواســت بــه دادگاه محــل تقدیــم 
دارد در غیــر اینصــورت پــس از گذشــت مــدت مزبــور و ارائــه 
ــا  ــه وســیله متقاضــی ی ــم دادخواســت ب ــدم تقدی گواهــی ع
نماینــده قانونــی او ایــن اداره بــدون توجــه بــه اعتــراض 

عملیــات ثبتــی را ادامــه خواهــد داد. 124 
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هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین 

نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

 1398/11/17  -  1398603180190007317 شــماره  رای  برابــر 
ــی  ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــات اول موض هی
ــد  ــتقر در واح ــمی مس ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق ــی و س اراض
ــه بامعــارض  ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک تالــش تصرفــات مالکان
ــماره  ــه ش ــه ب ــد اذن ال ــادی فرزن ــر عب ــای جهانگی ــی آق متقاض
و  یکبابخانــه  در ششــدانگ  تالــش  از  شناســنامه 6 صــادره 
محوطــه بــه مســاحت 1000  مترمربــع پــاک فرعــی 556 از 38 
ــه  ــع در قری ــاک 310 واق ــده از پ ــزی ش ــروز و مج ــی مف اصل
ییاقــی مریــان بخــش 28 گیــان خریــداری از مالــک رســمی 
ــه  ــذا ب ــژاد محــرز گردیــده اســت ل آقــای فیــض الــه حیــدری ن
ــه 15 روز  ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب ــوم مرات ــاع عم ــور اط منظ
ــه صــدور  ــی کــه اشــخاص نســبت ب آگهــی مــی شــود در صورت
ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از 
تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را 
بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک 
مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع 
قضایــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت 
مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت 
صــادر خواهــد شــد . 126 تاریــخ انتشــار نوبــت اول : 1399/02/10 

ــورخ 1399/02/24 ــت دوم : م ــار نوب ــخ انتش تاری
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هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین 

نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

 1398/11/17  -  1398603180190007444 شــماره  رای  برابــر 
ــی  ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــات اول موض هی
ــد  ــتقر در واح ــمی مس ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق ــی و س اراض
ــه بامعــارض  ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک تالــش تصرفــات مالکان
ــه  ــود ب ــد مقص ــک فرزن ــتیاری ری ــرز دش ــای فرام ــی آق متقاض
شــماره شناســنامه 1959 صــادره از تالــش در ششــدانگ یکبــاب 
ســاختمان دو طبقــه و محوطــه بــه مســاحت 348/26  مترمربــع 
پــاک فرعــی 10170 از 8 اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــاک 
ــداری از  ــه طــوالرود بخــش 28 گیــان خری 8949 واقــع در قری
ــده اســت  ــی محــرز گردی ــه رحمان مالــک رســمی آقــای نبــی ال
لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 
روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور 
ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از 
تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را 
بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک 
مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع 
قضایــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت 
مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت 
صــادر خواهــد شــد . 125 تاریــخ انتشــار نوبــت اول : 1399/02/10 

ــت دوم : مــورخ 1399/02/24 ــخ انتشــار نوب تاری
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سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
دفتر ازدواج 3 و طالق 2 دورود

جنــاب آقــای غامعلــی باجــان فرزنــد روح الــه فعــا مجهــول المــکان بــا ســام در اجــرای دادنامــه 
شــماره9809976638801970 مورخــه1398/11/26 از پرونــده شــماره 9809986638800315 شــعبه 1 دادگاه خانــواده 
شهرســتان دورود بــه اطــاع میسرســاند همســرتان خانــم زهــرا باجــان فرزنــد علــی بــا بــذل تمــام مهریــه خــود 
قصــد طــاق دارنــد. لــذا ظــرف مــدت ده روز پــس از انتشــار ایــن آگهــی ضمــن هماهنگــی قبلــی بــا ایــن دفترخانــه 
بــا در دســت داشــتن مــدارک خــود همــراه زوجــه جهــت اصــاح ذات البیــن یــا امضــای ســند  و ثبــت طــاق در 
ایــن دفترخانــه واقــع در اســتان لرســتان شهرســتان دورود میــدان فرمانــداری کوچــه جنــب فرمانداری حاضر شــوید. 
بدیهــی اســت در صــورت عــدم مراجعــه شــما طــاق بصــورت غیابــی جــاری و بــه ثبــت خواهــد رســید. م الــف 1352
2459 حسین دالوند - سردفتر ازدواج 3 و طالق 2 دورود 

