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ورود به بازارهای اروپایی در یک چشم بر هم زدن

w w w . r o o z g a r p r e s s . i r

   با تکمیل کریدور » خلیج فارس - دریای سیاه « ایران  می تواند با دور زدن ترکیه، 
به بازار کشــورهای اروپایی ورود کند.توســعه همکاری های حمل ونقلی منطقه ای 
و تعریف کریدورهای جدید در دستور کار دولت سیزدهم قرار گرفته است. مثال ایجاد 

کریدورهای جدید به مانند کریدور »خلیج فارس - دریای ســیاه« عالوه بر تســهیل 
 مــراودات تجــاری منجــر بــه درآمدزایــی برای کشــور شــده و هزینه هــای حمل ونقل را 

  || صفحه  صفحه 22  کاهش می دهد....

بازنشستگانانتظارچهرقمیراداشتهباشند؟

افزایِش عیدِی افزایِش عیدِی 
مستمری بگیرانمستمری بگیران

صفحه 3 
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رئیس اتاق مشترک ایران و چین:

بلوکهکردنپولنفت
 ایراندرچین
صحتندارد

     رئیــس اتــاق مشــترک ایــران و چیــن 
گفــت: آنچــه کــه به عنــوان پول های بلوکه 
ح  شــده فــروش نفــت ایــران در چیــن مطر
می شــود، واقعیــت نــدارد؛ بلکــه ذخایــر 
ارزی ما در دیگر کشورهاســت که به چین 

منتقل شده است...

امیرعبداللهیان در گفت وگو با وزیر امور خارجه انگلیس:

رویکردمنطقیایران
دلیلرسیدنبهاین

کراتاست مرحلهازمذا
     امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان 
و لیز تراس وزیر امور خارجه انگلیس در خصوص 
آخریــن وضعیــت گفتگوهــا در ویــن، موضوعات 
دوجانبه و برخی مســائل مورد اهتمام مشــترک 
از جمله اوضاع در افغانستان و یمن تلفنی گفتگو 

و تبادل نظر کردند...   || صفحه  صفحه 22    || صفحه  صفحه 44  

ویترین  پیشنهادیویترین  پیشنهاد

آزادسازی واردات خودرو 
بهانه شکل گیری رقابت

3

ح   کلید خوردن طر
۲ فوریتی اقتصادی کردن 

سفارتخانه ها
2

پاداش کاهش مصرف برق 
۵ برابر شد

4

من چقدر در گسترش زنجیره بیماری کرونا 
مقصرهستم؟

سکوت بی موقع 
اجتماعی

7

گهی مزایده ) فروش ( گهی مزایده ) فروش (آ آ

سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی

ســازمان جهــاد كشــاورزی اســتان مركــزی در نظــر دارد فــروش شــش دانــگ عرصــه و اعیــان یــك باب ســوله در شــهر فرمهیــن و  لوله های 
مــازاد مجتمــع گلخانــه ای لیلیــان شهرســتان خمیــن را )بــه شــرح جــداول ذیــل( بــا بهــره گیــری از ســامانه تــداركات الكترونیكــی دولــت بــه 
فــروش برســاند . كلیــه مراحــل برگــزاری مزایــده از دریافــت اســناد تــا ارائــه پیشــنهاد قیمــت  مزایــده گــران و بازگشــایی پــاكات از طریــق 

درگاه ســامانه تــداركات الكترونیكــی دولــت )ســتاد( بــه آدرس www.setadiran.ir  انجــام خواهــد.
شمارهمزایدهتضمین)ریال(مبلغپایهکارشناسی)ریال(موقعیتملكشرحمزایده

سوله 0002000000085000009 / 000 / 800 / 0002 / 000 / 000/ 28شهرستانفراهان-فرمهینفروشیكبابانبار

(نوعکاالشرحکاالیمزایده )متر مبلغپایهتعدادیامقدار
شمارهمزایدهدرتضمین)ریال(کارشناسی)ریال(

سامانه

فروشلولههایمازادمجتمع
گلخانهایلیلیانشهرستان

خمین)محلبازدیدمدیریت
 جهادکشاورزی
شهرستانخمین(

p 100- 1644لولهپلیاتیلن315-4بار
ً
حدودا

43636800002200000001000000085000005
p 100- 1464لولهپلیاتیلن160-4بار

ً
حدودا

مزایــده: مــی بایســت بصــورت تضمیــن معتبــر در معامــات دولتــی )ضمانتنامــه بانكــی( و یــا واریــز وجــه  بــه شــماره  *تضمیــنشــرکتدر
حســاب  4151042038510773  بــا شناســه شــبا  IR 520100004151042038510773 نــزد بانــك مركــزی  مــی باشــد.

: مدتزمانانتشار
سامانه:از تاریخ  24/ 11/ 1400   از ساعت     14 مزایدهدر تاریخانتشار

سامانه:تا تاریخ 1/ 12/ 1400 تا ساعت  14 تاریخدریافتمداركاز
مهلتزمانیارائهپیشنهاد: تا ساعت  14 مورخه   12/ 12/ 1400

کتها: ساعت   10:00 صبح روز شنبه مورخه 14/ 12/1400  گشاییپا زمانباز
مهلتبازدید: از تاریخ 24/ 11/ 1400   تا تاریخ  12/ 12/ 1400 هرروز از ساعت 10:00 صبح تا ساعت  13:00 بجز ایام تعطیل 

شناسه آگهی: 1278574

 نوبت اول

گهی فراخوان شرکت فوالد مبارکه اصفهان گهی فراخوان شرکت فوالد مبارکه اصفهانآ آ

روابط عمومی شرکت فوالدمبارکه اصفهان

مهلتارسالموضوعشمارهنوعفراخوانردیف
مدارک

مدیریت
مرتبط

1700تنبوکسیتموردنیاز48531849فراخوانعمومی1 خریدموادمصرفی1400/12/02تامینمقدار

قراردادهایخرید1400/11/29 انجامعملیاتنگهداریوتعمیراتتخصصینیروگاهشرکتفوالدمبارکه48547726فراخوانعمومی2

قراردادهایخرید1400/12/07حمل،ترخیص،ترانزیتواستریپکاالهایوارداتیشرکتفوالدمبارکهاصفهان48513786فراخوانعمومی3

کورههایقوسالکتریکیناحیهفوالدسازیوریخته48549874فراخوانعمومی4 تأمینواجرایموادنسوز
قراردادهایخرید  1400/12/06  گریشرکتفوالدمبارکه

زیابــی كیفــی، مناقصــات و مزایــدات بــه وبســایت شــركت بــه نشــانی   www.msc.ir، منــوی خریــد و  جهــت دریافــت اســناد و كســب اطاعــات بیشــتر در خصــوص  فراخوان هــای عمومــی، ار
تامیــن كننــدگان، مناقصــات مراجعــه و طبــق راهنمــای موجــود، نســبت بــه انتخــاب مناقصــه مــورد نظــر از طریــق سیســتم ارتبــاط بــا تأمیــن كننــدگان )SRM( ا قــدام نمائیــد. اطاعــات ســایر 

فراخوان هــا از طریــق ســایت شــركت، قســمت اطاعیه هــا قابــل دســترس می باشــد.
065-1400

اردوغاندرپیمنجیاقتصادی؛بنزاید
درسودایصفبندیهایجدید

ابوالفضل خدائی ، کارشناس سیاسی
رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه روز دوشنبه در اولین 
ســفر رســمی خود به امارات پس از تقریباً یک دهه وارد این 
کشــور شد. اردوغان آخرین بار در فوریه ۲۰۱۳ برای شرکت 

در مجمع ارتباطات دولتی در شارجه به امارات سفر کرد.
 روابط ترکیه و امارات پس از آن که عربستان سعودی، امارات و 
بحرین در سال ۲۰۱۷ تمام روابط خود را با قطر، متحد نزدیک 
آنکارا، قطع کردند، متشنج شد اما در ادامه این روابط در ژانویه 
۲۰۲۱ احیا شد. ترکیه و امارات درگیر تنش سیاسی - نظامی 
نیابتی بین شاخ آفریقا و شرق مدیترانه هستند. فراتر از این، 
رقابت آنها همزمان در واشنگتن و بروکسل، گفتمان رسانه های 
جهانــی، صنعــت انرژی و اخیراً بنادر و دریای آزاد هم جریان 
دارد. اما در لیبی با تغییر معادالت به نظر می رسد اختالف ها 

از بین رفته و فصل جدیدی گشایش یافته است.
اردوغان از سال گذشته به دنبال بهبود روابط با رقبای منطقه ای 
در مواجهه با افزایش انزوای دیپلماتیک است که باعث کاهش 
ســرمایه گذاری خارجی، به ویژه از سوی غرب شده است. ماه 
گذشــته او گفت که در ماه فوریه از عربســتان سعودی دیدن 
خواهد کرد، اولین ســفر به ریاض از زمان تیره شــدن روابط 
بر ســر قتل جمال خاشــقچی روزنامه نگار منتقد سعودی در 
سال ۲۰۱۸ در داخل کنسولگری این پادشاهی در استانبول.

 اردوغان در مقاله آخر هفته خود گفت که ترکیه همچنین می 
خواهد همکاری با امارات را در چندین حوزه از جمله مقابله 
بــا »تغییــر آب و هوایی، امنیت آب و غذا« ارتقا دهد. اردوغان 
همچنین تاکید کرد  که هر دو طرف مشتاق هستند تا اهداف 
جدیدی را برای سرمایه گذاری و همکاری بیشتر تعیین کنند. 
به گزارش خبرگزاری وام، سفر اردوغان به امارات از این جهت 
حائز اهمیت است که این دو کشور از سال ۲۰۱۱ و شکل گیری 
اعتراضات در جهان عرب تحت عنوان بهار عربی، تقریباً در هر 
نقطه از درگیری های منطقه ای در نقطه مقابل یکدیگر بوده اند.
اردوغان برای تقویت روابط بین دو کشور دو روز را در امارات 
ســپری خواهد کرد. انور قرقاش، مشــاور دیپلماتیک رئیس 
امارات در ســخنانی درباره ســفر امروز رجب طیب اردوغان، 
رئیس جمهوری امارات به این کشــور اظهار کرد: سفر رجب 
طیب اردوغان به امارات که پس از ســفر محمد بن زاید آل 
نهیان، ولیعهد ابوظبی به ترکیه صورت می گیرد، صفحه مثبت 
جدیدی در روابط دوجانبه میان دو کشور را باز می کند و در 
راستای تمایل امارات به تقویت پل های ارتباط و همکاری با 

هدف ثبات و رفاه در منطقه است.
این سفر در حالی انجام می شود که حدود دو ماه پیش شیخ 
محمد بن زاید ولیعهد ابوظبی در اولین ســفر خود به ترکیه 
پــس از یــک دهه با اردوغــان در آنکارا دیدار کرد و در جریان 
این ســفر، امارات اعالم کرد که یک صندوق ســرمایه گذاری 
۱۰ میلیارد دالری در ترکیه ایجاد می کند. این دیدار و تعهد 
سرمایه گذاری، بیانگر بهبود قابل توجهی در روابط دو کشور 
بود. انتظار می رود سفر اردوغان به امارات نیز این تالش ها را 
تقویت کند و روابط ابوظبی و آنکارا وارد مرحله جدیدی شود.
در همین حال احمد کیهان، مشــاور رئیس »گروه دوغوش« 
یکی از بزرگ ترین شرکت های ترکیه، گفت که تالش ها برای 
بهبود روابط امارات و ترکیه به سود کسب  و کارها خواهد بود. 
وی همچنین با تاکید بر اینکه عالقه زیادی از ســوی کســب و 
کارها برای سرمایه گذاری وجود دارد گفت: در چند ماه گذشته 
شاهد افزایش عالقه شرکت های ترکیه ای بوده ایم که می خواهند 
کسب وکار خود را در امارات راه اندازی کنند. وی گفت: این امر به 
ویژه در بازار امالک ادامه خواهد داشت زیرا امارات یکی از قوی 
ترین بازارهای امالک در جهان را ارائه می دهد که بازدهی باالیی 

در خصوص اجاره و همچنین واحد پولی قوی دارد.      
منبع: خبرآنالین

یادداشت

دادستان کل کشور خطاب به وزیر صمت:

بهفریادصنعتخودروسازیبرسید
دادستان کل کشور خطاب به وزیر صمت گفت: قبال 
هم گفته ام که صنعت خودروسازی گرفتار اختاپوسی 
شده است که نمی گذارد وضعیت آنگونه که شایسته 

مردم است پیش برود.
حجت االســالم والمسلمین منتظری در نوزدهمین 
جشنواره تولید ملی افتخار ملی گفت: همه میدانیم 
که قوام و پایداری هر کشور و ملتی بستگی به وضعیت 

اقتصادی اش دارد.
دادســتان کل کشور خاطرنشــان کرد: مقام معظم 
رهبری چندین ســال اســت به این مســئله توجه و 
تاکید دارند. اما متاسفانه در این سال ها کسی به این 
منویات توجهی نداشته است. حتی مقام معظم رهبری 
بخاطر اهمیت این مسئله، شورای عالی اقتصادی را 
با حضور سران سه قوا تشکیل دادند و فرمودند برای 
این موضوع هرجا که الزم باشــد بنده هم همراهی و 
کمک خواهم کرد. ایشــان مسائل اقتصادی کشور را 
جنگ اقتصادی دانسته و برای آن قرارگاه ایجاد کردند. 
وی افزود: بخش دولتی و بخش خصوصی باید مکمل 
و همراه هم باشند تا بتوان به مشکالت فائق آمد. اخیرا 
هم مقام معظم رهبری جلسه با تولیدکنندگان داشتند 
و به برخی مســائل اشاره و سرفصل هایی را هم برای 

برون رفت از مشکالت اعالم کردند. اکنون باید بخش 
خصوصی با کمک دولت عزم خود را جزم کند و با تالش 

خود به دنبال پیشرفت و رونق اقتصاد کشور باشد.
منتظری در ادامه خطاب به وزیر صمت که در جمع 
مهمانان همایش حاضر بود اظهار کرد: شما مسئول 
صنعت کشــور هســتید و باید امانتدار مردم باشید. 
همانگونــه کــه میدانید اخیرا مقــام معظم رهبری 
از وضعیت خودروســازی گالیه داشــتند و شما باید 
این مسئله را پیگیری کنید. در دولت قبل ما هرچه 
تالش کردیم و چندین جلسه با وزیر صمت داشتیم 
و بسیار پیگیری کردیم، اما نتیجه ای نداشت و اقدامی 

انجام نشد.
وی ادامه داد: بنده اوال به عنوان یک شهروند و ثانیا به 
عنوان مدعی العموم از شما درخواست و مطالبه جدی 
داشته و خواهم کرد که به فریاد صنعت خودروسازی 
برسید. قبال هم گفته ام که صنعت خودروسازی گرفتار 
اختاپوسی شده است که نمی گذارد وضعیت آنگونه که 
شایسته مردم است پیش برود. در این راستا شما با تمام 
توان و با کمک نیروهای سالم و توانمند و کاردان کار 
را دنبال کنید و بدانید که ما هم در قوه قضاییه همراه 

و پشتیبان شما هستیم.

گهی تجدید مناقصات عمومی یک مرحله ای  گهی تجدید مناقصات عمومی یک مرحله ای  آ  آ
 به شماره ) به شماره )۵04۲۵04۲//14001400( )( )۵041۵041//14001400( )( )۵036۵036//14001400( ( 

و مناقصه عمومی )و مناقصه عمومی )۵046۵046//14001400( ( 

روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب استان خوزستان 

نماید گذار رابهشرکتهایواجدشرایطبااطالعاتعمومیمشروحهذیلازطریقمناقصهعمومیوا داردبهاستنادماده12آییننامهمعامالتشرکتهایسهامیآبوفاضابشهریواستانیپروژهزیر نظر شرکتآبوفاضالبخوزستاندر

محلفروشعنوانمناقصهشمارهمناقصه
اسناد

نوعومبلغتضمینشرکت
مناقصه)ریال( در

برآوردتقریبی
)ریال(

مهلتفروش
اسنادمناقصه

تاریخوساعت
کات گشایشپا

مالی،انبارها،بهرهبرداری،نگهداریو1400/5042 اداری،امور خدماتامور
تاسیساتآبوفاضالبرامشیر حفاظتاز

مدیریتامور
1400/11/02لغایت1/117/980/00032/932/592/208قراردادها

1400/12/04
 1400/12/17
ساعت12:00

مالی،انبارها،بهرهبرداری،نگهداریو1400/5041 اداری،امور خدماتامور
تاسیساتآبوفاضالبشادگان حفاظتاز

مدیریتامور
1400/11/02لغایت2/337/890/00090/788/898/720قراردادها

1400/12/04
 1400/12/17
ساعت12:00

مدیریتامورقرائتوتوزیعقوضآبفاخرمشهر1400/5036
1400/11/02لغایت374/310/0008/143/572/440قراردادها

1400/12/04
 1400/12/18
ساعت12:00

مالی،انبارها،بهرهبرداری،نگهداریو1400/5046 اداری،امور خدماتامور
تاسیساتآبوفاضالبمسجدسلیمان)قلعهخواجو( حفاظتاز

مدیریتامور
1400/11/02لغایت2/503/760/000107/375/322/140قراردادها

1400/12/04
 1400/12/18
ساعت12:00

نشانیومحلفروشاسنادمناقصهبهشرحذیلمیباشد:
اهواز - فلكه اول كیانپارس شركت آب و فاضاب استان خوزستان - مدیریت امور قراردادها تلفن 061-33366191

آخرین مهلت تحویل پاكتهای مناقصه تا ساعت 10:00 همان روز گشایش پاكت ها می باشد.
* محل تحویل پاكتهای مناقصه: اهواز - كیانپارس فلكه اول شركت آب و فاضاب خوزستان طبقه پنجم دفتر مدیریت 

حراســت و امور محرمانه 
* حضــور پیشــنهاد دهنــدگان در جلســه گشــایش پاكــت هــا بــا مانــع اســت. هزینــه دو نوبــت درج آگهــی بــر عهــده برنــده 

مناقصــه می باشــد. 
* جهــت خریــد اســناد مناقصــه فیــش واریــزی به مبلــغ 000200 ریال بــه ســیبا 0105064202003 )غیــر قابل اســترداد( اهواز 

- شــعب بانــک ملــی بــه نــام شــركت آب و فاضاب خوزســتان واریز نمایند. 
* بــه پیشــنهادهای فاقــد امضــا مشــروط و مخــدوش و پیشــنهاداتی كــه بعد از انقضا مهلت مقــرر در فراخوان واصل شــود 

ترتیب اثــر داده نخواهد شــد. 

شــماره  مصوبــه  اجــرای  راســتای  در  كــه  اجتماعــی  رفــاه  و  كار  اداره  صاحیــت  تعییــن  گواهینامــه  داشــتن   * 
38326/ت27506 مورخ 97/09/05 صادر گردیده است. 

شــماره  مصوبــه  اجــرای  راســتای  در  كــه  اجتماعــی  رفــاه  و  كار  اداره  ایمنــی  صاحیــت  تاییــد  گواهینامــه  داشــتن   * 
135943/ت27506 ه مورخ 97/10/15 صادر گردیده باشد.

* پیشــنهاد دهنده مكلف اســت معادل مبلغ ســپرده تضمینهای معتبر تســلیم یا مبلغ مذكور را به حســاب شــركت واریز و 
یــا چــک بانكــی تضمینــی در وجــه شــركت تهیــه وحســب مــورد ضمانتنامــه یــا رســید واریــز وجه یــا چک تضمین شــده بانكی 
را ضمیمه پیشــنهاد به شــركت تســلیم نماید. ضمنا مطابقات قطعی تایید و بلوكه شــده اشــخاص حقیقی یا حقوقی نزد 

شــركت مــی توانــد بــه عنــوان تضمین شــركت در مناقصــه مورد قبــول واقع گــردد. 
* به پیشنهادهای فاقد سپرده یا سپرده های كمتر از میزان مقرر چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

* جهــت برگــزاری مناقصــه قرائــت و توزیــع قبــوض مطابــق نامــه شــماره 114673-13 مــورخ 1399/10/17 تنهــا ارائــه گواهــی 
تعییــن صاحیــت اداره كار اكتفــا مــی نماید. 

 نوبت دوم
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سیاست 2

کنندهحملهبهاوکرایننخواهدبود روسیهشروع
روح اهلل مدبر تحلیلگر روسیه با بیان اینکه روسیه تا به اهداف خود در اوکراین نرسد، تنش های بر سر اوکراین ادامه 
خواهد یافت، اظهار کرد: اولین شلیک از طرف ارتش روسیه نخواهد بود و این استراتژی پوتین است، اما اولین شلیکی 
که چه از طرف ارتش اوکراین، چه امریکا، چه پیمان آتالنتیک شمالی و چه بریتانیا رخ دهد پایان دهنده تمام محاسبات 
آن ها خواهد بود، چون روس ها آماده یک عملیات بسیار وسیع در چند جبهه هستند. روح اهلل مدبر تحلیل گر روسیه، 
درباره تنش میان روسیه با برخی کشورهای اروپایی و آمریکا بر سر اوکراین، اظهار کرد: در دوره نوین بحث راهبردی 
که آقای پوتین پیگیری می کند این اســت که مطالبات روســیه بعد از اتحاد جماهیر شــوروی و توافقات شفاهی که 
در دوره گورباچف با سازمان پیمان آتالنتیک شمالی منعقد شد و طرف غربی و اعضای ناتو به آن عمل نکردند را به 
سرانجام برساند. چون قرار بود سازمان پیمان آتالنتیک شمالی در حوزه مرزهای روسیه و کشورهای استقالل یافته 
از روســیه، گســترش پیدا نکند. در دوره آقای پوتین ما چند مرحله قدرت نمایی و افزایش قدرت روســیه را داشــتیم. 
روس ها سال ۲۰۰۰ که آقای پوتین قدرت را به دست گرفت در شرایط بسیار سخت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و 
امنیتی بودند. آقای پوتین روسیه را از چند مرحله به سمت رشد حرکت داد. وی ادامه داد: در روسیه ۲۰۲۲ به خاطر 
اینکه شرایط سیاسی، اقتصادی، امنیتی، اجتماعی، هویتی، یکپارچگی و اتحاد روسیه و قدرت ویژه ای که روسیه در 
نظام بین الملل پیدا کرده و توسعه ای که در نقاط استراتژیک و راهبردی که امریکا داشته، پیدا کرده و حوزه نفوذش 

را افزایش داده است. در این شرایط روسیه می تواند مطالبات خود را از سازمان پیمان آتالنتیک شمالی و هم از امریکا 
بگیرد و برنامه آقای پوتین این است که به صورت رسمی این مطالبات را عملیاتی کند و برای همین اعالم کرده که 

من و شما بهتر از همه، امریکایی ها را می شناسیم، امریکایی بدعهد هستند
تنش ها ادامه می یابد تا روسیه امتیاز مورد نظر را بگیرد

این تحلیل گر روسیه درباره بدعهدی آمریکا از منظر روسیه گفت: منظور پوتین از بدعهدهای آمریکا، تعهداتی بود 
که امریکا از سازمان پیمان آتالنتیک شمالی داده بودند که ناتو گسترش پیدا نکند. ایشان این جمله را گفت که من 
دیگر اجازه نمی دهم سازمان پیمان آتالنتیک شمالی مرزهای روسیه در جمهوری های استقالل یافته و در هرجا 
که ما بگوییم حضور پیدا کنند. ما از آنها ضمانت می خواهیم و اگر این ضمانت را ندهند ما هم در حوزه های نفوذی 
آنها برنامه های راهبردی خود را عملیاتی می کنیم و مسیر را پیش می بریم. روسیه، روسیه ای نیست که در مقابل 
امریکا عقب نشینی کند یا بخواهد با یکسری از امتیازات معمولی و ساده در این حوزه کوتاه بیاید بلکه روسیه در اوج 
اقتدار و قدرت خودش است و این قدرت روز به روز افزایش پیدا می کند. برای همین طرف امریکایی و سازمان پیمان 
آتالنتیک شمالی هم این را می دانند که فضا مثل گذشته نیست که بتوانند با لفاظی های سیاسی و رسانه ای که در 

مقابل روسیه داشتند، روسیه را تهدید کنند.

اخبار كوتاه

ادامه اعتراضات ضد 
واكسیناسیون اجباری در هوای 
سرد و برفی شهر اوتاوا كانادا/ 

پایگاه نظامیان آمریکایی خبرگزاری فرانسه
در لهستان و در نزدیکی 
مرز اوكراین/ رویترز

گزارش تصویری

»خلیجفارس–دریایسیاه«برایایرانمحققمیشود؛ کریدور باتکمیل

ورود به بازارهای اروپایی در یک چشم بر هم زدن
با تکمیل کریدور » خلیج فارس - دریای سیاه 
« ایــران  می توانــد بــا دور زدن ترکیه، به بازار 

کشورهای اروپایی ورود کند.
توســعه همکاری های حمل ونقلی منطقه ای 
و تعریــف کریدورهای جدید در دســتور کار 
دولت ســیزدهم قرار گرفته است. مثال ایجاد 
کریدورهای جدیــد به مانند کریدور »خلیج 
فارس - دریای سیاه« عالوه بر تسهیل مراودات 
تجاری منجر به درآمدزایی برای کشــور شده 

و هزینه های حمل ونقل را کاهش می دهد.

کریدورخلیجفارس–دریایسیاهکجاست؟
طــرح ابتکار این کریدور از ســوی ایران به 
عنــوان امین موافقتنامه در ســال ۱۳۹۵ 
مطرح و پس از برگزاری چهار دور مذاکرات 
کارشناســی به ترتیــب در تهران، صوفیه، 
تفلیــس و تهران، دور پنجــم مذاکرات به 
صــورت ترکیبی )حضوری-مجــازی( با 
مشارکت هیات هایی از ایران و ارمنستان )به 
صورت حضوری( و کشــورهای گرجستان، 
بلغارســتان و یونان )به صورت مجازی( در 
روز دوشنبه ۳۰ فروردین امسال در ایروان 

پایتخت ارمنستان برگزار شد.
کریــدور به راهگذر یا داالنی گفته می شــود 
کــه برای حمل ونقل مورد بهــره برداری قرار 
می گیرد. این کریدور چندوجهی از خلیج فارس 
و جنوب ایران آغاز می شود، در سراسر کشور 
به سمت شمال می رود و سپس به ارمنستان  
یــا جمهوری آذربایجان ادامه می یابد و از آنجا 
به بنادر » پوتی « و »باتومی« گرجســتان در 

دریای سیاه می رسد.
همچنین، از باتومی، با کشــتی از دریای سیاه 
عبور می کنند و به بنادر » وارنا « و » بورگاس 
« بلغارســتان می رود. پس از آن بار مجدداً از 
طریــق جــاده به یونان و فراتر از آن در اتحادیه 

اروپا ادامه می یابد.
بــه گفته امین ترفع مدیــرکل حمل و نقل و 
تجاری ســازی وزارت راه و شهرســازی »در 
نشســت پنجم، بــا توجه به اراده کشــورها 
در نهایی ســازی متــن موافقتنامه، توافقات 
ســازنده ای در خصوص تعیین تکلیف پاره ای 

مــوارد باقی مانــده در پیش نویس این متن 
حاصل شد که انتظار می رود در نشست بعدی 
در صوفیا پایتخت بلغارســتان، متن نهایی به 

امضای طرفین برسد«.
قرار است دور ششم مذاکرات بر سر تشکیل 
کریدور خلیج فارس - دریای سیاه در آوریل 
یا می ۲۰۲۲ در صوفیه بلغارســتان برگزار 
شود. کشور های شرکت کننده )ارمنستان، 
ایــران، گرجســتان، بلغارســتان، یونان( 
توافقنامه هایی را به نشانه شروع پروژه امضا 
خواهنــد کرد. جمهوری آذربایجان به دلیل 
اختالفات خود با ارمنســتان، تاکنون حاضر 
به شرکت در این نشست نشده، اما در ماه های 
اخیــر مواضع مثبتی از ســوی مقامات این 
کشــور در جهت همکاری بر روی این طرح 

اتخاذ شده است.
همچنینی عباس بدخشان ظهوری سفیر فوق 
العاده و تام االختیار ایران در ارمنســتان گفته 
»امروز، ظرفیت های فراوان تبادالت تجاری در 
سطح منطقه و جهان، راه اندازی هر چه سریع تر 
کریدور ترانزیتی خلیج فارس - دریای ســیاه 
را اجتناب ناپذیر ســاخته است. جاده شمال - 
جنوب ارمنستان می تواند حلقه اتصال مهمی 

در این مسیر راهبردی باشد.«

اهدافایرانازتاسیسکریدورخلیج
فارس–دریایسیاه

تالش ایران در ساخت این کریدور ابتکاری که 
عالوه بر صرفه اقتصادی و امن بودن آن، سرعت 
مبادالت تجاری آسیا به اروپا را افزایش خواهد 
داد، در ماههــای گذشــته قابل توجه بوده به 
طوری که کارشناسان حوزه حمل ونقل انگیزه 
های مختلفی را از سوی ایران مطرح کرده اند.
به گفته بهرام امیراحمدیان کارشناس مسائل 
اوراســیا » طرح ایجاد این کریدور برای متنوع 
کردن مســیرهای دسترســی ایران به جهان 
خــارج و بــا هدف پررنگ کردن نقش ایران در 
معــادالت بین المللی صورت می گیرد. مثال با 
توجه به رویکرد دولت بر تعامل با همسایگان، 
با ایجاد این کریدور کشــورهای حوزه خلیج 
فارس آســانتر به دریای سیاه متصل خواهند 
شــد. این کشورها اگر بخواهند به اروپا برسند 
باید از تنگه باب المندب و کانال ســوئز عبور 

کنند که مسیر طوالنی تری است«.
موضــوع دیگری که موجــب تمایل ایران به 
ســمت توسعه کریدور حمل و نقل و ترانزیتی 
بین المللی خلیج فارس - دریای ســیاه شده، 
کاهش وابســتگی خود به ترکیه با ایجاد یک 
مسیر جایگزین برای تجارت و ترانزیت به اروپا 

اســت. به دلیل موقعیت جغرافیایی ترکیه در 
حاشــیه اتحادیه اروپا، این کشــور برای مدت 
طوالنی به عنوان یک انتخاب مناســب برای 
شــرکت های حمل و نقل ایرانی که با اتحادیه 
اروپا تجارت می کنند، تبدیل شــده اســت. بر 
همین اساس، ایران با هدف قطع وابستگی به 
مسیر حمل ونقلی اروپا - ترکیه به ایجاد کریدور 

خلیج فارس دریای سیاه اقدام کرده است.

راهکریدورخلیجفارس–  مشکالتسر
دریایسیاهکجاست؟

همسایگان ایران  می توانند کاالهای خود را از 
طریق کریدور»خلیج فارس - دریای ســیاه« 
سریعتر و به صرفه تر از مسیر کانال سوئز صادر 
کنند. اما باید به این نکته توجه داشت، ترکیب 
کاالهایی که از این کریدور عبور می کند مهم 
است. از این جهت کاالهایی که قابلیت حمل 
زمینــی دارند، ظرفیــت آن را دارند ا از طریق 
مســیرهای جاده ای و ریلی ایران به ارمنستان 

یا جمهوری آذربایجان به اروپا راه پیدا کنند.
بنابرایــن باتوجه بــه حمل و نقل چندوجهی 
)دریایــی ریلی جاده ای( هر محموله ای را هم 
نمی شود از کریدور خلیج فارس - دریای سیاه 
منتقل کرد. به گفته امیراحمدیان »مشکل این 

کریدور، نوع و حجم باری است که کشتی های 
تجاری قرار است به بنادر ایران برسانند و اینکه 
چــه تعداد کامیون قرار اســت، حجم بار یک 
کشتی تجاری را بارگیری کنند. البته ما در ایران 
باوجود حدود ۴۰۰.۰۰۰ کامیون مشــکلی در 
این زمینه نداریم. مشکل اصلی زمانی است که 
بار کامیون های ایرانی می خواهد در کشور های 
ارمنستان یا جمهوری آذربایجان تخلیه و دوباره 
بارگیری شود. عالوه بر آن باید قوانین و مسائل 

بانکی، بیمه و گمرک نیز حل شود.«

ارمنستانیاجمهوریآذربایجان؛کدام
مسیربهصرفهتراست؟

ارمنستان تنها کشور واقع در منطقه قفقاز است 
که عضو »اتحادیه اقتصادی اوراســیا« است و 
بنابراین به عنوان پل مســتقیمی بین ایران و 
این اتحادیه عمل می کند که به وضوح اهمیت 
کریدور حمل ونقل و ترانزیتی بین المللی خلیج 
فارس_دریای سیاه را برای ایران نشان می دهد.
جمهوری آذربایجان هم اگرچه عضو اتحادیه 
اقتصادی اوراســیا نیست، عبور این کریدور از 
مسیر جمهوری آذربایجان، راحت ترین مسیر 

ارتباطی مستقیم بین ایران و بازار اروپا است.
دلیل آن هم این اســت که ایران با کشــورهای 
ارمنستان و جمهوری آذربایجان ارتباط ریلی 
نداشــته و مسیر جاده ای جمهوری آذربایجان 
به علت کوهســتانی و دشــوار نبودن و داشتن 
زیرســاخت های بهتر نســبت به ارمنستان 
می تواند مسیر مناسب تری باشد. البته مسیر 

ارمنستان می تواند جایگزین این مسیر باشد.
در نهایت ایران با ایجاد این کریدور و ترکیب آن 
با  پروژه های ارتباطی کریدور شمال_جنوب 
)INSTC( و کمربند اقتصادی جاده ابریشم 
چیــن )یک عنصر فــرا اورآســیایی از طرح 
گســترده تر یک کمربند_یک جاده(.دریای 
عمان و خلیج فارس را به جنوب، افغانستان و 
پاکستان را به شرق، آسیای مرکزی را به شمال 
شــرقی و قفقاز را به شمال غربی متصل کرده 
وامکان جابجایی سریع و گسترده تر کاالهای 
همســایگان بین ایران و اتحادیه اروپا به ویژه 

روسیه را نیز فراهم می کند.

خبر ویژه

امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان و لیز تراس وزیر امور خارجه انگلیس در خصوص آخرین وضعیت گفتگوها 
در وین، موضوعات دوجانبه و برخی مسائل مورد اهتمام مشترک از جمله اوضاع در افغانستان و یمن تلفنی گفتگو و 

تبادل نظر کردند.
 تراس وزیر امور خارجه انگلیس در این گفت وگوی تلفنی، ضمن مرور آخرین وضعیت مناسبات دوجانبه و گفتگوها در 

وین نقطه نظرات لندن در این خصوص را تشریح  نمود.
وزیر امورخارجه انگلیس روابط رو به رشد میان انگلیس و جمهوری اسالمی ایران را تامین کننده منافع دو کشور دانست.

او ابراز امیدواری کرد تا در آینده نزدیک این کشور بتواند بدهی های معوق خود به ایران را پرداخت نماید.
وی همچنین به همکاری انگلیس و سازمان ملل متحد برای کمک رسانی به مردم افغانستان اشاره نمود و از نقش و 

همکاری موثر ایران در این راستا تقدیر کرد.
 حسین امیرعبداللهیان در این گفت و گوی تلفنی با  اشاره  به سفر معاون رییس جمهور کشورمان برای شرکت در 
اجالس آب و هوایی گالسکو و وبینار مشترک گروه های دوستی پارلمانی دو کشور و درخواست سفر هیات انگلیس به 

تهران، روند مناسبات دو کشور را مثبت ارزیابی کرد.
وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به نزدیک شدن در مرحله حساس و مهم مذاکرات وین، لزوم جدیت و مسئولیت 
پذیری طرف های مذاکره کننده با ایران را مورد تاکید قرار داد و رسیدن به این مرحله از گفتگوها را بیش از هر چیز 
ناشی از رویکرد منطقی و نیز ابتکار عمل طرف ایرانی دانست و بر لزوم توافق دسته جمعی میان همه طرف های مذاکره 

کننده بر سر متن واحد و ضرورت لحاظ شدن مطالبات مشروع جمهوری اسالمی ایران تاکید کرد.

امیرعبداللهیان در گفت وگو با وزیر امور خارجه انگلیس:

کراتاست مذا رویکردمنطقیایراندلیلرسیدنبهاینمرحلهاز

کراتوین  مذا
ارادهسیاسیغرب انتظار در

جمهوری اســالمی ایران به دنبال یک توافق خوب در 
کمترین زمان ممکن است، موفقیت مذاکرات و دستیابی 
به توافق به اراده طرف مقابل برای اتخاذ تصمیمات الزم 
خصوصا در حوزه تحریم ها و کنار گذاشتن خواسته های 

غیرواقع بینانه بستگی دارد.
دور هشتم مذاکرات وین، که از روز ۱۱ دی ماه آغاز شده 
بود پس از وقفه یک هفته ای به منظور تنفس و رایزنی و 
دریافت دستورالعمل های الزم توسط مذاکره کنندگان 
ادامه دارد. خواسته های ایران در مذاکرات از ابتدا عینا 
مبتنی بر تعهدات پذیرفته شده همه طرف ها در برجام 
تنظیم شد و در این زمینه راهکارهای عملی و ایده های 

جدیدی را روی میز مذاکرات قرار گرفت.
در روزهای اخیر نیز به دنبال مطرح شدن پیشنهاداتی 
جدید هیات ایرانی راه حل هایی مشــخص برای حل و 
فصل موضوعات باقی مانده ارائه کرده است. جمهوری 
اسالمی ایران اعالم کرده که به دنبال یک توافق خوب در 
کمترین زمان ممکن است، هیات مذاکره کننده ایرانی 
نیز از ابتدا تاکید کرد که حاضر نیست چیزی کمتر از 
برجام را بپذیرد، چنانکه در حوزه تحریمی نیز چیزی 
فراتر از برجام طلب نکرده است. سیاست مقامات و تیم 
مذاکره کننده کشورمان از ابتدا تامین منافع جمهوری 
اسالمی ایران و مردم بر اساس اصول و دستورالعمل های 

مذاکراتی بوده است.
آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور کشورمان 
روز چهارشنبه در دیدار »سایمون کاوونی« وزیر خارجه 
ایرلند، اولویت و محور اصلی سیاست خارجی جمهوری 
اســالمی ایران در دوره جدید را حفظ منافع ملت ها و 
احترام متقابل دانســت و خاطر نشــان کرد: آنچه در 
مذاکــرات جــاری نیز بر آن تاکید داریم این اســت که 
تحریم ها باید به صورت واقعی برداشــته شود و حقوق 

ملت ایران محترم شمرده شود.
حســین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه کشورمان 
در نشست مطبوعاتی مشترک با سایمون کاوونی وزیر 
خارجه ایرلند، با بیان اینکه ایران با منطق مذاکراتی قوی 
بــه فعالیــت ها و تالش های خود در میز مذاکرات وین 
ادامه می دهد، گفت:  هدف ما رفع تحریم هایی اســت 
که در توافق برجام مورد اســتناد قرار گرفته اســت. اگر 
امروز در وین توافقی حاصل شود و تحریم ها لغو شود 
برای ایران بهتر از این است که فردا این اتفاق رخ دهد. 
لذا ما برای رســیدن به یک توافق خوب عجله داریم؛ 
در چارچوب مذاکراتی منطقی و تاکید بر دستیابی به 

حقوق ملت ایران.

غرببایدبازیراکناربگذارد
موفقیت مذاکرات و دســتیابی به توافق به اراده طرف 
مقابــل برای اتخاذ تصمیمــات الزم خصوصا در حوزه 
تحریم ها و کنار گذاشــتن خواسته های غیرواقع بینانه 
بســتگی دارد. اگر طرف های مقابل به ویژه آمریکا به 
تصمیم نهایی رسیده باشند امکان دستیابی به توافقی 

که  تامین کننده منافع مردم ایران باشد، وجود دارد.
علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان در 
این زمینه در توییتی نوشت: مذاکرات وین به مرحله ای 
رسیده که می توان در مورد نتیجه آن با قطعیت و بدون 
نیاز به گمانه زنی اعالم نظر کرد. تصمیم سیاسی آمریکا 
برای تحقق یا استنکاف از پذیرش الزامات شکل گیری 
توافق قابل اتکا و پایدار بر اساس اصول پذیرفته شده در 

برجام، می تواند جایگزین گمانه زنی ها شود.
وزیر امور خارجه کشورمان نیز در این رابطه با تاکید 
بــر اینکه طرف های غربــی و آمریکا باید بازی متن 
و زمــان را کنــار بگذارند، گفت: آنچه که مهم اســت 
این اســت که ببینیم بر روی زمین چه اتفاق واقعی 
برای لغو تحریم ها و بازگشــت طرف های مقابل به 
تعهداتشان رخ می دهد. ما برای رسیدن به یک توافق 
خوب جدی هســتیم، طرف های غربی باید از رفتار 
مبتنی بر شک و بازی با زمان و متن دست بردارند و 
نیت واقعی خود را برای بازگشت به تعهداتشان ذیل 

برجام به نمایش بگذارند.
امیرعبداللهیان در بخش دیگری از ســخنانش افزود: 
ما منتظر این هســتیم که طرف آمریکایی و سه کشور 
اروپایی در بازگشــت به اجرای تعهداتشان ذیل برجام 
جدی باشند. اگر چنین اراده ای به وجود بیاید و چنین 
اتفاقی انجام شود رسیدن به یک توافق خوب در کوتاه 

مدت در دسترس است.

کرات اهداف مشخص ایران در مذا
جمهوری اسالمی ایران در مذاکرات وین، تنها به دنبال 
لغو تحریم ها نیست، بلکه به دنبال آن است که ایاالت 
متحده آمریکا تضمین بدهد که بار دیگر مهانند ســال 
۲۰۱۸ از توافق خارج نخواهد شد و قوانین بین المللی 
را نقض نخواهد کرد. ایران همچنین خواســتار راستی 
آزمایی در زمینه اجرای تعهدات اســت که نشــان دهد 
تحریم ها واقعا لغو شده اند، جمهوری اسالمی ایران در 
سال ۲۰۱۵، اطمینان داد که توافق را اجرا خواهد کرد 
اما باراک اوباما، رئیس جمهور پیشــین آمریکا با نقض 
توافق اجازه نداد که بسیاری از شرکت ها وارد مبادالت 

تجاری با ایران شوند.
برنامه هسته ای ایران صلح آمیز است و آنچه که مشکل 
اساسی در روند اجرای توافق ۲۰۱۵ )برجام( ایجاد کرد 
بی عملی طرف های اروپایی در اجرای تعهداتشــان و 
خروج آمریکا از این توافق بود. اشتباهی که باید از سوی 

آمریکا و سه کشور اروپایی جبران شود.
اکنــون نیــز به گفته وزیــر امور خارجه کشــورمان 
اگرچه آمریکایی ها از طریق پیام هایی که به واســطه 
کشــورهای مختلف منتقل می کنند از داشتن حسن 
نیــت صحبــت مــی کنند امــا تا این لحظــه بر روی 
زمین اتفاق ملموســی که ترجمان عینی و عملی این 
 حســن نیت مورد اشــاره آمریکایی ها باشد مشاهده

 نشده است.