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
تحدیــد حــدود اختصاصــی ششــدانگ یکبــاب بنــای مســکونی و محوطــه بــه مســاحت 397/10 متــر مربــع 
ــان  ــش 28 گی ــزگاه بخ ــه دی ــع در قری ــی 5 واق ــنگ اصل ــده از 54 از س ــزی ش ــی 646 مج ــماره فرع ــه ش ب
تصرفــات مالکانــه آقــای صــادق اصــان پــور جوکنــدان فرزنــد ارشــد انتقالــی ملــک از مالــک رســمی کتــاب 
الــه دالوری محــرز گردیــده اســت لــذا بــه اســتناد مــاده 13 آئیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی 
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی آگهــی تحدیــد حــدود اختصاصــی بــه نــام آقــای صــادق اصــان پــور 
ــه اطــاع کلیــه مجاوریــن و صاحبــان حقــوق ارتفاقــی مــی رســاند کــه تحدیــد حــدود  جوکنــدان منتشــر و ب
ــد.  ــد آم ــل خواه ــه عم ــروع و ب ــل ش ــح در مح ــاعت 9 صب ــورخ 1399/03/07 راس س ــوف از م ــاک موص پ
چنانچــه هــر یــک از مجاوریــن ملــک مرقــوم بــه حــدود و حقــوق ارتفاقــی ملــک مرقــوم واخواهــی داشــته 
باشــند مــی تواننــد از تاریــخ تنظیــم صورتمجلــس تحدیــدی ظــرف مــدت ســی روز اعتــراض خــود را کتبــا بــه 
اداره ثبــت اســناد و امــاک تالــش تســلیم و رســید اخــذ نماینــد و برابــر مــاده 86 آئیــن نامــه اصاحــی قانــون 
ثبــت معتــرض بایــد ظــرف یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه ایــن اداره دادخواســت بــه دادگاه محــل 
ــه  ــم دادخواســت ب ــه گواهــی عــدم تقدی ــور و ارائ ــر اینصــورت پــس از گذشــت مــدت مزب ــم دارد در غی تقدی
وســیله متقاضــی یــا نماینــده قانونــی او ایــن اداره بــدون توجــه بــه اعتــراض عملیــات ثبتــی را ادامــه خواهــد 

ــخ انتشــار : 1399/02/10 داد. 123 تاری
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آگهی تحدید حدود اختصاصی 
و  یکبــاب خانــه  تحدیــد حــدود اختصاصــی ششــدانگ 
محوطــه بــه مســاحت 743/16 متــر مربــع بــه شــماره فرعــی 
951 مجــزی شــده از 265 از ســنگ اصلــی 15 واقــع در قریــه 
هــره دشــت بخــش 28 گیــان تصرفــات مالکانــه آقــای 
ابراهیــم شــکوری فرزنــد عــزت الــه انتقالــی ملــک از مالــک 
رســمی آقــای موســی طاهــری و مــاه نــه نــه یونــس دخــت 
محــرز گردیــده اســت لــذا بــه اســتناد مــاده 13 آئیــن نامــه 
قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتی اراضــی و ســاختمانهای 
فاقــد ســند رســمی آگهــی تحدیــد حــدود اختصاصــی بــه نــام 
آقــای ابراهیــم شــکوری منتشــر و بــه اطــاع کلیــه مجاوریــن 
ــد حــدود  ــان حقــوق ارتفاقــی مــی رســاند کــه تحدی و صاحب
پــاک موصــوف از مــورخ 1399/04/04 راس ســاعت 9 صبــح 
در محــل شــروع و بــه عمــل خواهــد آمــد. چنانچــه هــر یــک 
از مجاوریــن ملــک مرقــوم بــه حــدود و حقــوق ارتفاقــی ملــک 
مرقــوم واخواهــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ تنظیــم 
صورتمجلــس تحدیــدی ظــرف مــدت ســی روز اعتــراض 
خــود را کتبــا بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک تالــش تســلیم 
و رســید اخــذ نماینــد و برابــر مــاده 86 آئیــن نامــه اصاحــی 
قانــون ثبــت معتــرض بایــد ظــرف یــک مــاه از تاریــخ تســلیم 
اعتــراض بــه ایــن اداره دادخواســت بــه دادگاه محــل تقدیــم 
دارد در غیــر اینصــورت پــس از گذشــت مــدت مزبــور و ارائــه 
ــا  ــه وســیله متقاضــی ی ــم دادخواســت ب ــدم تقدی گواهــی ع
نماینــده قانونــی او ایــن اداره بــدون توجــه بــه اعتــراض 

عملیــات ثبتــی را ادامــه خواهــد داد. 124 
تاریخ انتشار : 1399/02/10
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هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین 

نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

 1398/11/17  -  1398603180190007317 شــماره  رای  برابــر 
ــی  ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــات اول موض هی
ــد  ــتقر در واح ــمی مس ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق ــی و س اراض
ــه بامعــارض  ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک تالــش تصرفــات مالکان
ــماره  ــه ش ــه ب ــد اذن ال ــادی فرزن ــر عب ــای جهانگی ــی آق متقاض
و  یکبابخانــه  در ششــدانگ  تالــش  از  شناســنامه 6 صــادره 
محوطــه بــه مســاحت 1000  مترمربــع پــاک فرعــی 556 از 38 
ــه  ــع در قری ــاک 310 واق ــده از پ ــزی ش ــروز و مج ــی مف اصل
ییاقــی مریــان بخــش 28 گیــان خریــداری از مالــک رســمی 
ــه  ــذا ب ــژاد محــرز گردیــده اســت ل آقــای فیــض الــه حیــدری ن
ــه 15 روز  ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب ــوم مرات ــاع عم ــور اط منظ
ــه صــدور  ــی کــه اشــخاص نســبت ب آگهــی مــی شــود در صورت
ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از 
تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را 
بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک 
مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع 
قضایــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت 
مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت 
صــادر خواهــد شــد . 126 تاریــخ انتشــار نوبــت اول : 1399/02/10 

ــورخ 1399/02/24 ــت دوم : م ــار نوب ــخ انتش تاری
رئیس ثبت اسناد و امالک تالش – فردین نورزاده             2443

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

نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

 1398/11/17  -  1398603180190007444 شــماره  رای  برابــر 
ــی  ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــات اول موض هی
ــد  ــتقر در واح ــمی مس ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق ــی و س اراض
ــه بامعــارض  ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک تالــش تصرفــات مالکان
ــه  ــود ب ــد مقص ــک فرزن ــتیاری ری ــرز دش ــای فرام ــی آق متقاض
شــماره شناســنامه 1959 صــادره از تالــش در ششــدانگ یکبــاب 
ســاختمان دو طبقــه و محوطــه بــه مســاحت 348/26  مترمربــع 
پــاک فرعــی 10170 از 8 اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــاک 
ــداری از  ــه طــوالرود بخــش 28 گیــان خری 8949 واقــع در قری
ــده اســت  ــی محــرز گردی ــه رحمان مالــک رســمی آقــای نبــی ال
لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 
روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور 
ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از 
تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را 
بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک 
مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع 
قضایــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت 
مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت 
صــادر خواهــد شــد . 125 تاریــخ انتشــار نوبــت اول : 1399/02/10 