 نخست وزیر رژیم صهیونیستی:

شبوروزدرحالجنگباایرانهستیم
»نفتالی بنت« نخست وزیر رژیم صهیونیستی که دوشنبه 
شب  وارد بحرین شد، در مصاحبه با یکی از روزنامه های 

این کشور، به اتهام پراکنی علیه ایران پرداخت.
 نخســت وزیر رژیم صهیونیســتی در گفتگو با روزنامه 
بحرینــی »االیام« خبر داد کــه در دیدار با مقامات این 
کشور پاره ای از مسائل را مورد بحث و بررسی قرار خواهد 
داد و به تقویت روابط دو طرف در تمامی زمینه ها از جمله 
اقتصاد، بهداشت، گردشگری و امنیت خواهد پرداخت.

وی در ادامه بدون اشــاره به اقدامات تل آویو در منطقه 
به اتهام پراکنی علیه ایران پرداخت و این کشور را عامل 
بی ثباتــی منطقه و حامی آنچه گروه های تروریســتی 
خواند، معرفی کرد. نخســت وزیر رژیم صهیونیستی در 
این خصوص گفت: »ما شــب و روز با ایران و وابســتگان 

به آن می جنگیم«.

توضیحمنبعامنیتیعراقیدرباره
کراتتهرانوریاض مذا

مقامات ایرانی و عراقی گفته اند که مذاکرات میان تهران و 
ریاض در آینده نزدیک برگزار خواهد شد و بغداد میزبانی 

آن را برعهده خواهد داشت.
یــک منبع امنیتی عراقــی در گفتگو با روزنامه قطری 
»العربی الجدید« درباره دور پنجم این مذاکرات گفت: 
»تعــدادی از مقامات امنیتی در هیأت های دو کشــور 
حضور خواهند داشت و گفتگو ها در داخل منطقه سبز 
در پایتخــت ]عراق[جریــان پیدا خواهد کرد. همچون 
دوره های گذشــته تا پیش از برگزاری، از این مذاکرات 

پرده برداشته نخواهد شد«.
این منبع امنیتی که این روزنامه قطری در گزارش امروز 
)سه شــنبه(، خود او را منبع آگاه معرفی کرده اســت، 
می گوید تعویق دیدار در دوره های گذشته به علت مسائل 
عراق نبوده و بلکه علت تأخیر در برگزاری دیدار به دو طرف 
باز مربوط می شده است. این منبع امنیتی که اشاره ای 
نیز به نام او نشــده، گزارش هایی که در آن ها ادعا شــده 
بود علت تعویق گفتگو های تهران و بغداد بحران سیاسی 

عراق و نابسامانی امنیتی این کشور بوده، تکذیب کرد.
بنابر گفته این منبع، »عراق بیشــتر در انتظار پیشرفت 
گفتگو های عربســتان ســعودی و ایران و رسیدن آن به 
سطح وزیران است تا پرونده های مربوط به خود و مرتبط 
با دو کشور در آن مطرح شود«. با این حال، منبع یادشده 
می گوید که به علت »بی اعتمادی دو طرف به یکدیگر« 

هنوز برای صحبت از این مرحله زود است.
ایرج مســجدی در گفتگو با پایگاه خبری »یونیوز« در 
این خصوص گفته بود: »هم ما و هم ســعودی ها اراده 
سیاســی مان بر این است که بتوانیم مشکالت دوجانبه 

فیمابین را حل و فصل کنیم«.

مهمشمخانیبهآمریکا هشدار
دبیر شورای عالی امنیت ملی در توئیتی نوشت: بدعهدی 
اثبات شده آمریکا، مهمترین عامل تهدید کننده هرگونه 
توافق است. »علی شمخانی« در این توئیت تصریح کرد: 
رفــع واقعی تحریم ها یعنــی بهره مندی ایران از منافع 

اقتصادی قابل اتکا و پایدار.
وی تاکید کرد: بدعهدی اثبات شــده آمریکا، مهمترین 
عامل تهدید کننده هرگونه توافق است و راستی آزمایی و 

ارائه تضمین بخش الینفک »توافق خوب« است.
دور هشتم مذاکرات وین، که از روز ۱۱ دی  ماه آغاز شده 
بود پس از وقفه یک هفته ای به منظور تنفس و رایزنی و 
دریافت دستورالعمل های الزم توسط مذاکره کنندگان 
ادامه دارد. خواســته های ایران در مذاکرات از ابتدا عینا 
مبتنی بر تعهدات پذیرفته شده همه طرف ها در برجام 
تنظیم شد و در این زمینه راهکارهای عملی و ایده های 

جدیدی را روی میز مذاکرات قرار گرفت.

کلیدخوردنطرح2فوریتی
اقتصادیکردنسفارتخانهها

رئیــس کمیســیون صنایــع مجلــس از کلید 
خــوردن طرح ۲ فوریتی اقتصــادی کردن چهره 
سفارتخانه های ایران، در مجلس خبر داد. عزت اهلل 
اکبری رئیس کمیســیون صنایع و معادن مجلس 
شــورای اســالمی  از کلید خوردن طرح اقتصادی 
کردن ســفارتخانه های ایران بــا بیش از ۸۰ امضا 
در مجلــس خبــر داد. وی افــزود: این طرح با قید 
۲ فوریت تقدیم هیئت رئیســه مجلس شــده تا در 
نوبت رسیدگی در جلسه علنی قرار گیرد که احتماال 
پس از بررسی بودجه در جلسه علنی در دستورکار 

مجلس قرار گیرد.
رئیس کمیسیون صنایع مجلس ادامه داد: مجلس شورای 
اســالمی به دنبال این اســت که طرح مذکور را هر چه 
ســریع تر به تصویب برساند تا چهره سفارتخانه های ما 
را اقتصــادی کنــد که هم به نفع منافع ملی و هم به نفع 
امنیت ملی ماســت و اگر چهره سفارتخانه ها اقتصادی 
شــود و ایران با همه کشــورها کار کند دیگر تحریم ها 
اثرگذار نخواهد بود. اکبری با تاکید بر اینکه باید چهره 
سفارتخانه های ایران در دنیا تغییر یابد چرا که هم اینک 
سفارتخانه های کشورمان هیچ خروجی مفیدی ندارند 
و از چهره اقتصادی برخوردار نیستند، بیان کرد: کشور 
ما هم اینک ۱۲۰ سفارتخانه و ۲۰ نمایندگی وزارت امور 
خارجــه  در کشــورهای دیگر دارد کــه هر کدام از این 
سفارتخانه ها اگر بتوانند یک سرمایه گذار جذب کنند 

شرایط  اقتصادی کشور بهتر می شود.

تحلیل
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یک مدرس دانشگاه عنوان کرد:

آزادسازیوارداتخودروبهانه
شکلگیریرقابت

یک مدرس دانشــگاه گفــت: واردات ده ها نوع 
خودروی خارجی در ســال های نه چندان دور، 
نه تنها باعث تحصیل نتایج رضایت بخش نشد، 
بلکــه فرصت ها را بــرای فروش امضای طالیی 
برخی از مدیران و تقویت شبکه واردات چی ها 

ایجاد کرد.
علیرضا باباخان پژوهشگر و مدرس دانشگاه در 
یادداشتی با عنوان »ارتقای صنعت خودروسازی؛ 
بهترین سیاســت و بدترین سیاست«، نوشت: 
پس از دیدار اخیر رهبر معظم انقالب با جمعی از 
تولیدکنندگان و فعاالن اقتصادی و انتقاد ایشان 
از کیفیت خودروهای ســاخت داخل، انتقادات 
طیف گسترده ای از مسئوالن و کارشناسان از 
فعاالن صنعت خودروســازی نیز اوج گرفته و 
ایده هــا و راهکارهای مختلفی برای ارتقای این 

صنعت، مطرح شد.
یکی از کلیدواژه های پرتکرار در میان انتقادات 
مطرح شــده عبارت اســت از »رقابت«. اگرچه 
ایجــاد رقابــت در حالت کلی، یک ســازوکار 
پرطرفدار برای توســعه صنعت محســوب می 
شــود، اما گاهی ممکن اســت سیاســتگذار را 

دچار اشتباه در تصمیم گیری هم نماید!
ایجاد رقابت عموما با دو سازوکار ممکن است، 
اول اعطای مجوز به سایر تولیدکنندگان خودرو 
در داخــل و دوم واردات خودروهــای خارجی، 
امکان پذیر است. مرور تجربیات سال های اخیر 
نشــان می دهد هر دو راهکار، موفقیت چندانی 
در ارتقای ســطح کیفیــت خودروهای داخلی 
نداشــته اند. بــرای نمونه، اعطــای بیش از ۱۵ 
مجوز به خودروسازان داخلی در زمینه اعطای 
مجوزهای متعدد به خودروســازان مختلف، نه 
تنها واردات ده ها نوع خودروی خارجی در سال 
های نه چندان دور، نه تنها هنوز باعث تحصیل 
نتایج رضایت بخش نشــده، بلکه فرصت ها را 
بــرای فروش امضای طالیی برخی از مدیران و 
تقویت شبکه واردات چی ها، ایجاد کرده است.

شــاید بی دلیل هم نیست عده ای در داخل، به 
محض انتقاد از صنعت خودروسازی، فورا گزینه 
آزادسازی واردات را به بهانه شکل گیری رقابت! 
پیشــنهاد می دهند. نه تنها سیاســت مناسبی 
نیســت؛ بلکه باعث می شــود امکان رسیدن به 
اقتصاد مقیاس از بین برود و بهای تمام شــده 
خودرو، افزایش یابد. تکلیف واردات هم روشن 
اســت؛ واردات منهای انتقال فناوری، به منزله 
نابــودی کامل صنعت خودروســازی داخلی و 
واگــذاری کامل بازار به رقبای خارجی خواهد 

بود. پس، چاره کار چیست؟
شــاید ایــن بیان که صنعت خودروســازی ما 
همچنان نیــاز به حمایت دارد، تعجب برانگیز 
باشــد؛ امــا واقعیت این اســت کــه »حمایت 
هوشــمند« از صنعت خودروسازی، نیاز دیروز، 
امروز و فردای ماست. حمایت هوشمند ابعادی 
دارد کــه در دیدار رهبر معظم انقالب در نوروز 
سال ۱۳۸۹ در بازدید از توانمندی های صنعت 
خودروسازی به نکات بسیار مهمی برای تقویت 
صنعت خودروسازی اشاره فرمودند. »سیاست 
تعدیل بازرگانی« یکی از مهم ترین نکات ایشان 
بود که متاســفانه در ســال های اخیر، مغفول 

واقع شده است.
تعدیــل بازرگانــی یعنی ایجاد تناســب بین 
»تولیــد داخــل« و »واردات«. همانطــور که 
معظــم له می فرمایند، واردات بی رویه به بهانه 
ارزان سازی خودرو و به قیمت تضعیف صنعت 
داخلی، نباید انجام شود. ایشان با رد این ادعای 
برخی مسئوالن که واردات باعث افزایش فشار بر 
خودروساز داخلی و مجبور شدن وی به ارتقای 
کیفیت می شود، این چنین بیان می دارند که: 
»سیاســت هائی وجود دارد که می شــود وادار 
کرد، مجبور کرد تولیدکننده  داخلی را به اینکه 
کیفیــت را ارتقاء بدهد. بدترین گزینه برای باال 
بردن کیفیت داخلی این است که ما راه را برای 
مصنوعات خارجی باز کنیم؛ این، بدترین گزینه 
است. گزینه های بهتری وجود دارد، برای اینکه 

ما کیفیت را باال ببریم«.
در طراحی سیاســت های بهتــر برای ارتقای 
صنعــت داخــل، تجربیات بین المللی نشــان 
می دهد می توان گزینه های ذیل را به کار بست:
۱- تقویت توان تحقیق و توســعه شرکت های 

حاضر در زنجیره تامین خودروسازی
۲- ایجاد پیوند بین شــرکت های دانش بنیان 

با قطعه سازان و خودروسازان
۳-ایجــاد همــکاری هــای فناورانــه بیــن 

خودروسازان داخلی و بین المللی
۴-نقش آفرینی جدی سازمان ملی استاندارد و 
تدوین استانداردهای اجباری دوره ای و ارتقای 

مستمر سطح استانداردها
۵-ایجاد یک مرکز مقتدر، شــفاف، پاسخگو و 
مسئولیت پذیر برای سیاستگذاری و نظارت بر 

عملکرد خودروسازان
۶-بازبینی در سازوکارهای تامین مالی صنعت 
خودروســازی و انجــام تعهدات مالی دولت به 

صورت کامل در قبال قطعه سازان و
۷-اِعمــال حمایت های تعرفه ای، گمرکی و ... 
به صورت زماندار و آزادسازی واردات به صورت 
تدریجــی و همگام با تقویــت توانمندی های 

داخلی

گزارش

خبر خوش برای متقاضیان نهضت ملی مسکن

 ساختخانههایویالیی
نهضتملیمسکن در

وزیر راه و شهرسازی چندی پیش در یک برنامه 
تلویزیونی از برنامه دولت برای ساخت واحدهای 
مسکونی یک طبقه ویالیی در قالب برنامه نهضت 

ملی مسکن سخن به میان آورد.
رستم قاسمی ضمن تاکید بر ساخت واحدهای 
مســکونی ویالیی در نهضت ملی مسکن، اظهار 
داشــت: » در شهرهایی که مشکل زمین وجود 
ندارد، نباید به سمت بلند مرتبه سازی برویم و به 
عنوان نمونه در بم، چون مشکل زمین نداشتیم، 

به متقاضیان ۲۰۰ متر زمین دادیم.«
تاکید وزیر راه و شهرسازی بر حرکت نکردن به 
سوی بلند مرتبه سازی مسئله ای است که تجربه 
تولید انبوه مسکن در سال های گذشته صحت آن 
را تایید می کند. برای مثال در اَبَر پروژه مسکن 
مهر که ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی را نشانه 
رفته بود، با کیفیت ترین واحدهای مســکونی، 
خانه هایی بود که به طور ویالیی در شــهرهای 
جدیدی نظیر شهر جدید امیرکبیر ساخته شد.

 محدودیتزمین
برایساختمسکنتوهماست

زمانــی کــه از ســاخت مســکن یــک طبقه 
صحبت می شــود، اولین مســئله مطرح شــده 
بحــث محدودیت زمین اســت. به عبارت دیگر 
مخالفان ســاخت واحدهای مسکونی یک طبقه 
بهانه خود برای حرکت به سمت افزایش ارتفاع 
واحدهای مســکونی را مسئله محدودیت زمین 
عنوان می کنند.این در حالی  اســت که اساســا 
محدودیت زمین در گســتره کشوری با وسعت 
و آب و هوایی ایران مســئله بی معناســت، چرا 
که توســعه افقی شــهرها و روستاها به ویژه در 
مناطــق کم تراکم از نظر جمعیتی به ســهولت 
مهیا اســت.به طور کلی بســیاری از مردم با نگاه 
به چهره کالنشهرها و ساختمان های بلند مرتبه 
واقــع در این مناطق تصــور می کنند که دیگر 
هیچ زمینی برای ســاخت و ساز وجود نداشته و 
اساسا به همین علت است که بلندمرتبه سازی با 
تراکم های قابل توجه اوج گرفته است. به منظور 
آگاهی از خطا بودن این مســئله کافی اســت، 
ســری به سایر شــهرهای کوچک کشور بزنیم 
تا متوجه بشــویم چه مقــدار از زمین های بایر 
قابل ســاخت و ساز در کشور مورد استفاده قرار 
نگرفته است.محمد حمیدزاده، کارشناس حوزه 
مســکن عنوان کرد: »توهم محدودیت زمین به 
دلیل سیاســت غلط تعیین خط حریم شــهری 
ایجاد شد و اگر به مستندات دولتی رجوع کنیم 
متوجه خواهیم شــد، حجم باالیی از زمین های 
موجود در همین خط حریم شــهری در اختیار 
دســتگاه های دولتی قرار دارد.«این کارشناس 
حوزه مسکن ادامه داد: »ظرفیت قانونی استفاده 
از زمین های دولتی برای ساخت مسکن در قانون 
جهش تولید و تامین مسکن وجود دارد و وزارت 
راه باید از این ظرفیت استفاده حداکثری کند.«

 کاهشهزینهساختمسکن
برایواحدهاییکطبقه

در شــرایطی کــه زمیــن الزم برای ســاخت 
مســکن های یک طبقه ویالیی در نهضت ملی 
مســکن مهیا شــود، مزایای بســیاری عالوه بر 
صاحب خانه شدن یک میلیون خانواده برای این 
طرح ایجاد می شــود.بر همین اساس مهمترین 
مزیت ایجاد شــده پیرامون این مسئله، کاهش 
قابل توجه هزینه ساخت بر مبنای هر متر مربع 
واحد مســکونی اســت.در همین راستا حمید 
احمدی، کارشــناس حوزه عمران با اشــاره به 
کاهــش هزینه ســاخت مســکن می گوید: » 
زمانی که واحد مســکونی یک طبقه می سازید، 
هزینه هایی نظیر آسانســور، پلکان و همچنین 
زمین برای ایجاد مشــاعات به حداقل می رسد و 
همین مسئله عامل کاهش قیمت ساخت مسکن 
است. «بر همین اساس به استناد محاسبات متره 
برآورد ساخت یک واحد مسکونی، هزینه ساخت 
هر متر مربع واحد مســکونی ۱۸ طبقه بیش از 
۲ برابر هزینه ســاخت هر متر مربع مسکن یک 

طبقه است.
 برقوآبمسکنویالییچگونهخود

تامینمیشود
مســئله کاهش قیمت ســاخت مســکن تنها 
مزیت واحدهای مســکونی یک طبقه نیســت و 
ساماندهی مسئله انرژی و آب بخش خانگی در 
قالب واحدهای یک طبقه کار ساده تری است.

در حقیقت یک طبقه شــدن واحد مســکونی 
می تواند به ســبب ایجاد امنیت بیشتر خانواده 
و ایجاد فضای کافی، زمینه اســتقرار واحدهای 
تولیدکننده انرژی نظیر صفحه های خورشیدی 
برای تولید برق و آب گرم را مهیا کرده و در صورت 
توجه دولت به این حوزه زمینه خود تامین شدن 
این واحدها از منظر انرژی را فراهم می کند.عالوه 
بــر این واحدهای جمــع آوری کننده آب باران 
نیز در این واحدهای مســکونی امکان اســتقرار 
دارد که به دنبال آن می تواند زمینه صرفه جویی 
قابــل توجــه در حوزه مصرف آب را فراهم کرده 
و مایــه حیــات مورد نیاز برای فعالیت های مهم 

غیر شرب مهیا شود.

بازنشستگان انتظار چه رقمی را داشته باشند؟

افزایِش عیدِی مستمری بگیران
با ابالغ عیدی بازنشستگان، مستمری بگیران، 
حقــوق وظیفه از کارافتادگی، حقوق وظیفه 
وراث مســتخدمین متوفای مشمول در سال 
۱۴۰۰ )پاداش پایان ســال ۱۴۰۰( از سوی 
هیئت دولت این پرسش به وجود آمد که آیا 
صندوق ها قرار است که به همه بازنشستگان 

خود به یک میزان عیدی پرداخت کنند؟
عصر روز دوشــنبه )۲۵بهمن( هیئت دولت، 
میزان عیدی بازنشســتگان و وظیفه بگیران 
بــرای واریز در انتهای ســال ۱۴۰۰ را اعالم 
کرد. حال این پرســش به وجود آمده که آیا 
ســایر صندوق ها مانند تامین اجتماعی ملزم 
به اجرای مصوبه دولت هســتند یا می توانند 
حسب شــرایط اقتصادی و منابع مالی خود 
میــزان باالتــری را به عنوان عیدی پرداخت 
کنند؟ نباید فراموش کرد که دولت از عیدی 
بازنشســتگان به عنوان »پاداش پایان سال« 
یاد کرده اســت؛ به این معنی که رقم مصوب 
یعنی ۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان به عنوان 
یــک آیتم در حقــوق قرار نمی گیرد و دولت 
بر حســب ضرورت هــا و البته امکانات آن را 

تعیین می کند. 
با این وصف، این پرسش به وجود می آید که آیا 
صندوق ها قرار است که به همه بازنشستگان 
خــود بــه یک میزان عیدی پرداخت کنند یا 
می تواننــد عــالوه بر این مبلغ، مبلغ دیگری 
را بــه عنوان پاداش پایان ســال یا هر عنوان 
دیگری پرداخت کنند؟ اســفند ماه ســال 
گذشــته ســازمان تامین اجتماعی عالوه بر 
مبلغ عیدی، حدود ۱ میلیون تومان دیگر را 
به عنوان پاداش به بازنشستگانش اختصاص 
داد؛ البتــه عــده ای معتقدند که این عمل به 
جهــت جبران کمی و کاســتی های اجرای 
متتناسب ســازی حقوق بازنشستگان انجام 
شــد و هیچ ارتباطی بــا حمایت های پایان 

ساِل سازمان نداشته است.  