ــت دوم : مــورخ 1399/02/24 ــخ انتشــار نوب تاری
رئیس ثبت اسناد و امالک تالش – فردین نورزاده              2444

آگهی مناقصه عمومی 99/1/ د

2438

ــی  ــی اســتان لرســتان در نظــر دارد، مناقصــه عموم ــات بهداشــتی درمان ــوم پزشــکی و خدم دانشــگاه عل
ــد  ــر هــوا خنــک 130 تــن تبری ــدازی یــک دســتگاه چیل ــه ای خریــد، حمــل و نصــب و راه ان یــک مرحل
جهــت بلــوک زایمانــی بیمارســتان هفــت تیــر دورود و ایــاب و ذهــاب شــبکه و بیمارســتان ســپید دشــت 

را از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولت)ســتاد( بــه آدرس WWW.setadiran.ir برگــزار نمایــد. کلیــه مراحــل فرآینــد 
مناقصــه شــامل: دریافــت اســناد مناقصــه، بارگــذاری پیشــنهاد مناقصــه گــران، گشــایش پاکتهــای پیشــنهادی تــا اعــام برنــده 
از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولت)ســتاد( انجــام خواهــد شــد. مــدارک خــارج از ســامانه)به اســتثناء تضمیــن 
شــرکت در فرآینــد مناقصــه و فیــش دریافــت اســناد مــی بایســت بــه هــر دو شــکل الکترونیکــی در ســامانه ســتاد بارگــذاری و 

فیزیکــی اصــل ارســال گــردد( فاقــد اعتبــار مــی باشــد.
متقاضیــان جهــت دریافــت اوراق شــرایط )از ســایت هــای مربوطــه( مــی بایســت مبلــغ 350/000 ریال)ســیصد و پنجــاه هــزار 
ریــال( بــه حســاب شــماره 2178354904003 نــزد بانــک ملــی بنــام درآمدهــای اختصاصــی دانشــگاه واریــز و فیــش مربوطــه را 

در داخــل پاکــت الــف گذاشــته و در موعــد مقــرر تحویــل دبیرخانــه حراســت دانشــگاه نماینــد.
تاریخ انتشار دعوتنامه شرکت در مناقصه در سامانه ستاد دولت: چهارشنبه 1399/02/10

WWW.setadiran.ir مراجعه به سایت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد( به آدرس
آخرین مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سامانه ستاد: تا ساعت 14 روز شنبه تاریخ 1399/02/13

آخرین مهلت زمان بارگذاری پیشنهادات در سامانه ستاد: تا ساعت 15 روز سه شنبه تاریخ 1399/02/23
زمان و مکان تشکیل کمیسیون مناقصه: در روز چهارشنبه تاریخ 1399/02/24 در سالن جلسات معاونت توسعه تشکیل می گردد.

اطاعات تماس جهت انجام مراحل عضویت در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد( مرکز پشتیبانی سامانه 021-41934 
میــزان ســپرده شــرکت در فرآینــد مناقصــه و نــوع تضمیــن قابــل قبــول کــه بــه صــورت واریــز وجــه نقــد بــه حســاب شــماره 
0110901516007 بانــک ملــی بــه نــام دانشــگاه علــوم پزشــکی اســتان لرســتان بــا ارائــه ضمانــت نامــه بانکــی بــا اعتبــار ســه 

ماهــه تامیــن و ارائــه گــردد.
ــت  ــپید دش ــاب س ــاب و ذه ــن ای ــغ تضمی ــال( و )مبل ــر دورود 650/000/000 ری ــت تی ــر هف ــد چیل ــن خری ــغ تضمی  )مبل

ریــال(  165/000/000
نکتــه مهــم: اصــل تضمیــن شــرکت در فرآینــد مناقصــه مــی بایســت در پاکــت در بســته حداکثــر تــا ســاعت 14 روز ســه شــنبه 
تاریــخ 1399/02/23 )قبــل از گشــایش پاکتهــای پیشــنهادی )مناقصــه گــران از طریــق ســامانه ســتاد( بــه دانشــگاه علــوم پزشــکی 

واحــد حراســت در مقابــل اخــذ رســید تحویــل گــردد.
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان*هزینه روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد.