بهرسمتنشناختنعیدیبازنشستگان
با این حال، عیدی بازنشســتگان برای آن ها، 
یک آیتم حقوقی ثابت محســوب می شــود 
که انتظار دارند صندوق ها و دولت به چشــم 
پــاداش به آن نگاه نکننــد؛ به همین جهت 
از ســازمان تامین اجتماعی می خواهند که 
امســال هم اقدامــات ترمیمی را انجام دهد. 
گفته می شــود که ســال گذشته سازمان از 
محل عایدی شــرکت های خود، مبلغ حدود 
۱ میلیون تومان را به هر بازنشسته پرداخت 
کرده اســت؛ این در حالی اســت که اساســا 
عیدی، آیتمی نیســت که در دوران اشتغال 
از آن حق بیمه کسر شود و بنابراین سازمان 
هم آن را مانند حق مسکن و دیگر آیتم هایی 
حقوق که مشــمول کسر حق بیمه می شوند 

به رسمیت نمی شناسد. 
ســابقه پرداخــت عیدی به بازنشســتگان 
تامین اجتماعی به ســال ۱۳۷۲ بازمی گردد. 
علی دهقان کیا )رئیس کانون بازنشســتگان 

کارگری شهرســتان تهــران( در این مورد 
گفت: »مشــموالن قانــون تامین اجتماعی 
که می خواســتند ماننــد کارکنان دولت در 
زمان بازنشســتگی عیدی دریافت کنند، در 
ســال ۱۳۷۲ با مدیرعامل وقت سازمان وارد 
مذاکره شدند و در نهایت موفق شدند مصوبه 
پرداخــت عیدی به میــزان ۵ هزار تومان را 
دریافت کنند. از آن زمان هر سال مبلغی به آن 
اضافه شد؛ البته سازمان می تواند مبلغ عیدی 
را تحــت عناوین مختلف افزایش دهد اما به 
طور معمول سازمان خود را ملزم به پرداخت 

عیدی مصوب هیئت دولت می داند.« 
درخواستکمکازدولت

رئیس کانون بازنشســتگان کارگری با بیان 
اینکه در این شــرایط تورمی عملکرد برخی 
کمتر از آثار کرونا نیست، گفت: »همان قدر 
که بازگشــت شرایط کرونایی عموم مردم را 
اذیــت می کند، برخــی تصمیم ها هم مانند 
کرونا، بازنشســتگان را اذیــت می کنند. به 

هــر صورت ایــن انتظار وجود دارد که دولت 
همانطور که برای بازنشســتگانش منابعی را 
فراهم کند، به ســازمان تامین اجتماعی هم 
در عوض رد دیون خود یا کمک یا هر عنوان 
دیگری، پولی را به صورت نقد پرداخت کند، 
تا صرف کمک به معیشت در هفته های باقی 

مانده به پایان سال شود.« 
نبایددنداناسبپیشکشیراشمرد!

بــا همه این احــوال، به نظر نمی رســد که 
تمام بازنشســتگان، به ازای هر  فرزند تحت 
تکفــل، مبلِغ ۱۵۰ هــزار تومانی را دریافت 
کنند. دهقان کیا، رئیس کانون بازنشستگان 
کارگــری شهرســتان تهــران در این مورد، 
گفــت: »عیــدی بازنشســتگان بــه خاطر 
جنبه هــای اقتصــادی آن، نقش مهمی در 
تامین هزینه های حداقل ۱ تا ۲ هفته زندگی 
بازنشستگان دارد؛ بنابراین رقم نهایی آن برای 
میلیون ها نفر تاثیرگذار اســت؛ حاال ممکن 
است که عده ای بگویند که عیدی صرفا یک 

هدیه اســت و نباید دندان اسب پیشکشی را 
شمرد؛ در حالی که بازنشستگان ما امروز کل 
مستمری خود را بسته به هزینه هایی که دارند، 
در عرض نهایت دو هفته به مصرف می رسانند؛ 
اصال مســتمری را نگرفته به حســاب بانک، 
صاحب خانه، مدیرساختمان، فروشگاه محل 
خرید قســطی جهیزیه دختران، آموزشگاه 
محل تحصیل فرزندان و… واریز می کنند.« 
با این حال، دهقان کیا به ســطح پایین عیدی 
در تامین اجتماعی اعتراض دارد: »البته با این 
رقم ها دردی از مشــکالت معیشتی کارگران 
بازنشسته درمان نمی شود؛ تصورش را بکنید؛ 
ســازمانی که اکثر قریب به اتفاق مســتمری 
بگیــران آن درآمدی نزدیــک به حداقل مزد 
کارگران را دارند، باید کمتر از زمان اشــتغال 
خود عیدی بگیرند؛ البته این وضعیت در مورد 
دیگر مســتمری بگیران )ســایر سطوح( هم 
مشهود است. شرایط طوری شده که در بهترین 
حالت بازنشستگان تامین اجتماعی روی عیدی 
کارمندی حســاب کنند؛ هر چند زمان واریز و 

مبلغ دقیق واریزی مشخص نیست.« 
تغییراتعیدیبازنشستگان

با همه این احوال بازنشســتگان انتظار دارند 
که عیدی آن ها، به حداقل ها فروکاسته نشود. 
گشتی در ارقام عیدی یک دهه گذشته نشان 
می دهد که بازنشســتگان تامین اجتماعی از 
سال ۹۰ تا ۹۹ مجموعا ۷ میلیون و ۷۹۸ هزار 
تومان، عیدی دریافت کرده اند. در این سال ها، 
عیدی بازنشســتگان، ۵۰ تا حدود ۳۰۰ هزار 
تومان در ســال نســبت به ســال پیش از آن 
افزایش داشــته اســت که بیشترین افزایش 
مربوط به ســال های ۹۸ و ۹۹ بوده اســت اما 
رقــم پایه عیدی انتهای ســال جاری مجدد 
به کانال ۱۰۰ هزار تومان افزایش نســبت به 
ســال پیش از خود برگشته است که نشان از 

پسرفت دارد.

نایب رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو:

ارز دارو کاهش یافت
نایــب رئیس اتحادیه واردکننــدگان دارو اظهار 
داشت: قبال وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو، 
آمار هایــی در مورد میزان عرضه ارائه می کرد، اما 
اخیرا این موضوع متوقف و شــفافیت کاهش پیدا 

کرده است.
 مجتبی بوربور در این مورد که گفته می شــود در 
بــازار کمبود دارو وجود دارد، اظهار کرد: در حال 
حاضر کمبود داروی ساخته شده در کشور وجود 
دارد؛ دارو از دو طریق تامین می شــود، یا کاالی 
ساخته شده وارد می کنیم و یا در دخل کشور تولید 
می شود. کمبود هایی که امروز در بازار وجود دارد 

از هر دو مسیر است.

وی افزود: طوالنی شــدن مسیر تامین مواد اولیه 
باعث شده که تولید با مشکل مواجه شود. واردات 
نیز در ســال ۱۴۰۰ به شدت تحت کنترل وزارت 
بهداشت بوده و روند کاهشی داشته است؛ بنابراین 
به محض اینکه که مشکلی در روند تولید به وجود 
می آید نبود واردات خود را نشان می دهد و کمبود 

در بازار ایجاد می شود.
بوربــور تصریــح کرد: سیاســت های بیش از حد 
سختگیرانه وزارت بهداشت باعث ایجاد مشکالت 
فعلــی و کمبود شــده، بطوریکه در حوزه پخش 
نیز وزارت بهداشــت امور را به دســت خود گرفته 
اســت. در گذشــته به این صورت بود که اگر صد 

کاال به شــرکت های پخش و توزیع داده می شــد 
حاال وزارت بهداشت می گوید باید مکان هایی که 
ایــن وزارتخانه تعیین می کند داده شــود. یعنی 
وزارت بهداشــت نامه ای ارســال و برنامه پخش را 
هم مشــخص می کند. چنین رویکردی باعث به 
هم خوردن تعادل عرضه و تقاضا شــده و مشــکل 

دسترسی به وجود می آید.
وی ادامه داد: فرض کنید داروی الف را ۳ شرکت 
تامین می کنند که یک شــرکت واردکننده و دو 
شــرکت دیگر تولیدکننده هستند. وقتی جلوی 
واردات گرفته می شــود در اولین ســطح کمبود 
یک برند در بازار ایجاد می شود. در سطوح بعدی 

اگر دو شــرکت دیگر در تامین مواد اولیه یا موارد 
دیگر مربوط به تولید به مشــکل بر بخورند، کل 

تامین دارو دچار چالش و کمبود می شود.
نایــب رئیس اتحادیه واردکننــدگان دارو گفت: 
سیاســت توزیع وزارت بهداشت بر مبنای سابقه 
مصــرف، ماهیت دارو و جمعیت اســت. مثال؛ بر 
اســاس این فاکتور ها یک هشــتم از یک دارو به 
تهران تخصیص داده می شــود، در کل شاخص ها 
موارد مناسبی هستند، اما عرضه و تقاضا را به هم 
می زند. ممکن اســت در یک شــهر دارو زود و در 
شهر دیگر دیرتر تمام شود بنابراین این مداخالت 

باعث ایجاد کمبود در نقاطی می شود.

رئیس اتحادیه برنج فروشان بابل:
تومانشود کیلویی100هزار مافیامیخواهدبرنج

رئیس اتحادیه برنج فروشــان بابل گفت: از ۶ ماه پیش روند افزایش قیمت 
برنج داخلی آغاز شــد و هر هفته قیمت این محصول روند صعودی به خود 
گرفت. پیش بینی ها حاکی از این اســت که در هفته های پایانی ســال قیمت 

برنج داخلی به کیلویی ۱۰۰ هزار تومان برسد.
حســن تقی زاده با اشــاره به ادامه دار بودن روند افزایش قیمت برنج داخلی، 
گفت: قیمت برنج طارم و هاشمی بودار شده در بنکداری به کیلویی ۷۸ تا ۸۰ 
هزار تومان رسیده است که این قیمت نسبت به هفته گذشته ۶ تا ۸ درصد 
افزایش داشته و همچنین قیمت برنج کشت دوم در بنکداری به کیلویی ۸۵ 

هزار تومان رسیده است.
وی با بیان اینکه برنامه ای برای ثبات قیمت برنج داخلی وجود ندارد، گفت: 
شنیده های من حاکی از این است که مافیا برنج داخلی و صاحبان فروشگاه های 

زنجیــره ای کــه برنج در حجــم باال خریداری و آن را دپو کرده اند می خواهند 
قیمت برنج داخلی را تا پایان سال به کیلویی ۱۰۰ هزار تومان هدایت کنند.

این فعال اقتصادی با اشاره به باال رفتن نرخ برنج های پرمحصول فجر، تصریح 
کرد: قیمت فجر به کیلویی ۶۰ هزار رســیده اســت. همچنین برنج شیرودی 
کیلویــی ۴۵ هــزار تومان و ندا کیلویی ۴۲ هــزار تومان در بنکداری خرید و 
فروش می شود. رئیس اتحادیه برنج فروشان بابل توزیع هوشمند برنج را راهکار 
مناسب برای ثبات قیمت برنج داخلی ندانست و افزود: توزیع هوشمند تا به 

امروز نتوانست بازار را تنظیم کند و به نظر من این طرح موفق نبوده است.
تقی زاده کمبود برنج و کاهش تولید این محصول در سال جاری را تایید کرد و 
افزود: در سال های گذشته ما به کمبود تولید مواجه می شدیم اما شاهد افزایش 
نرخ چندانی نبودیم چراکه کشاورزان و برنج فروشان آن را دپو نمی کردند. در 

هفته گذشته صاحبان فروشگاه های زنجیره ای همچنان برنج را از کشاورزان 
کیلویــی ۷۵ خریــداری می کردند این در حالــی بود که قیمت برنج در بازار 
زیر ۷۰ هزار تومان بود آنها با نرخ باال خریداری می کنند تا بتوانند گرانی  در 

واحدهای خود را توجیه کنند.
وی عدم مدیریت در شــبکه عرضه را به عنوان اصلی ترین عامل گرانی برنج 
داخلی دانســت و خاطر نشــان کرد: مافیای برنج داخلی، این قدرت را دارند 
که قیمت ها را مدیریت و نرخ را تعیین  کند. دولت نیز در شرایط فعلی کاری 
نمی توانــد بــرای مهــار این مافیا انجام دهد. ۶ مــاه دیگر برنج جدید به بازار 
عرضه خواهد و این مدت طوالنی است و آنها می توانند بازار را به آنجایی که 
می خواهند هدایت کنند. عالوه بر این برنج وارداتی نیز به وفور در بازار وجود 

دارد اما باز نمی توان نرخ برنج داخلی را مهار کرد.

خبر ویژه

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با اشــاره به تســت ســرعت نزدیک به 
یک گیگابیت برثانیه در مراسم واگذاری پورت های پرسرعت فیبر نوری، 
گفت: مردم می توانند پیشــرفت این پروژه و وضعیت آن در اســتان خود 

را از طریق سایت www.iranfttx.ir دنبال کنند.
 رونمایی از طرح ملّی توســعه فیبرنوری منازل و کســب وکارها،  با افتتاح 
۵۰۰ هزار پورت فیبرنوری پرسرعت، آغاز شد. به گفته مسووالن وزارت 
ارتباطات، فیبر نوری باید به ۲۰ میلیون خانه و محل کسب و کار برسد و 
شبکه پایدار، پرسرعت و ایمن را تامین کند و با اجرای تدریجی این پروژه، 
مردم ســرعت های چند ۱۰ و بلکه صدمگابیت برثانیه را تجربه خواهند 

کرد.در این راستا عیسی زارع پور -وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات- با 
انتشــار تصویری  در اینســتاگرام نوشــت: دیروز در مراسم آغاز واگذاری 
پورت های پرســرعت فیبر نوری، در دو شــهر مقدس مشــهد و قم، تست 
ســرعت انجام شــد که در مشهد نتیجه بیش از ۵۰۰ مگابیت برثانیه و در 
قم نزدیک به یک گیگابیت برثانیه بود که مایه خوشــحالی اســت.وی با 
بیان اینکه با فیبر نوری دیگر محدودیت سرعت مفهوم نخواهد داشت و 
بســتر شــبکه برای انواع خدمات مورد نیاز مردم آماده خواهد شد، افزود: 
هرچند در ارتباطات همراه وضعیت به نسبت بهتری داریم اما در ارتباطات 
ثابت عقبیم که به فضل خداوند و با تالش خانواده بزرگ ارتباطات کشور 

به ســرعت جبران می کنیم و تا پایان دولت ســیزدهم ۲۰ میلیون پورت 
مبتنی بر فیبر نوری در سراسر کشور راه اندازی خواهد شد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات خاطرنشان کرد:  به زودی کار اجرایی 
فیبر نوری خانگی در همه شــهرها آغاز می شــود. یا علی مدد گفته ایم 
و با ســرعت به ســوی یک شبکه پرســرعت و باکیفیت حرکت می کنیم. 
هموطنان عزیز می توانند پیشــرفت این پروژه و وضعیت آن در اســتان 
خود را از طریق سایت www.iranfttx.ir دنبال کنند و در آینده می توانند 
با وارد کردن کد پســتی محل ســکونت خود، از زمان تقریبی فعال شدن 

این پروژه در محله خود مطلع شوند.

وزیر ارتباطات اعالم کرد:

تست سرعت یک گیگابیتی بر بستر فیبر نوری
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نفت و انرژی 4

رئیساتاقمشترکایرانوچین:

بلوکه کردن پول نفت ایران در چین صحت ندارد

خبر ویژه

بین الملل

رایزنیکاخسفیدبرای
شوکقیمتگاز جلوگیریاز

بحراناوکراین از
کاریــن ژان پــی یــر، معــاون دبیر 
مطبوعاتی کاخ سفید گفت: ما سرگرم 
رایزنی با کشــورها و شــرکتها هستیم 
تا نســبت بــه تامین انــرژی و خنثی 
کردن شوکهای قیمتی که شهروندان 
آمریکایــی، اروپا و اقتصــاد جهانی را 
متاثــر خواهد کــرد، اطمینان حاصل 
کنیم.وی گفت: دولت آمریکا ســرگرم 
مذاکــره با تولیدکننــدگان بزرگ گاز 
طبیعی در سراســر جهان برای اطالع 
از ظرفیــت و تمایــل آنها برای افزایش 
موقتی تولیــد و اختصاصی حجمی از 
تولیدشــان به خریداران اروپایی است.
معاون دبیر مطبوعاتی کاخ سفید اظهار 
کرد: جنــگ در اوکراین جریان گاز از 
روسیه به اروپا را مختل خواهد کرد. با 
پیش بینی چنین اتفاقی، ما با متحدان 
اروپایــی خود وارد تعامل شــده ایم تا 
برنامه ریزی واکنش مناسب در این باره 
را هماهنــگ کنیم. ما تالش کرده ایم 
حجم گاز طبیعی غیر روســی از شمال 
آفریقــا و خاورمیانه تا آســیا و آمریکا 
را شناسایی کنیم.کرملین مکررا قصد 
حمله نظامی به اوکراین را تکذیب کرده 
است با این حال حدود ۱۳۰ هزار نیروی 
نظامــی و تانکهــا و تجهیزات نظامی 
دیگر را در مرز با اوکراین مستقر کرده 
اســت. والدیمیر پوتین، رئیس جمهور 
روسیه از ناتو خواسته است به گسترش 
حضــورش پایــان داده و نیروهایی که 
در جمهوریهای شوروی سابق مستقر 
کرده است را خارج کند.تحریمهایی که 
آمریکا علیه تولیدکنندگان نفت متعدد 
وضــع کرده، بــه محدودیتهای عرضه 
افزوده است. تحریمها روی بخشهایی از 
صنعت نفت روسیه از زمان الحاق شبه 
جزیره کریمه به روسیه در سال ۲۰۱۴ 
وضع شدند. خرید نفت از ایران از دهه 
۱۹۸۰ محدود شــده و ونزوئال از سال 
۲۰۱۹ هدف تحریم قرار گرفته اســت.
بر اســاس گزارش بلومبرگ، مقامات 
وزارت خارجــه آمریکا در گذشــته با 
اعضای اوپک مانند عربســتان سعودی 
و امــارات متحــده عربی برای افزایش 
عرضه و جبران کاهش عرضه از ســوی 
کشورهای تحریم شده همکاری کرده 

بودند

نفت بزرگترینچالشبازار
کمبودسرمایهگذاریاست

دبیــرکل اوپک اعالم کــرد این گروه 
بــا وجــود این که همچنــان با کمبود 
ســرمایه گذاری دست و پنجه نرم می 
کنــد، به تامین کافــی نفت برای بازار 
متمرکز مانده اســت.محمد بارکیندو 
در حاشــیه کنفرانس انرژی در قاهره 
بــه خبرنگاران گفــت: هیچ تردیدی 
وجــود ندارد که ما نگران آن هســتیم 
کــه امنیت عرضه تضمین شــود. این 
گــروه و متحدانش تــالش می کنند 
تضمیــن کننــد که همچنــان برای 
تامیــن نفــت بازارهــای جهانی قابل 
اطمینان و مطمئن هســتند.با وجود 
این که اوپک به طور مســتمر در حال 
احیای محدودیت عرضه ای است که در 
اوج بحران پاندمی به اجرا گذاشته بود، 
برای رسیدن به اهداف تولید با مشکل 
روبرو شــده که به دلیل عدم ســرمایه 
گــذاری کافی در تولیــد جدید بوده 
اســت. بعضی از تولیدکنندگان مانند 
لیبی با مشکالت داخلی روبرو هستند. 
بارکیندو گفت: این کمبودها به همراه 
تنشهای ژئوپلیتیکی در اروپای شرقی 
کمک کرده است قیمتهای نفت باالتر 
برونــد. وی همچنین ابراز خوش بینی 
کرد سران جهانی که در بن بست میان 
روســیه و غرب بر ســر اوکراین درگیر 
هستند، قادر خواهند بود صلح و ثبات 
را احیا کنند.نفت برنت روز دوشنبه به 
باالی ۹۶ دالر در هر بشکه صعود کرد 
که باالترین حد از سال ۲۰۱۴ بود. اوپک 
در گزارشی که هفته پیش منتشر کرد، 
اعالم کرد استفاده جهانی از سوخت در 
سال میالدی جاری ممکن است بیش 
از ۴.۳ درصدی که این گروه پیش بینی 
کرده است، رشــد کند.دبیرکل اوپک 
گفــت: اگر روند رشــد تقاضا مطابق با 
پیش بینی های اوپک ادامه پیدا کند، 
جهان در آینده نزدیک همچنان تشنه 

نفت خواهد بود.

عضو کمیسیون انرژی مجلس:

صادرات از سهمشرکتملیگاز
گرداندهشد LPGباز

عضو کمیســیون انرژی مجلس با اشــاره 
به اضافه شــدن ۷ هــزار میلیارد تومان از 
محل صــادرات LPG به منابع تبصره ۱۴ 
بودجه، گفت: سهم شرکت ملی نفت و گاز 
از صــادرات گاز مایــع پارس جنوبی ثابت 
باقی ماند.موضوع ســهم شرکت های ملی 
گاز و نفت از درآمد صادراتی LPG به یکی 
از موضوعــات چالش برانگیــز در روزهای 
گذشته کمیسیون تلفیق تبدیل شده بود. 
عمــده این بحث نیز به گاز مایع تولیدی از 
پارس جنوبی برمی گشت. در واقع با توجه 
به سهم ۱۰۰ درصدی وزارت نفت از درآمد 
صادراتــی ال.پی.جی، برخی اســتدالل 
می کردنــد که اگر ســهم این وزارتخانه از 
درآمد صادراتی نفت، میعانات گازی و گاز 
نیز ۱۴.۵ درصد اســت، باید ســهم آن نیز 
از درآمد گاز مایع مشــخص باشد.پیش تر 
مالک شــریعتی، عضو کمیســیون انرژی 
مجلس شورای اسالمی که از مخالفان سهم 
صد در صدی وزارت نفت بود، در گفت وگو با 
خبرنگار مهر گفت: در قوانین کشور در مورد 
سهم شــرکت های ملی تابعه وزارت نفت 
یعنی شــرکت ملی نفت و شرکت ملی گاز 
از منابع حاصل از صادرات گازمایِع میادین 
گازی و نفتی حرفی زده نشــده اســت، به 
همین دلیل وزارت نفت از این محل سهم 
۱۰۰ درصــدی برای خــود در نظر گرفته 
است. در حالی که این وزارت خانه از منابع 
حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی 
و خالص صادرات گاز طبیعی ســهم ۱۴.۵ 
درصدی دارد.وی افزود: اما عجیب است که 
ســازمان برنامه و بودجه که همیشه تمایل 
داشت تمام منابع بودجه ای را توسط قانون 
بودجه تحصیل و ســپس آن را به صورت 
شــفاف )چه از طریــق ردیف بودجه های 
مشــخص، چه از طریــق تبصره ۱۴ قانون 
بودجه( بین دســتگاه ها تقســیم کند، در 
ســال های گذشــته با آقای زنگنه و وزارت 
نفت دولت سابق به یک توافق نانوشته ای 
رســیده بود کــه درآمد حاصل از فروش و 
صادرات فرآورده های گازمایع / اتان / پنتان 
و گوگرد میادین گازی اصاًل در بودجه نیاید. 
البته من معتقد و امیدوارم که این مســئله 
در دولت سیزدهم و قانون بودجه سال آتی 
اتفاق نخواهد افتاد.شریعتی بعداً از تصمیم 
کمیســیون تلفیق بــرای گرفتن ۲۶ هزار 
میلیارد تومــان از ۹۰ هزار میلیارد تومان 
صادرات ال.پی.جی در سال آینده و افزودن 
آن بــه منابع تبصــره ۱۴ قانون خبر داد.از 
طرف دیگر اســتدالل مدافعان این ســهم 
صد درصدی این بود در صورت حذف این 
مبلغ )۲۶ همت( و اضافه کردن آن به منابع 
تبصره ۱۴ و با توجه به شــرایط تراز گازی 
کشور و هزینه های باالی توسعه میادین و 
نگه داشت تولید، درآمد این شرکت، حتی با 
وجود اصالح تعرفه های خانگی پرمصرف ها 
در زمســتان امســال، کافی نخواهد بود و 
در ســال آینده به مشــکل خواهند خورد.
رضا نوشادی مدیرعامل شرکت مهندسی 
و توســعه گاز ایران در توئیتی با اشــاره به 
ایــن بحــث گفت: جهــت تقریب به ذهن 
نمایندگان شریف مجلس، باید عرض شود 
که ســرپا نگه داشــتن ۸۶ ایستگاه تقویت 
فشــار گاز در شبکه انتقال، به منزله پرواز 
همزمان ۳۰۰ فروند هواپیماســت آن هم 
نه هواپیمایی که چند ساعت کار کند و به 
آشــیانه برگردد بلکه هواپیمایی که هفت 
روز هفتــه، ۲۴ ســاعته باید در حال پرواز 
باشــد. محدود کردن بودجه شــرکت گاز 
در LPG و …، شــرکت ملی گاز ایران را از 
ارائه این ســرویس و خدمات نظیر محروم 
می کند، همان محدودیتی که شرکت ملی 
نفــت را به بدهی ۶۰ میلیارد دالری دچار 
کرد.در پایان به نظر می رســد کمیسیون 
تلفیق تصمیم خود را در روزهای گذشــته 
گرفته اســت و با توجــه به اهمیت تأمین 
گاز خانگی، ســهم وزارت نفت را از درآمد 
صادراتی گاز مایع حفظ کرده اســت. البته 
امســال بــا آوردن مبلــغ در تبصره ۱۴ و 
برگردانــدن آن بــه شــرکت گاز گامی در 
راســتای ایجاد شــفافیت در درآمدهای 
صادراتی LPG برداشــته شــد.در همین 
راســتا هادی بیگی نژاد، عضو کمیســیون 
انرژی و تلفیق مجلس شــورای اســالمی 
گفت: به طور کلی پاالیشــگاه های نفتی و 
گازی هــر دو ال.پی.جی تولید می کنند.ال 
پی جی پاالیشگاه های گازی توسط شرکت 
ملی گاز صادر شده و درآمد آن بین شرکت 
ملی گاز و شــرکت نفت با نســبتی تقسیم 
می شــودوی افزود: امــا ال پی جی که در 
پاالیشــگاه های نفتی تولید می شود جزو 
فراورده های نفتی حساب می شود و توسط 
پاالیش و پخش توزیع می شــود که امسال 
طبق تخمینی که زده شد، قدری مازاد به 
وجــود خواهد آمــد که می توانند آن مازاد 

را صادر کنند.

رئیس اتاق مشــترک ایران و چین گفت: آنچه که 
به عنوان پول های بلوکه شــده فروش نفت ایران در 
چین مطرح می شــود، واقعیــت ندارد؛ بلکه ذخایر 
ارزی ما در دیگر کشورهاســت که به چین منتقل 
شده است.الزم به دکر است در سال های اخیر و پس 
از خروج ترامپ از برجام که به تشــدید تحریم های 
ظالمانــه علیــه ایران منجر و بســیاری از مبادالت 
تجاری ایران با دیگر کشــورها با مشــکالتی روبرو 
شــده، اینک چین اســت که به اصلی ترین شریک 
تجــاری ایران و حتــی در مجامع جهانی به یکی از 
حامیان سیاسی جمهوری اسالمی ایران مبدل شده 
اســت.با این حال ابتکار امضای ســند همکاری ۲۵ 
ساله ایران و چین علی رغم »چین هراسی« هایی که 
رسانه های معاند به راه انداخته اند، می تواند در رفع 
بسیاری از مشکالت اقتصادی کشور راهگشا باشد.

در همین خصــوص مجیدرضا حریری رئیس اتاق 
مشترک ایران و چین در گفتگویی  به شبهات وارده 
به اذهان عمومی درباره روابط سیاســی-اقتصادی 

ایران و چین پاسخ می دهد.

کلیــاتروابــطاقتصــادیایــرانوچیــنبــاوضــع
موجودونحوهارتقایآنراتوضیحدهید.

روابط ایران و چین از سال ۲۰۰۰ به این سو همواره 
رو به افزایش بوده است. این روند افزایشی تا ۲۰۱۴ 
ادامه داشت. در سال ۲۰۱۴ حجم مبادالت دو کشور 
به رقم ۵۱.۸ میلیارد دالر رسید که باالترین میزان 
تجارت ایران و چین محسوب می شود.اما از ۲۰۱۴ 
به بعد دچار فترت در روابط دو کشور شدیم که در 
نتیجه آن صادرات مواد پایه نفتی و معدنی کشــور 
به چین و همینطور به دیگر کشــورها افت کرد.به 
جز عراق و افغانستان که کاالهای صادراتی ما به این 
دو کشــور تفاوت هایی دارد اما صادرات ما به دیگر 
کشــورها عمدتاً محصوالت پتروشیمی یا مواد خام 
معدنی است و مواد فرآوری شده برای مصرف نهایی 

بخش بســیاری کوچکی از صادرات ما را تشــکیل 
می دهد.پس از آنکه قیمت نفت و همچنین تقاضای 
جهانی خرید نفت کاهش یافت، سطح تبادالت ما با 
چین نیز کاهشــی شد چون قیمت نفت از بشکه ای 
۱۰۰ دالر در ۲۰۱۲ ناگهان به ۲۵ دالر در سال های 

پس از آن سقوط کرد. 

بانکهای سرنوشــتپولهــایمانــدهایــراندر
چینبهکجاخواهدرسید؟

 مــن از همیــن ابتــدا اعالم کنم کــه چیزی تحت 
عنوان پول بلوکه شده ایران در چین را به رسمیت 
نمی شناســم؛ هر چه به چین نفت فروخته ایم، در 
مقابل آن کاال وارد کرده ایم شــاید حتی در برخی 
موارد هم بیشتر.ما در دیگر کشورها چند مدل پول 
بلوکه شده داریم: یکی پول های حاصل فروش نفت 
ماســت که نزد برخی کشــورها نزد کره، هند، ژاپن 
و بخشــی از اروپا وجود دارد؛ کشــوری مانند کره 
می گوید حتی حاضر نیســتیم در مقابل نفت، کاال 
بــه ایــران بدهیم که بیش از ۷ میلیارد دالر اســت؛ 

ژاپن هم تا حدودی چنین موضعی دارد؛ مدل دیگر 
کشوری مانند هند است که می گوید در برابر خرید 
نفت از ایران، کاال به شما می دهیم اما کاالیی مناسب 
مــا ندارنــد؛ مگر ما چه قــدر می توانیم چای و برنج 
خریداری کنیم؟ البته گفته می شــود در سال های 
اخیر با خرید دارو و مواد اولیه تولید دارو، پول های 
فروش نفت ایران نزد هندی ها تســویه شــده است.

مــدل دیگر تبادل منابع مالی حاصل از فروش نفت 
ایران با ســایر کشــورها، مدلی است که با چینی ها 
داریم؛ هر چه قدر که نفت می فروشیم همان میزان 
هم می توانیم کاال وارد کنیم؛ به همین دلیل است که 
رتبه تجارت خارجی ایران با چین بسیار باالست.اما 
یکی دیگر از انواع پول های ایران در سایر کشورها، 
ذخایر ارزی اســت؛ در میانه دهه ۱۳۸۰ و از ســال 
۸۶ به بعد، ذخایر ارزی ایران در دیگر کشــورها که 
در بانک های مختلف دنیا خصوصاً اروپایی به اشکال 
نقدی یا اوراق دالری یا ســهام سرمایه گذاری شده 
بود و این پول ها با ریســک احتمال بلوکه شــدن 
آن در صورت شــکایت برخی کشــورهای اروپایی و 

آمریکایــی مواجه بودند، به بانک های چینی منتقل 
شــدند.این ۲۱ میلیارد دالری که گفته می شود ما 
در چین داریم، همان ذخایر ارزی ما در کشورهای 
غربی اســت که به چین منتقل شــده است بنابراین 
چینی ها پول خرید نفت از ایران را بلوکه نکرده اند.

آیــاادعــایارزانفروشــینفــتایــرانبــهچیــنیــا
تخفیفهای70درصدیصحتدارد؟

بــه هیــچ وجه تخفیف هــای ۷۰ درصدی یا حتی 
ارزان تــر فروختن نفت ایران به چین صحت ندارد. 
ما وقتی قرار است در شرایط تحریمی نفت بفروشیم، 
هزینه های مبادله آن باالســت چرا که باید نفت در 
بنادر ما بارگیری شــود سپس به بندر دیگری برود 
اســناد آن تغییر کند ســپس به جای دیگری برود 
تــا نفتکــش را عوض کنیم؛ همــه اینها هزینه دارد 
بعضاً تا ۱۰ یا ۱۵ درصد درآمد نفت را این هزینه ها 
در بر می گیرد؛ اســم این کار تخفیف نیســت بلکه 
هزینه فروش نفت در شرایط تحریمی است.خریدار 
می گوید من در شــرایط تحریمی نفت را به قیمت 
جهانی از شــما می خرم لذا باید نفت بشــکه ای ۹۰ 
دالر را به ما بشــکه ای ۸۶ دالر بفروشــید؛ این حرف 
صحیحی اســت؛ هزینه های تغییر اسناد یا تعویض 
نفتکش را هم دریافت می کنم؛ اسم اینها »تخفیف« 
یا ارزان فروشی مدل دیگر فروش نفت با تخفیف به 
این صورت اســت که ما قرارداد تضمینی بلندمدت 
با خریدار می بندیم؛ آن هم در دنیایی که پیش بینی 
تقاضای نفت به شــدت کاهشی است؛ چون بخش 
عمده ای از تقاضای نفت برای تولید بنزین و فروش 
به شــهروندان همان کشــور است در حالی که دنیا 
به ســمت صنعت خودروسازی هیبریدی می رود و 
لذا تقاضای نفت کاهشــی خواهد بود. در دهه های 
آینده نمی توان مشــتری خرید نفت به راحتی پیدا 
کرد.امــا چینی ها تضمین کرده اند که بلند مدت از 

ما نفت بخرند .

عضو کمیسیون انرژی مجلس:

کرد  ،تحریمهارابیاثر گاز سرمایهگذاریبخشخصوصیدرصنعتبرقو
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی ورود بخش خصوصی به صنعت برق و گاز کشور را عامل 
مهمی در بی اثرکردن تحریم ها دانست و گفت: چنین رویکردی منجر به جلوگیری از تعطیلی صنایع 
وابسته و توسعه زیرساخت های کشور خواهد شد.هادی بیگی نژاد با اشاره به بزرگترین سرمایه گذاری 
در اقتصاد ایران گفت: اجرای این پروژه ها منجر به توســعه شــهرها و اســتان های محروم کشور خواهد 
شــد و  در توســعه صنایع پتروشــیمی و پاالیشگاهی کشور اثرگذار خواهد بود.عضو کمیسیون انرژی 
مجلس شــورای اســالمی اســالمی با بیان اینکه گاز رســانی به برخی از شهرها و روستاهای کشور به 
صورت کامل انجام نشده، اظهار داشت: نظر دولت این است که باید خدمات در حوزه انرژی به صورت 
عادالنه در همه نقاط توزیع شود. لذا این سرمایه گذاری با هدف گاز رسانی به شهرها و روستاهای کم 
برخوردار، آغاز شده است.وی با بیان اینکه اجرای این طرح ها موجب افزایش نرخ اشتغال و بهره وری 
در کشــور خواهد شــد، گفت: این نکته حائز اهمیت اســت که دولت سیزدهم از زمانی که فعالیت خود 

را آغاز کرده است، به صورت دائم در حال برنامه ریزی و اقدامات اجرایی برای توسعه زیرساخت های 
کشــور اســت.عضو فراکســیون انقالب اسالمی با اشــاره به شرایط درآمدی کشور و مشکالت ناشی از 
تحریم ها گفت: علی رغم شرایط سخت درآمدی کشور و تشدید تحریم ها با معجزه کار جهادی، زیر 
ســاخت های کشــور در حال پیشــرفت و توسعه است. وی با اشاره به نقش آفرینی بخش خصوصی در 
توسعه صنایع، اظهار داشت: درباره اهمیت بخش خصوصی ذکر این نکته ضروری است که در مقطعی 
صنایع کشــور اعالم می کردند که برق بخش های صنعتی آنها قطع می شــود ولی اگر اجازه ســاخت 
نیروگاه به آنها داده شــود، برق این صنایع توســط خود آنها تامین خواهد شــد که این مجوز اعطا شــد. 
این نمونه ای از تصمیم درست برای بخش خصوصی بود که هم کشور برای تامین برق منتفع شد هم 
اینکه انرژی صنایع تامین شــده و روند اشــتغال زایی کشــور هم بهبود یافت.در حوزه گاز نیز می توان 

از این سازوکار استفاده کرد.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران گفت: کمیت 
و کیفیــت بنزیــن به طــور کامل تحت نظارت قرار دارد و اطمینان 
می دهم که از ســوی شــرکت ملی پخش و شرکت ملی استاندارد، 
بروی هر دو بخش کمیت و کیفیت به صورت روتین نظارت صورت 
می گیرد.کرامت ویس کرمی با بیان اینکه توزیع سوخت بر اساس 
مصوبات و قوانینی که در خصوص توزیع ســوخت پاک، چه بنزین 
و چــه نفــت و گاز وجــود دارد و مطابق با مصوبه ای هیات وزیران، 
مجلس شــورای اســالمی و قانون هوای پاک ابالغ کرده در حال 
انجام اســت، اظهار کرد: در قانون پیش بینی شــده که ما در کالن 

شــهرها بنزین و نفت گاز یورو۴ را توزیع کنیم که این کار در حال 
انجام بوده و در تمامی کالن شهرهای کشور که طبق مصوبه هیات 
وزیران مشــخص شــده اســت، توزیع بنزین و نفت گاز یورو۴ را در 
برنامــه داریــم.وی با بیان اینکه در جایگاه های مواصالتی نیز طبق 
مصوبه هیات وزیران در ۱۶۵ جایگاه اختصاصی گازوئیل یورو چهار 
را توزیع می کنیم و تکلیفی که مشــخص شــده در زمینه تولید و 
توزیــع بنزیــن و نفت گاز یورو۴ را انجام می دهیم، ادامه داد: بحث 
های تولید بنزین یورو۵ مباحث بعدی اســت که در برنامه وزارت 
نفت قرار دارد.وی با اشاره به وضعیت کیفیت بنزین، گفت: بر اساس 

استانداردی که برای این مساله مشخص شده، بنزین در پاالیشگاه 
ها تولید، نقل و انتقال و در انبارها ذخیره و در جایگاه های سوخت 
عرضه می شود، متولی نظارت بر اجرای کار سازمان ملی استاندارد 
و ســازمان حفاظت از محیط زیســت است که برمبنای وظایفی که 
برای آن ها مشــخص شــده به جایگاه ها مراجعه می کنند و نمونه 
گیری الزم را انجام می دهند.ویس کرمی با بیان اینکه با سازمان 
حفاظت محیط زیست همکاری داریم و این سازمان نمونه بنزین 
و نفــت گاز یــورو۴ را اخذ و آزمایشــهای الزم را روی آن انجام می 

دهند و در نهایت نتیجه را اعالم می کنند .

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران اظهار کرد : 

ذرهبین کیفیتبنزینزیر کمفروشیو

خبر  ویژه

سخنگوی صنعت برق:

شد کاهشمصرفبرق5برابر پاداش
 سخنگوی صنعت برق گفت: مشترکانی که تا حاال ۲۰۰ کیلووات ساعت 
مصرف داشتند و رقم مصرفشان به ۱۰۰ کیلو وات ساعت کاهش یافته، 
نه تنها از تعرفه رایگان برخوردار می شوند، بلکه در ۴ ماهه گرم سال، 
از وزارت نیرو بستانکار خواهند شد.مصطفی رجبی مشهدی  با اشاره 
بــه اعمــال تغییرات در قبوض جدید، اظهار کرد: قطعا قبوضی که بعد 
از بهمن ماه صادر می شوند با تعرفه های جدید خواهد بود، همچنین 
پیش بینی شده در این طرح برای مشترکانی که میزان مصرف آن ها 
زیر الگوی کم مصرفی است مشوق هایی لحاظ شود.وی با بیان اینکه 
۷۵ درصد مشترکان زیر الگو مصرف منطقه قرار دارند و تنها ۲۵ درصد 

که حدود هفت میلیون مشترک را شامل می شود، جزو مشترکان پر 
مصرف هستند، گفت: البته در مناطق مختلف پراکندگی ها متفاوت 
است، در مجموع این دسته از مشترکان که بیش از  حد مصرف منطقه 
مصرف دارند شامل حال این طرح خواهند شد.سخنگوی صنعت برق 
همچنین با تشــریح علت خموشــی های اخیر گفت: خاموشی هایی 
کــه در روزهــای اخیر در تهران اتفــاق افتاد، به دلیل حوادث مقطعی 
بوده و هیچ گونه خاموشــی ناشــی از محدودیت سوخت در کل کشور 
نداریم.رجبی مشــهدی با بیان اینکه وقوع آتش ســوزی در بازار باعث 
قطع یکی از پســت های برق و وقوع خاموشــی های مقطعی در برخی 

مناطق شــد، اظهار کرد: در همان ســاعات ابتدایی مشکل قطعی برق 
حل شد و اکنون در هیچ کدام از بخش های تهران با خاموشی مواجه 
نیســتیم.وی افزود: با تدابیر و اقدامات انجام شــده و همکاری وزارت 
نفت و تامین به موقع ســوخت نیروگاه ها، توانســتیم زمستان را بدون 
مشــکل ســپری کنیم، هرچند که یک ماه از این فصل باقی مانده و 
انشــاهلل بدون  خاموشــی های ناشی از محدودیت سوخت زمستان را 
پشت سر خواهیم گذاشت. از شهریورماه برنامه ریزی برای گذر از پیک 
آغاز شــده، تعمیرات نیروگاهی نیز در حال انجام اســت و پیش بینی 
می کنیم که تا خرداد ماه عملیات تعمیرات نیروگاهی به پایان برسد.
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55آگهی
اداره اوقــاف شهرســتان رشــت طــی نامــه شــماره 1400/14595153/81 مــورخ 1400/06/26 در 
اجــرای كــد 914 مجموعــه بخشــنامه هــای ثبتــی قانــون حــد نــگار و تقاضــای صــدور ســند مالكیــت 
تبدیــل اســناد مالكیــت دفترچــه ای بــه كاداســتر پــاک 887 الــی 882 در بخــش 2 رشــت 
را نمــوده انــد از آنجایــی كــه بازدیــد و نقشــه بــرداری پاكهــای مرقــوم در تاریــخ 1400/12/11 
راس ســاعت 9 صبــح در محــل وقــوع ملــک بعمــل خواهــد آمــد بدینوســیله بــه اطــاع مجاوریــن 
پاكهــای مرقــوم مــی رســاند چنانچــه نســبت بــه حــدود مجــاور ادعــا و اعتراضــی دارنــد از تاریــخ 
انتشــار تــا روز بازدیــد و نقشــه بــرداری اعتــراض خــود را تســلیم اداره ثبــت ناحیــه 1 رشــت نماینــد 