شماره:  640
تاریخ:  99/02/07 

بحرانکمآبیراجدیبگیریم
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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 ۰5 /99/ص

شماره ۰۲ /99/ص

شماره.۰۷ /99/ص
ــات در  ــته قن ــت ۶رش 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 ۹۸ مــاده ۱۰ قانــون بخشــی از مقــررات مالــی 
دولــت ســال ۹۸ بــه صــورت نقدمــی باشــد، را بــه شــرکت هــای دارای صالحیــت واگــذار، متقاضیــان مــی توانند 
جهــت دریافــت اســناد بــه ســامانه ســتاد مراجعــه نماینــد. ضمنــا قیمــت پیشــنهادی بــر اســاس فهرســت بهــاء 

قنــوات ســال ۹۹مــی 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 ۹۸ مــاده ۱۰ قانــون بخشــی از مقــررات 
مالــی دولــت ســال ۹۸ بــه صــورت نقدمــی باشــد، را بــه شــرکت هــای دارای صالحیــت واگــذار، متقاضیــان مــی 
تواننــد جهــت دریافــت اســناد بــه ســامانه ســتاد مراجعــه نماینــد. ضمنــا قیمت پیشــنهادی بر اســاس فهرســت 

بهــاء قنــوات ســال ۹۹مــی 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 ۹۸ مــاده ۱۰ قانــون بخشــی از مقــررات 
مالــی دولــت ســال ۹۸ بــه صــورت نقدمــی باشــد، را بــه شــرکت هــای دارای صالحیــت واگــذار، متقاضیــان 
مــی تواننــد جهــت دریافــت اســناد بــه ســامانه ســتاد مراجعــه نماینــد. ضمنــا قیمــت پیشــنهادی بــر اســاس 

فهرســت بهــاء قنــوات ســال ۹۹مــی 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 ۹۹/۰۲/۲4زمان

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 ۹۹/۰۲/۲4زمان

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 ۹۹/۰۲/۲4زمان

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 :۲۷۳4۱۹۳4-۰۲۱ 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 :۲۷۳4۱۹۳4-۰۲۱ 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 :۲۷۳4۱۹۳4-۰۲۱ اقدام نمایند.

نوبت دوم

نوبت دوم

نوبت دوم

نگاهنگراننسلهایآیندهرابامصرفبهینهآب

بهآرامشتبدیلکنیم

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم /  سای

اشاره ای به كارهای 
محمود غزنوی به مناسبت 

سالگرد مرگ او
ــترش  ــاره گس ــه درب ــی ك ــان انگلیس مورخ
ــاره  ــادی در شــبه ق ــرن 11 می اســام در ق
هنــد تحقیــق كــرده انــد؛ درگذشــت ســلطان 
محمــود غزنــوی را 30 اپریــل 1030 نوشــته 
ــترش  ــام گس ــه ن ــود ب ــلطان محم ــد. س ان
ــرد  ــد ب ــه هن ــه نظامــی ب ــد حمل اســام، چن
و از ســوی خلیفــه عباســی وقــت مــورد 
ــدام  ــن اق ــا ای ــت. وی ب ــرار گرف ــر ق تقدی
بنــای كشــوری  ســنگ  نخســتین  خــود 
ــام  ــه ن ــس از او ب ــرن پ ــه 9 ق ــذارد ك را گ
پاكســتان مركــب از مســلمانان هنــد پــا بــه 

ــذارد. ــود گ عرصــه وج
 مشــغله دیگــر محمــود كــه شــهر غزنــه در 
ایــران خــاوری آن روز را پایتخــت قــرار داده 
در عمــران و آبادانــی اش كوشــیده و آن 
ــمندان  ــان و دانش ــع ادیب ــز تجم ــه مرك را ب