در غیراینصــورت برابــر مقــررات ســند مالكیــت پاكهــای فــوق صــادر و تســلیم خواهــد شــد. 
کناحیه  تاریخ انتشار:1400/11/27             سیدمحمدفرزانهشال-رئیسثبتاسنادوامال
یکرشت

اداره اوقــاف شهرســتان رشــت طــی نامــه شــماره 1400/14595153/37 مــورخ 1400/06/26 
در اجــرای كــد 914 مجموعــه بخشــنامه هــای ثبتــی قانــون حــد نــگار و تقاضــای صــدور ســند 
مالكیــت تبدیــل اســناد مالكیــت دفترچــه ای بــه كاداســتر پــاک 1108 در بخــش 2 رشــت را نمــوده 
انــد از آنجایــی كــه بازدیــد و نقشــه بــرداری پاكهــای مرقــوم در تاریــخ 1400/12/11 راس ســاعت 
9 صبــح در محــل وقــوع ملــک بعمــل خواهــد آمــد بدینوســیله بــه اطــاع مجاوریــن پاكهــای 
ــار  ــخ انتش ــد از تاری ــی دارن ــا و اعتراض ــاور ادع ــدود مج ــه ح ــبت ب ــه نس ــاند چنانچ ــی رس ــوم م مرق
تــا روز بازدیــد و نقشــه بــرداری اعتــراض خــود را تســلیم اداره ثبــت ناحیــه 1 رشــت نماینــد در 

غیراینصــورت برابــر مقــررات ســند مالكیــت پاكهــای فــوق صــادر و تســلیم خواهــد شــد. 
کناحیه  تاریخ انتشار:1400/11/27             سیدمحمدفرزانهشال-رئیسثبتاسنادوامال
یکرشت

اداره اوقــاف شهرســتان رشــت طــی نامه شــماره 1400/14595153/27 مــورخ 1400/06/26 در 
اجــرای كــد 914 مجموعــه بخشــنامه هــای ثبتــی قانــون حــد نــگار و تقاضــای صــدور ســند مالكیــت 
تبدیــل اســناد مالكیــت دفترچــه ای بــه كاداســتر پــاک 1215 در بخــش 2 رشــت را نمــوده انــد از 
آنجایــی كــه بازدیــد و نقشــه بــرداری پاكهــای مرقــوم در تاریــخ 1400/12/11 راس ســاعت 9 صبــح 
در محــل وقــوع ملــک بعمــل خواهــد آمــد بدینوســیله بــه اطــاع مجاوریــن پاكهــای مرقــوم مــی 
رســاند چنانچــه نســبت بــه حــدود مجــاور ادعــا و اعتراضــی دارنــد از تاریــخ انتشــار تــا روز بازدیــد و 
نقشــه بــرداری اعتــراض خــود را تســلیم اداره ثبــت ناحیــه 1 رشــت نماینــد در غیراینصــورت برابــر 

مقــررات ســند مالكیــت پاكهــای فــوق صــادر و تســلیم خواهــد شــد. 
کناحیه  تاریخ انتشار:1400/11/27             سیدمحمدفرزانهشال-رئیسثبتاسنادوامال
یکرشت

اداره اوقــاف شهرســتان رشــت طــی نامــه شــماره 1400/14595153/26 مــورخ 1400/06/26 در 
اجــرای كــد 914 مجموعــه بخشــنامه هــای ثبتــی قانــون حــد نــگار و تقاضــای صــدور ســند مالكیــت 
تبدیــل اســناد مالكیــت دفترچــه ای بــه كاداســتر پــاک 1264 در بخــش 2 رشــت را نمــوده انــد از 
آنجایــی كــه بازدیــد و نقشــه بــرداری پاكهــای مرقــوم در تاریــخ 1400/12/11 راس ســاعت 9 صبــح 
در محــل وقــوع ملــک بعمــل خواهــد آمــد بدینوســیله بــه اطــاع مجاوریــن پاكهــای مرقــوم مــی 
رســاند چنانچــه نســبت بــه حــدود مجــاور ادعــا و اعتراضــی دارنــد از تاریــخ انتشــار تــا روز بازدیــد و 
نقشــه بــرداری اعتــراض خــود را تســلیم اداره ثبــت ناحیــه 1 رشــت نماینــد در غیراینصــورت برابــر 

مقــررات ســند مالكیــت پاكهــای فــوق صــادر و تســلیم خواهــد شــد. 
کناحیه  تاریخ انتشار:1400/11/27             سیدمحمدفرزانهشال-رئیسثبتاسنادوامال
یکرشت

اداره اوقــاف شهرســتان رشــت طــی نامــه شــماره 1400/14595153/25 مــورخ 1400/06/26 
در اجــرای كــد 914 مجموعــه بخشــنامه هــای ثبتــی قانــون حــد نــگار و تقاضــای صــدور ســند 
ــش 2  ــی1334 در بخ ــاک 1328 ال ــتر پ ــه كاداس ــه ای ب ــت دفترچ ــناد مالكی ــل اس ــت تبدی مالكی
رشــت را نمــوده انــد از آنجایــی كــه بازدیــد و نقشــه برداری پاكهای مرقــوم در تاریــخ 1400/12/11 
راس ســاعت 9 صبــح در محــل وقــوع ملــک بعمــل خواهــد آمــد بدینوســیله بــه اطــاع مجاوریــن 
پاكهــای مرقــوم مــی رســاند چنانچــه نســبت بــه حــدود مجــاور ادعــا و اعتراضــی دارنــد از تاریــخ 
انتشــار تــا روز بازدیــد و نقشــه بــرداری اعتــراض خــود را تســلیم اداره ثبــت ناحیــه 1 رشــت نماینــد 

در غیراینصــورت برابــر مقــررات ســند مالكیــت پاكهــای فــوق صــادر و تســلیم خواهــد شــد. 
کناحیه  تاریخ انتشار:1400/11/27             سیدمحمدفرزانهشال-رئیسثبتاسنادوامال
یکرشت

اداره اوقــاف شهرســتان رشــت طــی نامه شــماره 1400/14595153/82 مــورخ 1400/06/26 در 
اجــرای كــد 914 مجموعــه بخشــنامه هــای ثبتــی قانــون حــد نــگار و تقاضــای صــدور ســند مالكیــت 
تبدیــل اســناد مالكیــت دفترچــه ای بــه كاداســتر پــاک 1621/2 در بخــش 2 رشــت را نمــوده انــد از 
آنجایــی كــه بازدیــد و نقشــه بــرداری پاكهــای مرقــوم در تاریــخ 1400/12/11 راس ســاعت 9 صبــح 
در محــل وقــوع ملــک بعمــل خواهــد آمــد بدینوســیله بــه اطــاع مجاوریــن پاكهــای مرقــوم مــی 
رســاند چنانچــه نســبت بــه حــدود مجــاور ادعــا و اعتراضــی دارنــد از تاریــخ انتشــار تــا روز بازدیــد و 
نقشــه بــرداری اعتــراض خــود را تســلیم اداره ثبــت ناحیــه 1 رشــت نماینــد در غیراینصــورت برابــر 

مقــررات ســند مالكیــت پاكهــای فــوق صــادر و تســلیم خواهــد شــد. 
کناحیه  تاریخ انتشار:1400/11/27             سیدمحمدفرزانهشال-رئیسثبتاسنادوامال
یکرشت

اداره اوقاف شهرســتان رشــت طی نامه شــماره 1400/14595153/56 مورخ 1400/06/26 در 
اجــرای كــد 914 مجموعــه بخشــنامه هــای ثبتــی قانــون حــد نــگار و تقاضــای صــدور ســند مالكیــت 
تبدیــل اســناد مالكیــت دفترچــه ای بــه كاداســتر پــاک 1814 در بخــش 2 رشــت را نمــوده انــد از 
آنجایــی كــه بازدیــد و نقشــه بــرداری پاكهــای مرقــوم در تاریــخ 1400/12/11 راس ســاعت 9 صبــح 
در محــل وقــوع ملــک بعمــل خواهــد آمــد بدینوســیله بــه اطــاع مجاوریــن پاكهــای مرقــوم مــی 
رســاند چنانچــه نســبت بــه حــدود مجــاور ادعــا و اعتراضــی دارنــد از تاریــخ انتشــار تــا روز بازدیــد و 
نقشــه بــرداری اعتــراض خــود را تســلیم اداره ثبــت ناحیــه 1 رشــت نماینــد در غیراینصــورت برابــر 

مقــررات ســند مالكیــت پاكهــای فــوق صــادر و تســلیم خواهــد شــد. 
کناحیه  تاریخ انتشار:1400/11/27             سیدمحمدفرزانهشال-رئیسثبتاسنادوامال
یکرشت

اداره اوقاف شهرســتان رشــت طی نامه شــماره1400/14595153/55 مورخ 1400/06/26 در 
اجــرای كــد 914 مجموعــه بخشــنامه هــای ثبتــی قانــون حــد نــگار و تقاضــای صــدور ســند مالكیــت 
تبدیــل اســناد مالكیــت دفترچــه ای بــه كاداســتر پــاک 1815 در بخــش 2 رشــت را نمــوده انــد از 
آنجایــی كــه بازدیــد و نقشــه بــرداری پاكهــای مرقــوم در تاریــخ 1400/12/11 راس ســاعت 9 صبــح 
در محــل وقــوع ملــک بعمــل خواهــد آمــد بدینوســیله بــه اطــاع مجاوریــن پاكهــای مرقــوم مــی 
رســاند چنانچــه نســبت بــه حــدود مجــاور ادعــا و اعتراضــی دارنــد از تاریــخ انتشــار تــا روز بازدیــد 
و نقشــه بــرداری اعتــراض خــود را تســلیم اداره ثبــت ناحیــه 1 رشــت نماینــد در غیراینصــورت برابــر 

مقــررات ســند مالكیــت پاكهــای فــوق صــادر و تســلیم خواهــد شــد. 
کناحیه   تاریخ انتشار:1400/11/27             سیدمحمدفرزانهشال-رئیسثبتاسنادوامال
یکرشت

اداره اوقــاف شهرســتان رشــت طــی نامــه شــماره 1400/14595153/29 مــورخ 1400/06/26 در 
اجــرای كــد 914 مجموعــه بخشــنامه هــای ثبتــی قانــون حــد نــگار و تقاضــای صــدور ســند مالكیــت 
تبدیــل اســناد مالكیــت دفترچــه ای بــه كاداســتر پــاک 1828 و 1829 در بخــش 2 رشــت را نمــوده 
انــد از آنجایــی كــه بازدیــد و نقشــه بــرداری پاكهــای مرقــوم در تاریــخ 1400/12/11 راس ســاعت 
9 صبــح در محــل وقــوع ملــک بعمــل خواهــد آمــد بدینوســیله بــه اطــاع مجاوریــن پاكهــای 
ــار  ــخ انتش ــد از تاری ــی دارن ــا و اعتراض ــاور ادع ــدود مج ــه ح ــبت ب ــه نس ــاند چنانچ ــی رس ــوم م مرق
تــا روز بازدیــد و نقشــه بــرداری اعتــراض خــود را تســلیم اداره ثبــت ناحیــه 1 رشــت نماینــد در 

غیراینصــورت برابــر مقــررات ســند مالكیــت پاكهــای فــوق صــادر و تســلیم خواهــد شــد. 
کناحیه  تاریخ انتشار:1400/11/27             سیدمحمدفرزانهشال-رئیسثبتاسنادوامال
یکرشت

اداره اوقــاف شهرســتان رشــت طی نامــه شــماره 1400/14595153/80 مــورخ 1400/06/26 در 
اجــرای كــد 914 مجموعــه بخشــنامه هــای ثبتــی قانــون حــد نــگار و تقاضــای صــدور ســند مالكیــت 
تبدیــل اســناد مالكیــت دفترچــه ای بــه كاداســتر پــاک 1846 در بخــش 2 رشــت را نمــوده انــد از 
آنجایــی كــه بازدیــد و نقشــه بــرداری پاكهــای مرقــوم در تاریــخ 1400/12/11 راس ســاعت 9 صبــح 
در محــل وقــوع ملــک بعمــل خواهــد آمــد بدینوســیله بــه اطــاع مجاوریــن پاكهــای مرقــوم مــی 
رســاند چنانچــه نســبت بــه حــدود مجــاور ادعــا و اعتراضــی دارنــد از تاریــخ انتشــار تــا روز بازدیــد و 
نقشــه بــرداری اعتــراض خــود را تســلیم اداره ثبــت ناحیــه 1 رشــت نماینــد در غیراینصــورت برابــر 

مقــررات ســند مالكیــت پاكهــای فــوق صــادر و تســلیم خواهــد شــد. 
کناحیه  تاریخ انتشار:1400/11/27             سیدمحمدفرزانهشال-رئیسثبتاسنادوامال
یکرشت

 اداره اوقــاف شهرســتان رشــت طــی نامــه شــماره 1400/14595153/8 مــورخ 1400/06/26 در 
اجــرای كــد 914 مجموعــه بخشــنامه هــای ثبتــی قانــون حــد نــگار و تقاضــای صــدور ســند مالكیــت 
تبدیــل اســناد مالكیــت دفترچــه ای بــه كاداســتر پــاک 84 و 84/1 در بخــش 3 رشــت را نمــوده 
انــد از آنجایــی كــه بازدیــد و نقشــه بــرداری پاكهــای مرقــوم در تاریــخ 1400/12/12 راس ســاعت 
9 صبــح در محــل وقــوع ملــک بعمــل خواهــد آمــد بدینوســیله بــه اطــاع مجاوریــن پاكهــای 
ــار  ــخ انتش ــد از تاری ــی دارن ــا و اعتراض ــاور ادع ــدود مج ــه ح ــبت ب ــه نس ــاند چنانچ ــی رس ــوم م مرق
تــا روز بازدیــد و نقشــه بــرداری اعتــراض خــود را تســلیم اداره ثبــت ناحیــه 1 رشــت نماینــد در 

غیراینصــورت برابــر مقــررات ســند مالكیــت پاكهــای فــوق صــادر و تســلیم خواهــد شــد. 
کناحیه  تاریخ انتشار:1400/11/27             سیدمحمدفرزانهشال-رئیسثبتاسنادوامال
یکرشت

 اداره اوقــاف شهرســتان رشــت طــی نامــه شــماره 1400/14595153/8 مــورخ 1400/06/26 در 
اجــرای كــد 914 مجموعــه بخشــنامه هــای ثبتــی قانــون حــد نــگار و تقاضــای صــدور ســند مالكیــت 
تبدیــل اســناد مالكیــت دفترچــه ای بــه كاداســتر پــاک 84 و 84/1 در بخــش 3 رشــت را نمــوده 
انــد از آنجایــی كــه بازدیــد و نقشــه بــرداری پاكهــای مرقــوم در تاریــخ 1400/12/12 راس ســاعت 
9 صبــح در محــل وقــوع ملــک بعمــل خواهــد آمــد بدینوســیله بــه اطــاع مجاوریــن پاكهــای 
ــار  ــخ انتش ــد از تاری ــی دارن ــا و اعتراض ــاور ادع ــدود مج ــه ح ــبت ب ــه نس ــاند چنانچ ــی رس ــوم م مرق
تــا روز بازدیــد و نقشــه بــرداری اعتــراض خــود را تســلیم اداره ثبــت ناحیــه 1 رشــت نماینــد در 

غیراینصــورت برابــر مقــررات ســند مالكیــت پاكهــای فــوق صــادر و تســلیم خواهــد شــد. 
کناحیه  تاریخ انتشار:1400/11/27             سیدمحمدفرزانهشال-رئیسثبتاسنادوامال
یکرشت

اداره اوقــاف شهرســتان رشــت طــی نامــه شــماره 1400/14595153/66 مــورخ 1400/06/26 در 
اجــرای كــد 914 مجموعــه بخشــنامه هــای ثبتــی قانــون حــد نــگار و تقاضــای صــدور ســند مالكیــت 
تبدیــل اســناد مالكیــت دفترچــه ای بــه كاداســتر پــاک 188 در بخــش 2 رشــت را نمــوده انــد از 
آنجایــی كــه بازدیــد و نقشــه بــرداری پاكهــای مرقــوم در تاریــخ 1400/12/09 راس ســاعت 9 صبح 
در محــل وقــوع ملــک بعمــل خواهــد آمــد بدینوســیله بــه اطــاع مجاوریــن پاكهــای مرقــوم مــی 
رســاند چنانچــه نســبت بــه حــدود مجــاور ادعــا و اعتراضــی دارنــد از تاریــخ انتشــار تــا روز بازدیــد و 
نقشــه بــرداری اعتــراض خــود را تســلیم اداره ثبــت ناحیــه 1 رشــت نماینــد در غیراینصــورت برابــر 

مقــررات ســند مالكیــت پاكهــای فــوق صــادر و تســلیم خواهــد شــد. 
کناحیه  تاریخ انتشار:1400/11/27             سیدمحمدفرزانهشال-رئیسثبتاسنادوامال
یکرشت

 اداره اوقــاف شهرســتان رشــت طــی نامه شــماره 1400/14595153/69 مــورخ 1400/06/26 در 
اجــرای كــد 914 مجموعــه بخشــنامه هــای ثبتــی قانــون حــد نــگار و تقاضــای صــدور ســند مالكیــت 
تبدیــل اســناد مالكیــت دفترچــه ای بــه كاداســتر پــاک 192 در بخــش 2 رشــت را نمــوده انــد از 
آنجایــی كــه بازدیــد و نقشــه بــرداری پاكهــای مرقــوم در تاریــخ 1400/12/09 راس ســاعت 9 صبح 
در محــل وقــوع ملــک بعمــل خواهــد آمــد بدینوســیله بــه اطــاع مجاوریــن پاكهــای مرقــوم مــی 
رســاند چنانچــه نســبت بــه حــدود مجــاور ادعــا و اعتراضــی دارنــد از تاریــخ انتشــار تــا روز بازدیــد و 
نقشــه بــرداری اعتــراض خــود را تســلیم اداره ثبــت ناحیــه 1 رشــت نماینــد در غیراینصــورت برابــر 

مقــررات ســند مالكیــت پاكهــای فــوق صــادر و تســلیم خواهــد شــد. 
کناحیه  تاریخ انتشار:1400/11/27             سیدمحمدفرزانهشال-رئیسثبتاسنادوامال
یکرشت

اداره اوقــاف شهرســتان رشــت طــی نامه شــماره 1400/14595153/86 مــورخ 1400/06/26 در 
اجــرای كــد 914 مجموعــه بخشــنامه هــای ثبتــی قانــون حــد نــگار و تقاضــای صــدور ســند مالكیــت 
تبدیــل اســناد مالكیــت دفترچــه ای بــه كاداســتر پــاک 193 در بخــش 2 رشــت را نمــوده انــد از 
آنجایــی كــه بازدیــد و نقشــه بــرداری پاكهــای مرقــوم در تاریــخ 1400/12/09 راس ســاعت 9 صبح 
در محــل وقــوع ملــک بعمــل خواهــد آمــد بدینوســیله بــه اطــاع مجاوریــن پاكهــای مرقــوم مــی 
رســاند چنانچــه نســبت بــه حــدود مجــاور ادعــا و اعتراضــی دارنــد از تاریــخ انتشــار تــا روز بازدیــد و 
نقشــه بــرداری اعتــراض خــود را تســلیم اداره ثبــت ناحیــه 1 رشــت نماینــد در غیراینصــورت برابــر 

مقــررات ســند مالكیــت پاكهــای فــوق صــادر و تســلیم خواهــد شــد. 
کناحیه  تاریخ انتشار:1400/11/27             سیدمحمدفرزانهشال-رئیسثبتاسنادوامال
یکرشت

اداره اوقــاف شهرســتان رشــت طــی نامــه شــماره 1400/14595153/71 مــورخ 1400/06/26 در 
اجــرای كــد 914 مجموعــه بخشــنامه هــای ثبتــی قانــون حــد نــگار و تقاضــای صــدور ســند مالكیــت 
تبدیــل اســناد مالكیــت دفترچــه ای بــه كاداســتر پــاک 194 در بخــش 2 رشــت را نمــوده انــد از 
آنجایــی كــه بازدیــد و نقشــه بــرداری پاكهــای مرقــوم در تاریــخ 1400/12/09 راس ســاعت 9 صبح 
در محــل وقــوع ملــک بعمــل خواهــد آمــد بدینوســیله بــه اطــاع مجاوریــن پاكهــای مرقــوم مــی 
رســاند چنانچــه نســبت بــه حــدود مجــاور ادعــا و اعتراضــی دارنــد از تاریــخ انتشــار تــا روز بازدیــد و 
نقشــه بــرداری اعتــراض خــود را تســلیم اداره ثبــت ناحیــه 1 رشــت نماینــد در غیراینصــورت برابــر 

مقــررات ســند مالكیــت پاكهــای فــوق صــادر و تســلیم خواهــد شــد. 
کناحیه  تاریخ انتشار:1400/11/27             سیدمحمدفرزانهشال-رئیسثبتاسنادوامال
یکرشت

اداره اوقــاف شهرســتان رشــت طــی نامه شــماره 1400/14595153/72 مــورخ 1400/06/26 در 
اجــرای كــد 914 مجموعــه بخشــنامه هــای ثبتــی قانــون حــد نــگار و تقاضــای صــدور ســند مالكیــت 
تبدیــل اســناد مالكیــت دفترچــه ای بــه كاداســتر پــاک 195 در بخــش 2 رشــت را نمــوده انــد از 
آنجایــی كــه بازدیــد و نقشــه بــرداری پاكهــای مرقــوم در تاریــخ 1400/12/09 راس ســاعت 9 صبح 
در محــل وقــوع ملــک بعمــل خواهــد آمــد بدینوســیله بــه اطــاع مجاوریــن پاكهــای مرقــوم مــی 
رســاند چنانچــه نســبت بــه حــدود مجــاور ادعــا و اعتراضــی دارنــد از تاریــخ انتشــار تــا روز بازدیــد و 
نقشــه بــرداری اعتــراض خــود را تســلیم اداره ثبــت ناحیــه 1 رشــت نماینــد در غیراینصــورت برابــر 

مقــررات ســند مالكیــت پاكهــای فــوق صــادر و تســلیم خواهــد شــد. 
کناحیه  تاریخ انتشار:1400/11/27             سیدمحمدفرزانهشال-رئیسثبتاسنادوامال
یکرشت

اداره اوقــاف شهرســتان رشــت طــی نامــه شــماره 1400/14595153/1 مــورخ 1400/06/26 در 
اجــرای كــد 914 مجموعــه بخشــنامه هــای ثبتــی قانــون حــد نــگار و تقاضــای صــدور ســند مالكیــت 
تبدیــل اســناد مالكیــت دفترچــه ای بــه كاداســتر پــاک 198 در بخــش 2 رشــت را نمــوده انــد از 
آنجایــی كــه بازدیــد و نقشــه بــرداری پاكهــای مرقــوم در تاریــخ 1400/12/09 راس ســاعت 9 صبح 
در محــل وقــوع ملــک بعمــل خواهــد آمــد بدینوســیله بــه اطــاع مجاوریــن پاكهــای مرقــوم مــی 
رســاند چنانچــه نســبت بــه حــدود مجــاور ادعــا و اعتراضــی دارنــد از تاریــخ انتشــار تــا روز بازدیــد 
و نقشــه بــرداری اعتــراض خــود را تســلیم اداره ثبــت ناحیــه 1 رشــت نماینــد در غیراینصــورت برابــر 

مقــررات ســند مالكیــت پاكهــای فــوق صــادر و تســلیم خواهــد شــد. 
کناحیه  تاریخ انتشار:1400/11/27             سیدمحمدفرزانهشال-رئیسثبتاسنادوامال
یکرشت

اداره اوقــاف شهرســتان رشــت طــی نامه شــماره 1400/14595153/63 مــورخ 1400/06/26 در 
اجــرای كــد 914 مجموعــه بخشــنامه هــای ثبتــی قانــون حــد نــگار و تقاضــای صــدور ســند مالكیــت 
تبدیــل اســناد مالكیــت دفترچــه ای بــه كاداســتر پــاک 215 و 215/1 و 216 در بخــش 2 رشــت 
را نمــوده انــد از آنجایــی كــه بازدیــد و نقشــه بــرداری پاكهــای مرقــوم در تاریــخ 1400/12/09 
راس ســاعت 9 صبــح در محــل وقــوع ملــک بعمــل خواهــد آمــد بدینوســیله بــه اطــاع مجاوریــن 
پاكهــای مرقــوم مــی رســاند چنانچــه نســبت بــه حــدود مجــاور ادعــا و اعتراضــی دارنــد از تاریــخ 
انتشــار تــا روز بازدیــد و نقشــه بــرداری اعتــراض خــود را تســلیم اداره ثبــت ناحیــه 1 رشــت نماینــد 

در غیراینصــورت برابــر مقــررات ســند مالكیــت پاكهــای فــوق صــادر و تســلیم خواهــد شــد. 
کناحیه  تاریخ انتشار:1400/11/27             سیدمحمدفرزانهشال-رئیسثبتاسنادوامال
یکرشت

اداره اوقــاف شهرســتان رشــت طــی نامــه شــماره 1400/14595153/10 مــورخ 1400/06/26 در 
اجــرای كــد 914 مجموعــه بخشــنامه هــای ثبتــی قانــون حــد نــگار و تقاضــای صــدور ســند مالكیــت 
تبدیــل اســناد مالكیــت دفترچــه ای بــه كاداســتر پــاک 354 در بخــش 2 رشــت را نمــوده انــد از 
آنجایــی كــه بازدیــد و نقشــه بــرداری پاكهــای مرقــوم در تاریــخ 1400/12/09 راس ســاعت 9 صبح 
در محــل وقــوع ملــک بعمــل خواهــد آمــد بدینوســیله بــه اطــاع مجاوریــن پاكهــای مرقــوم مــی 
رســاند چنانچــه نســبت بــه حــدود مجــاور ادعــا و اعتراضــی دارنــد از تاریــخ انتشــار تــا روز بازدیــد و 
نقشــه بــرداری اعتــراض خــود را تســلیم اداره ثبــت ناحیــه 1 رشــت نماینــد در غیراینصــورت برابــر 

مقــررات ســند مالكیــت پاكهــای فــوق صــادر و تســلیم خواهــد شــد. 
کناحیه  تاریخ انتشار:1400/11/27             سیدمحمدفرزانهشال-رئیسثبتاسنادوامال
یکرشت

اداره اوقــاف شهرســتان رشــت طــی نامــه شــماره 1400/14595153/12 مــورخ 1400/06/26 در 
اجــرای كــد 914 مجموعــه بخشــنامه هــای ثبتــی قانــون حــد نــگار و تقاضــای صــدور ســند مالكیــت 
تبدیــل اســناد مالكیــت دفترچــه ای بــه كاداســتر پــاک 355 و 382 در بخــش 2 رشــت را نمــوده 
انــد از آنجایــی كــه بازدیــد و نقشــه بــرداری پاكهــای مرقــوم در تاریــخ 1400/12/09 راس ســاعت 
9 صبــح در محــل وقــوع ملــک بعمــل خواهــد آمــد بدینوســیله بــه اطــاع مجاوریــن پاكهــای 
ــار  ــخ انتش ــد از تاری ــی دارن ــا و اعتراض ــاور ادع ــدود مج ــه ح ــبت ب ــه نس ــاند چنانچ ــی رس ــوم م مرق
تــا روز بازدیــد و نقشــه بــرداری اعتــراض خــود را تســلیم اداره ثبــت ناحیــه 1 رشــت نماینــد در 

غیراینصــورت برابــر مقــررات ســند مالكیــت پاكهــای فــوق صــادر و تســلیم خواهــد شــد. 
کناحیه  تاریخ انتشار:1400/11/27             سیدمحمدفرزانهشال-رئیسثبتاسنادوامال
یکرشت

اداره اوقــاف شهرســتان رشــت طــی نامــه شــماره 1400/14595153/6 مــورخ 1400/06/26 در 
اجــرای كــد 914 مجموعــه بخشــنامه هــای ثبتــی قانــون حــد نــگار و تقاضــای صــدور ســند مالكیــت 
تبدیــل اســناد مالكیــت دفترچــه ای بــه كاداســتر پــاک 603 در بخــش 2 رشــت را نمــوده انــد از 
آنجایــی كــه بازدیــد و نقشــه بــرداری پاكهــای مرقــوم در تاریــخ 1400/12/09 راس ســاعت 9 صبح 
در محــل وقــوع ملــک بعمــل خواهــد آمــد بدینوســیله بــه اطــاع مجاوریــن پاكهــای مرقــوم مــی 
رســاند چنانچــه نســبت بــه حــدود مجــاور ادعــا و اعتراضــی دارنــد از تاریــخ انتشــار تــا روز بازدیــد 
و نقشــه بــرداری اعتــراض خــود را تســلیم اداره ثبــت ناحیــه 1 رشــت نماینــد در غیراینصــورت برابــر 

مقــررات ســند مالكیــت پاكهــای فــوق صــادر و تســلیم خواهــد شــد. 
کناحیه  تاریخ انتشار:1400/11/27             سیدمحمدفرزانهشال-رئیسثبتاسنادوامال
یکرشت

اداره اوقــاف شهرســتان رشــت طــی نامه شــماره 1400/14595153/59 مــورخ 1400/06/26 در 
اجــرای كــد 914 مجموعــه بخشــنامه هــای ثبتــی قانــون حــد نــگار و تقاضــای صــدور ســند مالكیــت 
تبدیــل اســناد مالكیــت دفترچــه ای بــه كاداســتر پــاک 843 در بخــش 2 رشــت را نمــوده انــد از 
آنجایــی كــه بازدیــد و نقشــه بــرداری پاكهــای مرقــوم در تاریــخ 1400/12/09 راس ســاعت 9 صبح 
در محــل وقــوع ملــک بعمــل خواهــد آمــد بدینوســیله بــه اطــاع مجاوریــن پاكهــای مرقــوم مــی 
رســاند چنانچــه نســبت بــه حــدود مجــاور ادعــا و اعتراضــی دارنــد از تاریــخ انتشــار تــا روز بازدیــد و 
نقشــه بــرداری اعتــراض خــود را تســلیم اداره ثبــت ناحیــه 1 رشــت نماینــد در غیراینصــورت برابــر 

مقــررات ســند مالكیــت پاكهــای فــوق صــادر و تســلیم خواهــد شــد. 
کناحیه  تاریخ انتشار:1400/11/27             سیدمحمدفرزانهشال-رئیسثبتاسنادوامال
یکرشت

اداره اوقــاف شهرســتان رشــت طــی نامــه شــماره 1400/14595153/60 مــورخ 1400/06/26 در 
اجــرای كــد 914 مجموعــه بخشــنامه هــای ثبتــی قانــون حــد نــگار و تقاضــای صــدور ســند مالكیــت 
تبدیــل اســناد مالكیــت دفترچــه ای بــه كاداســتر پــاک 844 در بخــش 2 رشــت را نمــوده انــد از 
آنجایــی كــه بازدیــد و نقشــه بــرداری پاكهــای مرقــوم در تاریــخ 1400/12/11 راس ســاعت 9 صبــح 
در محــل وقــوع ملــک بعمــل خواهــد آمــد بدینوســیله بــه اطــاع مجاوریــن پاكهــای مرقــوم مــی 
رســاند چنانچــه نســبت بــه حــدود مجــاور ادعــا و اعتراضــی دارنــد از تاریــخ انتشــار تــا روز بازدیــد و 
نقشــه بــرداری اعتــراض خــود را تســلیم اداره ثبــت ناحیــه 1 رشــت نماینــد در غیراینصــورت برابــر 

مقــررات ســند مالكیــت پاكهــای فــوق صــادر و تســلیم خواهــد شــد. 
کناحیه  تاریخ انتشار:1400/11/27             سیدمحمدفرزانهشال-رئیسثبتاسنادوامال
یکرشت

اداره اوقــاف شهرســتان رشــت طی نامــه شــماره 1400/14595153/94 مــورخ 1400/06/26 در 
اجــرای كــد 914 مجموعــه بخشــنامه هــای ثبتــی قانــون حــد نــگار و تقاضــای صــدور ســند مالكیــت 
تبدیــل اســناد مالكیــت دفترچــه ای بــه كاداســتر پــاک 3223 در بخــش 1 رشــت را نمــوده انــد 
از آنجایــی كــه بازدیــد و نقشــه بــرداری پاكهــای مرقــوم در تاریــخ 1400/12/08 راس ســاعت 
9 صبــح در محــل وقــوع ملــک بعمــل خواهــد آمــد بدینوســیله بــه اطــاع مجاوریــن پاكهــای 
ــار  ــخ انتش ــد از تاری ــی دارن ــا و اعتراض ــاور ادع ــدود مج ــه ح ــبت ب ــه نس ــاند چنانچ ــی رس ــوم م مرق
تــا روز بازدیــد و نقشــه بــرداری اعتــراض خــود را تســلیم اداره ثبــت ناحیــه 1 رشــت نماینــد در 

غیراینصــورت برابــر مقــررات ســند مالكیــت پاكهــای فــوق صــادر و تســلیم خواهــد شــد. 
 تاریخ انتشار:1400/11/27

کناحیهیکرشت سیدمحمدفرزانهشال-رئیسثبتاسنادوامال

+++ اداره اوقــاف شهرســتان رشــت طــی نامــه شــماره1400/14595153/95 مــورخ 1400/06/26 
در اجــرای كــد 914 مجموعــه بخشــنامه هــای ثبتــی قانــون حــد نــگار و تقاضــای صــدور ســند مالكیــت 
تبدیــل اســناد مالكیــت دفترچــه ای بــه كاداســتر پــاک 3249/1 الــی 3249/7 در بخــش 1 رشــت 
را نمــوده انــد از آنجایــی كــه بازدیــد و نقشــه بــرداری پاكهــای مرقــوم در تاریــخ 1400/12/08 راس 
ســاعت 9 صبــح در محــل وقــوع ملــک بعمــل خواهــد آمــد بدینوســیله بــه اطــاع مجاوریــن پاكهــای 
مرقــوم مــی رســاند چنانچــه نســبت بــه حــدود مجــاور ادعــا و اعتراضــی دارنــد از تاریــخ انتشــار تــا روز 
بازدیــد و نقشــه بــرداری اعتــراض خــود را تســلیم اداره ثبــت ناحیــه 1 رشــت نماینــد در غیراینصــورت 

برابــر مقــررات ســند مالكیــت پاكهــای فــوق صــادر و تســلیم خواهــد شــد. 
کناحیه  تاریخ انتشار:1400/11/27             سیدمحمدفرزانهشال-رئیسثبتاسنادوامال
یکرشت

اداره اوقــاف شهرســتان رشــت طی نامــه شــماره 1400/14595153/98 مــورخ 1400/06/26 در 
اجــرای كــد 914 مجموعــه بخشــنامه هــای ثبتــی قانــون حــد نــگار و تقاضــای صــدور ســند مالكیــت 
تبدیــل اســناد مالكیــت دفترچــه ای بــه كاداســتر پــاک 3355 الــی 3358  در بخــش 1 رشــت 
ــخ 1400/12/08  ــوم در تاری ــای مرق ــرداری پاكه ــه ب ــد و نقش ــه بازدی ــی ك ــد از آنجای ــوده ان را نم
راس ســاعت 9 صبــح در محــل وقــوع ملــک بعمــل خواهــد آمــد بدینوســیله بــه اطــاع مجاوریــن 
پاكهــای مرقــوم مــی رســاند چنانچــه نســبت بــه حــدود مجــاور ادعــا و اعتراضــی دارنــد از تاریــخ 
انتشــار تــا روز بازدیــد و نقشــه بــرداری اعتــراض خــود را تســلیم اداره ثبــت ناحیــه 1 رشــت نماینــد 

در غیراینصــورت برابــر مقــررات ســند مالكیــت پاكهــای فــوق صــادر و تســلیم خواهــد شــد. 
کناحیه  تاریخ انتشار:1400/11/27             سیدمحمدفرزانهشال-رئیسثبتاسنادوامال
یکرشت

اداره اوقــاف شهرســتان رشــت طــی نامــه شــماره 1400/14595153/88 مــورخ 1400/06/26 
در اجــرای كــد 914 مجموعــه بخشــنامه هــای ثبتــی قانــون حــد نــگار و تقاضــای صــدور ســند 
مالكیــت تبدیــل اســناد مالكیــت دفترچــه ای بــه كاداســتر پــاک 3400 در بخــش 1 رشــت را 
نمــوده انــد از آنجایــی كــه بازدیــد و نقشــه بــرداری پاكهــای مرقــوم در تاریــخ 1400/12/08 
راس ســاعت 9 صبــح در محــل وقــوع ملــک بعمــل خواهــد آمــد بدینوســیله بــه اطــاع مجاوریــن 
پاكهــای مرقــوم مــی رســاند چنانچــه نســبت بــه حــدود مجــاور ادعــا و اعتراضــی دارنــد از تاریــخ 
انتشــار تــا روز بازدیــد و نقشــه بــرداری اعتــراض خــود را تســلیم اداره ثبــت ناحیــه 1 رشــت نماینــد 

در غیراینصــورت برابــر مقــررات ســند مالكیــت پاكهــای فــوق صــادر و تســلیم خواهــد شــد. 
کناحیه  تاریخ انتشار:1400/11/27             سیدمحمدفرزانهشال-رئیسثبتاسنادوامال
یکرشت

اداره اوقــاف شهرســتان رشــت طی نامــه شــماره 1400/14595153/89 مــورخ 1400/06/26 در 
اجــرای كــد 914 مجموعــه بخشــنامه هــای ثبتــی قانــون حــد نــگار و تقاضــای صــدور ســند مالكیــت 
تبدیــل اســناد مالكیــت دفترچــه ای بــه كاداســتر پــاک 3401 در بخــش 1 رشــت را نمــوده انــد 
از آنجایــی كــه بازدیــد و نقشــه بــرداری پاكهــای مرقــوم در تاریــخ 1400/12/08 راس ســاعت 
9 صبــح در محــل وقــوع ملــک بعمــل خواهــد آمــد بدینوســیله بــه اطــاع مجاوریــن پاكهــای 
ــار  ــخ انتش ــد از تاری ــی دارن ــا و اعتراض ــاور ادع ــدود مج ــه ح ــبت ب ــه نس ــاند چنانچ ــی رس ــوم م مرق
تــا روز بازدیــد و نقشــه بــرداری اعتــراض خــود را تســلیم اداره ثبــت ناحیــه 1 رشــت نماینــد در 

غیراینصــورت برابــر مقــررات ســند مالكیــت پاكهــای فــوق صــادر و تســلیم خواهــد شــد. 
کناحیه  تاریخ انتشار:1400/11/27             سیدمحمدفرزانهشال-رئیسثبتاسنادوامال
یکرشت

اداره اوقــاف شهرســتان رشــت طــی نامــه شــماره 1400/14595153/84 مــورخ 1400/06/26 
در اجــرای كــد 914 مجموعــه بخشــنامه هــای ثبتــی قانــون حــد نــگار و تقاضــای صــدور ســند 
مالكیــت تبدیــل اســناد مالكیــت دفترچــه ای بــه كاداســتر پــاک 3444 در بخــش 1 رشــت را 
نمــوده انــد از آنجایــی كــه بازدیــد و نقشــه بــرداری پاكهــای مرقــوم در تاریــخ 1400/12/08 
راس ســاعت 9 صبــح در محــل وقــوع ملــک بعمــل خواهــد آمــد بدینوســیله بــه اطــاع مجاوریــن 
پاكهــای مرقــوم مــی رســاند چنانچــه نســبت بــه حــدود مجــاور ادعــا و اعتراضــی دارنــد از تاریــخ 
انتشــار تــا روز بازدیــد و نقشــه بــرداری اعتــراض خــود را تســلیم اداره ثبــت ناحیــه 1 رشــت نماینــد 

در غیراینصــورت برابــر مقــررات ســند مالكیــت پاكهــای فــوق صــادر و تســلیم خواهــد شــد. 
کناحیه   تاریخ انتشار:1400/11/27             سیدمحمدفرزانهشال-رئیسثبتاسنادوامال
یکرشت

اداره اوقــاف شهرســتان رشــت طــی نامــه شــماره 1400/14595153/3 مــورخ 1400/06/26 در 
اجــرای كــد 914 مجموعــه بخشــنامه هــای ثبتــی قانــون حــد نــگار و تقاضــای صــدور ســند مالكیــت 
تبدیــل اســناد مالكیــت دفترچــه ای بــه كاداســتر پــاک 3445 الــی 3469 در بخــش 1 رشــت 
ــخ 1400/12/08  ــوم در تاری ــای مرق ــرداری پاكه ــه ب ــد و نقش ــه بازدی ــی ك ــد از آنجای ــوده ان را نم
راس ســاعت 9 صبــح در محــل وقــوع ملــک بعمــل خواهــد آمــد بدینوســیله بــه اطــاع مجاوریــن 
پاكهــای مرقــوم مــی رســاند چنانچــه نســبت بــه حــدود مجــاور ادعــا و اعتراضــی دارنــد از تاریــخ 
انتشــار تــا روز بازدیــد و نقشــه بــرداری اعتــراض خــود را تســلیم اداره ثبــت ناحیــه 1 رشــت نماینــد 

در غیراینصــورت برابــر مقــررات ســند مالكیــت پاكهــای فــوق صــادر و تســلیم خواهــد شــد. 
کناحیه  تاریخ انتشار:1400/11/27             سیدمحمدفرزانهشال-رئیسثبتاسنادوامال
یکرشت

اداره اوقــاف شهرســتان رشــت طــی نامــه شــماره 1400/14595153/78 مــورخ 1400/06/26 در 
اجــرای كــد 914 مجموعــه بخشــنامه هــای ثبتــی قانــون حــد نــگار و تقاضــای صــدور ســند مالكیــت 
تبدیــل اســناد مالكیــت دفترچــه ای بــه كاداســتر پــاک 3505 الــی 3505/1 در بخــش 1 رشــت را 
نمــوده انــد از آنجایــی كــه بازدیــد و نقشــه بــرداری پاكهــای مرقــوم در تاریــخ 1400/12/08 راس 
ســاعت 9 صبــح در محــل وقــوع ملــک بعمــل خواهــد آمــد بدینوســیله به اطــاع مجاوریــن پاكهای 
مرقــوم مــی رســاند چنانچــه نســبت بــه حــدود مجــاور ادعــا و اعتراضــی دارنــد از تاریــخ انتشــار تــا روز 
بازدیــد و نقشــه بــرداری اعتــراض خــود را تســلیم اداره ثبت ناحیه 1 رشــت نماینــد در غیراینصورت 