از  جلوگیــری  بــود  تبدیــل كــرده  زمــان 
ــه  ــود ك ــلجوقیان ب ــرت س ــترش مهاج گس
ــده  ــون( پراكن ــا )جیح ــو دری ــاوراء آم در م
ــدود  ــود مح ــلطان محم ــرو س ــد. قلم بودن
بــه ایــران خــاوری بــود و در مركــز و غــرب 
ایــران از ری )تهــران( تجــاوز نكــرد. بــا 
ــلطان  ــاكان س ــان نی ــی، زب ــه پارس ــن ك ای
محمــود نبــود )زیــرا کــه از تــرکان غــز 
ــه در  ــعرایی ك ــت از ش ــا حمای ــود(، وی ب ب
دربــار او گــرد آمــده بودنــد عمــا بــه شــعر 
و ادب پارســی خدمــت بســیار كــرد. بیشــتر 
شــهرت ســلطان محمــود بــه دلیــل مــدح او 
ــوده  ــان ب ــاعران و ادیب ــن ش ــوی همی از س
از  پیــش  پنــج ســال  اســت. فردوســی 
درگذشــت ســلطان محمــود در ۸7 ســالگی 
در تــوس فــوت شــده بــود . فردوســی 
ــران  ــه ای ــوش ب ــوروش و داری ــر ك ــه براب ك
خدمــت كــرد از شــاعران دربــار ســلطان 

ــود. ــه او نب ــرف توج ــود و ط محم
محمــود كــه در ســال 99۸ میــادی برجــای 

ســال   32 نشســت  ســبكتكین  پــدرش 
ــدر  ــبكتكین، پ ــش از س ــرد. پی ــت ك حكوم
ــش  ــرك ارت ــران ت ــه از افس ــن ك او الپتكی
ســامانیان بــود در گوشــه ای از افغانســتان 
ــر  ــان بزرگت ــان خراس ــه در آن زم ــروز ك ام
خوانــده مــی شــد دعــوی اســتقال كــرده و 
تشــكیل یــك قلمــرو بــرای خــود داده بــود.
از  افغانســتان  در  »لشــكرگاه«  شــهر   
ــا  ــود بن ــلطان محم ــه س ــت ك ــی اس مناطق
زمــان  آن  در  شــهر  ایــن  اســت.  كــرده 
ــوی  ــه اســتقرار ســپاهیان غزن اختصــاص ب
بســت  شــهر  آبادانــی  بــه  وی  داشــت. 
ــن شــهر  ــر همــت بســت. ای ــز كم Bost نی
در حقیقــت پایتخــت زمســتانی ســلطان 
محمــود بــود زیــرا كــه زمســتان غزنــه 

ســخت بــود.
پــس از محمــود، مســعود پســر او بــرادرش 
ــود  ــته ب ــدر نشس ــای پ ــه برج ــد را ك محم

ــور كــرد و خــود جــای او را گرفــت. ك

فیلم چهل و هفت
کارگردان و فیلمنامه: احمد اطراقچی, 

علیرضا عطاء هللا تبریزی
خاصه:داستان سه زن چهل و هفت ساله 

که بر زندگی یکدیگر تاثیر می گذارند

فیلم یادم تو را فراموش
کارگردان: علی عطشانی
فیلمنامه: پیمان عباسی

خاصه:دامون مربی بر کنار شده یکی از 
باشگاه های پرطرفدار با دختری که سال ها پیش با او ارتباط داشته 

روبرو می شود...

هر روز یک قدم نزدیک تر 
نویسنده: اروین د. یالوم – جینی الکین

ترجمه: کاملیا نجفی – ایمان صحاف قانع

یه چیزایی مثل شعور ذاتیه، نمی شه
 واسه کسی خرید

آسپرین

فیلمفیلمکتاب دیالوگ

یوزپلنگانی که با من 
دویدند

نویسنده: بیژن نجدی
انتشارات: مرکز

همه ی اینا شوهر کردن کـه بگن کتاب 
نترشیدیم، مـن نمی دونم، واال 

ترشیدن بهتر از این شوهر کردناست

ابد و یک روز

دیالوگ
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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
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