برابــر مقــررات ســند مالكیــت پاكهــای فــوق صــادر و تســلیم خواهــد شــد. 
کناحیه  تاریخ انتشار:1400/11/27             سیدمحمدفرزانهشال-رئیسثبتاسنادوامال
یکرشت

اداره اوقــاف شهرســتان رشــت طــی نامــه شــماره 1400/14595153/58 مــورخ 1400/06/26 
در اجــرای كــد 914 مجموعــه بخشــنامه هــای ثبتــی قانــون حــد نــگار و تقاضــای صــدور ســند 
مالكیــت تبدیــل اســناد مالكیــت دفترچــه ای به كاداســتر پــاک 3938 و3939 در بخش 1 رشــت 
ــخ 1400/12/08  ــوم در تاری ــای مرق ــرداری پاكه ــه ب ــد و نقش ــه بازدی ــی ك ــد از آنجای ــوده ان را نم
راس ســاعت 9 صبــح در محــل وقــوع ملــک بعمــل خواهــد آمــد بدینوســیله بــه اطــاع مجاوریــن 
پاكهــای مرقــوم مــی رســاند چنانچــه نســبت بــه حــدود مجــاور ادعــا و اعتراضــی دارنــد از تاریــخ 
انتشــار تــا روز بازدیــد و نقشــه بــرداری اعتــراض خــود را تســلیم اداره ثبــت ناحیــه 1 رشــت نماینــد 

در غیراینصــورت برابــر مقــررات ســند مالكیــت پاكهــای فــوق صــادر و تســلیم خواهــد شــد. 
کناحیه   تاریخ انتشار:1400/11/27             سیدمحمدفرزانهشال-رئیسثبتاسنادوامال
یکرشت

اداره اوقــاف شهرســتان رشــت طــی نامــه شــماره 1400/14595153/100 مــورخ 1400/06/26 
در اجــرای كــد 914 مجموعــه بخشــنامه هــای ثبتــی قانــون حــد نــگار و تقاضــای صــدور ســند 
مالكیــت تبدیــل اســناد مالكیــت دفترچــه ای بــه كاداســتر پــاک 4107 در بخــش 1 رشــت را نموده 
انــد از آنجایــی كــه بازدیــد و نقشــه بــرداری پاكهــای مرقــوم در تاریــخ 1400/12/08 راس ســاعت 
9 صبــح در محــل وقــوع ملــک بعمــل خواهــد آمــد بدینوســیله بــه اطــاع مجاوریــن پاكهــای 
ــار  ــخ انتش ــد از تاری ــی دارن ــا و اعتراض ــاور ادع ــدود مج ــه ح ــبت ب ــه نس ــاند چنانچ ــی رس ــوم م مرق
تــا روز بازدیــد و نقشــه بــرداری اعتــراض خــود را تســلیم اداره ثبــت ناحیــه 1 رشــت نماینــد در 

غیراینصــورت برابــر مقــررات ســند مالكیــت پاكهــای فــوق صــادر و تســلیم خواهــد شــد. 
کناحیه  تاریخ انتشار:1400/11/27             سیدمحمدفرزانهشال-رئیسثبتاسنادوامال
یکرشت

اداره اوقــاف شهرســتان رشــت طــی نامــه شــماره 1400/14595153/18 مــورخ 1400/06/26 در 
اجــرای كــد 914 مجموعــه بخشــنامه هــای ثبتــی قانــون حــد نــگار و تقاضــای صــدور ســند مالكیــت 
ــد  ــوده ان ــت را نم ــش 1 رش ــاک 4219 در بخ ــتر پ ــه كاداس ــه ای ب ــت دفترچ ــناد مالكی ــل اس تبدی
از آنجایــی كــه بازدیــد و نقشــه بــرداری پاكهــای مرقــوم در تاریــخ 1400/12/08 راس ســاعت 
9 صبــح در محــل وقــوع ملــک بعمــل خواهــد آمــد بدینوســیله بــه اطــاع مجاوریــن پاكهــای 
ــار  ــخ انتش ــد از تاری ــی دارن ــا و اعتراض ــاور ادع ــدود مج ــه ح ــبت ب ــه نس ــاند چنانچ ــی رس ــوم م مرق
تــا روز بازدیــد و نقشــه بــرداری اعتــراض خــود را تســلیم اداره ثبــت ناحیــه 1 رشــت نماینــد در 

غیراینصــورت برابــر مقــررات ســند مالكیــت پاكهــای فــوق صــادر و تســلیم خواهــد شــد. 
کناحیه  تاریخ انتشار:1400/11/27             سیدمحمدفرزانهشال-رئیسثبتاسنادوامال
یکرشت

اداره اوقــاف شهرســتان رشــت طــی نامــه شــماره 1400/14595153/13 مــورخ 1400/06/26 در 
اجــرای كــد 914 مجموعــه بخشــنامه هــای ثبتــی قانــون حــد نــگار و تقاضــای صــدور ســند مالكیــت 
ــد از  تبدیــل اســناد مالكیــت دفترچــه ای بــه كاداســتر پــاک 121 در بخــش 2 رشــت را نمــوده ان
آنجایــی كــه بازدیــد و نقشــه بــرداری پاكهــای مرقــوم در تاریــخ 1400/12/09 راس ســاعت 9 صبح 
در محــل وقــوع ملــک بعمــل خواهــد آمــد بدینوســیله بــه اطــاع مجاوریــن پاكهــای مرقــوم مــی 
رســاند چنانچــه نســبت بــه حــدود مجــاور ادعــا و اعتراضــی دارنــد از تاریــخ انتشــار تــا روز بازدیــد و 
نقشــه بــرداری اعتــراض خــود را تســلیم اداره ثبــت ناحیــه 1 رشــت نماینــد در غیراینصــورت برابــر 

مقــررات ســند مالكیــت پاكهــای فــوق صــادر و تســلیم خواهــد شــد. 
کناحیه  تاریخ انتشار:1400/11/27             سیدمحمدفرزانهشال-رئیسثبتاسنادوامال
یکرشت

اداره اوقــاف شهرســتان رشــت طــی نامــه شــماره 1400/14595153/99 مــورخ 1400/06/26 در 
اجــرای كــد 914 مجموعــه بخشــنامه هــای ثبتــی قانــون حــد نــگار و تقاضــای صــدور ســند مالكیــت 
تبدیــل اســناد مالكیــت دفترچــه ای بــه كاداســتر پاكهــای 345/3 واقــع در بخــش 1 رشــت را 
نمــوده انــد از آنجایــی كــه بازدیــد و نقشــه بــرداری پاكهــای مرقــوم در تاریــخ 1400/12/07 
راس ســاعت 9 صبــح در محــل وقــوع ملــک بعمــل خواهــد آمــد بدینوســیله بــه اطــاع مجاوریــن 
پاكهــای مرقــوم مــی رســاند چنانچــه نســبت بــه حــدود مجــاور ادعــا و اعتراضــی دارنــد از تاریــخ 
انتشــار تــا روز بازدیــد و نقشــه بــرداری اعتــراض خــود را تســلیم اداره ثبــت ناحیــه 1 رشــت نماینــد 

در غیراینصــورت برابــر مقــررات ســند مالكیــت پاكهــای فــوق صــادر و تســلیم خواهــد شــد. 
کناحیه تاریخ انتشار:1400/11/27             سیدمحمدفرزانهشال-رئیسثبتاسنادوامال
یکرشت

اداره اوقــاف شهرســتان رشــت طــی نامــه شــماره 1400/14595153/85 مــورخ 1400/06/26 
در اجــرای كــد 914 مجموعــه بخشــنامه هــای ثبتــی قانــون حــد نــگار و تقاضــای صــدور ســند 
مالكیــت تبدیــل اســناد مالكیــت دفترچــه ای بــه كاداســتر پــاک 1022/1  در بخــش 1 رشــت 
ــخ 1400/12/07  ــوم در تاری ــای مرق ــرداری پاكه ــه ب ــد و نقش ــه بازدی ــی ك ــد از آنجای ــوده ان را نم
راس ســاعت 9 صبــح در محــل وقــوع ملــک بعمــل خواهــد آمــد بدینوســیله بــه اطــاع مجاوریــن 
پاكهــای مرقــوم مــی رســاند چنانچــه نســبت بــه حــدود مجــاور ادعــا و اعتراضــی دارنــد از تاریــخ 
انتشــار تــا روز بازدیــد و نقشــه بــرداری اعتــراض خــود را تســلیم اداره ثبــت ناحیــه 1 رشــت نماینــد 

در غیراینصــورت برابــر مقــررات ســند مالكیــت پاكهــای فــوق صــادر و تســلیم خواهــد شــد. 
کناحیه تاریخ انتشار:1400/11/27             سیدمحمدفرزانهشال-رئیسثبتاسنادوامال
یکرشت

اداره اوقــاف شهرســتان رشــت طــی نامــه شــماره 1400/14595153/86 مــورخ 1400/06/26 
در اجــرای كــد 914 مجموعــه بخشــنامه هــای ثبتــی قانــون حــد نــگار و تقاضــای صــدور ســند 
مالكیــت تبدیــل اســناد مالكیــت دفترچــه ای بــه كاداســتر پــاک 1323 در بخش 1 رشــت را نموده 
انــد از آنجایــی كــه بازدیــد و نقشــه بــرداری پاكهــای مرقــوم در تاریــخ 1400/12/07 راس ســاعت 
9 صبــح در محــل وقــوع ملــک بعمــل خواهــد آمــد بدینوســیله بــه اطــاع مجاوریــن پاكهــای 
ــار  ــخ انتش ــد از تاری ــی دارن ــا و اعتراض ــاور ادع ــدود مج ــه ح ــبت ب ــه نس ــاند چنانچ ــی رس ــوم م مرق
تــا روز بازدیــد و نقشــه بــرداری اعتــراض خــود را تســلیم اداره ثبــت ناحیــه 1 رشــت نماینــد در 

غیراینصــورت برابــر مقــررات ســند مالكیــت پاكهــای فــوق صــادر و تســلیم خواهــد شــد. 
کناحیه تاریخ انتشار:1400/11/27             سیدمحمدفرزانهشال-رئیسثبتاسنادوامال
یکرشت

اداره اوقــاف شهرســتان رشــت طــی نامــه شــماره 1400/14595153/96 مــورخ 1400/06/26 در 
اجــرای كــد 914 مجموعــه بخشــنامه هــای ثبتــی قانــون حــد نــگار و تقاضــای صــدور ســند مالكیــت 
تبدیــل اســناد مالكیــت دفترچــه ای بــه كاداســتر پــاک 1324 در بخــش 1 رشــت را نمــوده انــد 
از آنجایــی كــه بازدیــد و نقشــه بــرداری پاكهــای مرقــوم در تاریــخ 1400/12/07 راس ســاعت 
9 صبــح در محــل وقــوع ملــک بعمــل خواهــد آمــد بدینوســیله بــه اطــاع مجاوریــن پاكهــای 
ــار  ــخ انتش ــد از تاری ــی دارن ــا و اعتراض ــاور ادع ــدود مج ــه ح ــبت ب ــه نس ــاند چنانچ ــی رس ــوم م مرق
تــا روز بازدیــد و نقشــه بــرداری اعتــراض خــود را تســلیم اداره ثبــت ناحیــه 1 رشــت نماینــد در 

غیراینصــورت برابــر مقــررات ســند مالكیــت پاكهــای فــوق صــادر و تســلیم خواهــد شــد. 
کناحیه تاریخ انتشار:1400/11/27             سیدمحمدفرزانهشال-رئیسثبتاسنادوامال
یکرشت

اداره اوقــاف شهرســتان رشــت طــی نامــه شــماره 1400/14595153/2 مــورخ 1400/06/26 در 
اجــرای كــد 914 مجموعــه بخشــنامه هــای ثبتــی قانــون حــد نــگار و تقاضــای صــدور ســند مالكیــت 
تبدیــل اســناد مالكیــت دفترچــه ای بــه كاداســتر پــاک 1990 الــی 1997 در بخش 1 رشــت را نموده 
انــد از آنجایــی كــه بازدیــد و نقشــه بــرداری پاكهــای مرقــوم در تاریــخ 1400/12/07 راس ســاعت 
9 صبــح در محــل وقــوع ملــک بعمــل خواهــد آمــد بدینوســیله بــه اطــاع مجاوریــن پاكهــای 
ــار  ــخ انتش ــد از تاری ــی دارن ــا و اعتراض ــاور ادع ــدود مج ــه ح ــبت ب ــه نس ــاند چنانچ ــی رس ــوم م مرق
تــا روز بازدیــد و نقشــه بــرداری اعتــراض خــود را تســلیم اداره ثبــت ناحیــه 1 رشــت نماینــد در 

غیراینصــورت برابــر مقــررات ســند مالكیــت پاكهــای فــوق صــادر و تســلیم خواهــد شــد. 
کناحیه تاریخ انتشار:1400/11/27             سیدمحمدفرزانهشال-رئیسثبتاسنادوامال
یکرشت

اداره اوقاف شهرســتان رشــت طی نامه شــماره 1400/14595153/44 مورخ 1400/06/26 در 
اجــرای كــد 914 مجموعــه بخشــنامه هــای ثبتــی قانــون حــد نــگار و تقاضــای صــدور ســند مالكیــت 
ــت را  ــش 1 رش ــی 2053 در بخ ــاک 2050 ال ــتر پ ــه كاداس ــه ای ب ــت دفترچ ــناد مالكی ــل اس تبدی
نمــوده انــد از آنجایــی كــه بازدیــد و نقشــه بــرداری پاكهــای مرقــوم در تاریــخ 1400/12/07 
راس ســاعت 9 صبــح در محــل وقــوع ملــک بعمــل خواهــد آمــد بدینوســیله بــه اطــاع مجاوریــن 
پاكهــای مرقــوم مــی رســاند چنانچــه نســبت بــه حــدود مجــاور ادعــا و اعتراضــی دارنــد از تاریــخ 
انتشــار تــا روز بازدیــد و نقشــه بــرداری اعتــراض خــود را تســلیم اداره ثبــت ناحیــه 1 رشــت نماینــد 

در غیراینصــورت برابــر مقــررات ســند مالكیــت پاكهــای فــوق صــادر و تســلیم خواهــد شــد. 
کناحیه تتاریخ انتشار:1400/11/27             سیدمحمدفرزانهشال-رئیسثبتاسنادوامال
یکرشت

اداره اوقــاف شهرســتان رشــت طــی نامــه شــماره 1400/14595153/36 مــورخ 1400/06/26 
در اجــرای كــد 914 مجموعــه بخشــنامه هــای ثبتــی قانــون حــد نــگار و تقاضــای صــدور ســند 
مالكیــت تبدیــل اســناد مالكیــت دفترچــه ای بــه كاداســتر پــاک 2480 در بخــش 1 رشــت را 
نمــوده انــد از آنجایــی كــه بازدیــد و نقشــه بــرداری پاكهــای مرقــوم در تاریــخ 1400/12/07 
راس ســاعت 9 صبــح در محــل وقــوع ملــک بعمــل خواهــد آمــد بدینوســیله بــه اطــاع مجاوریــن 
پاكهــای مرقــوم مــی رســاند چنانچــه نســبت بــه حــدود مجــاور ادعــا و اعتراضــی دارنــد از تاریــخ 
انتشــار تــا روز بازدیــد و نقشــه بــرداری اعتــراض خــود را تســلیم اداره ثبــت ناحیــه 1 رشــت نماینــد 

در غیراینصــورت برابــر مقــررات ســند مالكیــت پاكهــای فــوق صــادر و تســلیم خواهــد شــد. 
کناحیه تاریخ انتشار:1400/11/27             سیدمحمدفرزانهشال-رئیسثبتاسنادوامال
یکرشت

اداره اوقــاف شهرســتان رشــت طــی نامــه شــماره 1400/14595153/35 مــورخ 1400/06/26 
در اجــرای كــد 914 مجموعــه بخشــنامه هــای ثبتــی قانــون حــد نــگار و تقاضــای صــدور ســند 
مالكیــت تبدیــل اســناد مالكیــت دفترچــه ای بــه كاداســتر پــاک 2483 در بخــش 1 رشــت را 
نمــوده انــد از آنجایــی كــه بازدیــد و نقشــه بــرداری پاكهــای مرقــوم در تاریــخ 1400/12/07 
راس ســاعت 9 صبــح در محــل وقــوع ملــک بعمــل خواهــد آمــد بدینوســیله بــه اطــاع مجاوریــن 
پاكهــای مرقــوم مــی رســاند چنانچــه نســبت بــه حــدود مجــاور ادعــا و اعتراضــی دارنــد از تاریــخ 
انتشــار تــا روز بازدیــد و نقشــه بــرداری اعتــراض خــود را تســلیم اداره ثبــت ناحیــه 1 رشــت نماینــد 

در غیراینصــورت برابــر مقــررات ســند مالكیــت پاكهــای فــوق صــادر و تســلیم خواهــد شــد. 
کناحیه تاریخ انتشار:1400/11/27             سیدمحمدفرزانهشال-رئیسثبتاسنادوامال
یکرشت

اداره اوقــاف شهرســتان رشــت طــی نامــه شــماره 1400/14595153/91 مــورخ 1400/06/26 در 
اجــرای كــد 914 مجموعــه بخشــنامه هــای ثبتــی قانــون حــد نــگار و تقاضــای صــدور ســند مالكیــت 
تبدیــل اســناد مالكیــت دفترچــه ای بــه كاداســتر پــاک 2524 در بخــش 1 رشــت را نمــوده انــد 
از آنجایــی كــه بازدیــد و نقشــه بــرداری پاكهــای مرقــوم در تاریــخ 1400/12/07 راس ســاعت 
9 صبــح در محــل وقــوع ملــک بعمــل خواهــد آمــد بدینوســیله بــه اطــاع مجاوریــن پاكهــای 
ــار  ــخ انتش ــد از تاری ــی دارن ــا و اعتراض ــاور ادع ــدود مج ــه ح ــبت ب ــه نس ــاند چنانچ ــی رس ــوم م مرق
تــا روز بازدیــد و نقشــه بــرداری اعتــراض خــود را تســلیم اداره ثبــت ناحیــه 1 رشــت نماینــد در 

غیراینصــورت برابــر مقــررات ســند مالكیــت پاكهــای فــوق صــادر و تســلیم خواهــد شــد. 
کناحیه تاریخ انتشار:1400/11/27             سیدمحمدفرزانهشال-رئیسثبتاسنادوامال
یکرشت

اداره اوقــاف شهرســتان رشــت طــی نامــه شــماره 1400/14595153/93 مــورخ 1400/06/26 
در اجــرای كــد 914 مجموعــه بخشــنامه هــای ثبتــی قانــون حــد نــگار و تقاضــای صــدور ســند 
مالكیــت تبدیــل اســناد مالكیــت دفترچــه ای به كاداســتر پــاک 2999 الــی 3001 در بخش 1 رشــت 
ــخ 1400/12/07  ــوم در تاری ــای مرق ــرداری پاكه ــه ب ــد و نقش ــه بازدی ــی ك ــد از آنجای ــوده ان را نم
راس ســاعت 9 صبــح در محــل وقــوع ملــک بعمــل خواهــد آمــد بدینوســیله بــه اطــاع مجاوریــن 
پاكهــای مرقــوم مــی رســاند چنانچــه نســبت بــه حــدود مجــاور ادعــا و اعتراضــی دارنــد از تاریــخ 
انتشــار تــا روز بازدیــد و نقشــه بــرداری اعتــراض خــود را تســلیم اداره ثبــت ناحیــه 1 رشــت نماینــد 

در غیراینصــورت برابــر مقــررات ســند مالكیــت پاكهــای فــوق صــادر و تســلیم خواهــد شــد. 
کناحیه تاریخ انتشار:1400/11/27             سیدمحمدفرزانهشال-رئیسثبتاسنادوامال
یکرشت

اداره اوقــاف شهرســتان رشــت طــی نامــه شــماره 1400/14595153/101 مــورخ 1400/06/26 در 
اجــرای كــد 914 مجموعــه بخشــنامه هــای ثبتــی قانــون حــد نــگار و تقاضــای صــدور ســند مالكیــت 
تبدیــل اســناد مالكیــت دفترچــه ای بــه كاداســتر پــاک 3062 الــی 3062/3  در بخــش 1 رشــت 
ــخ 1400/12/07  ــوم در تاری ــای مرق ــرداری پاكه ــه ب ــد و نقش ــه بازدی ــی ك ــد از آنجای ــوده ان را نم
راس ســاعت 9 صبــح در محــل وقــوع ملــک بعمــل خواهــد آمــد بدینوســیله بــه اطــاع مجاوریــن 
پاكهــای مرقــوم مــی رســاند چنانچــه نســبت بــه حــدود مجــاور ادعــا و اعتراضــی دارنــد از تاریــخ 
انتشــار تــا روز بازدیــد و نقشــه بــرداری اعتــراض خــود را تســلیم اداره ثبــت ناحیــه 1 رشــت نماینــد 

در غیراینصــورت برابــر مقــررات ســند مالكیــت پاكهــای فــوق صــادر و تســلیم خواهــد شــد. 
کناحیه تاریخ انتشار:1400/11/27             سیدمحمدفرزانهشال-رئیسثبتاسنادوامال
یکرشت

اداره اوقــاف شهرســتان رشــت طــی نامــه شــماره 1400/14595153/103 مــورخ 1400/06/26 
در اجــرای كــد 914 مجموعــه بخشــنامه هــای ثبتــی قانــون حــد نــگار و تقاضــای صــدور ســند 
مالكیــت تبدیــل اســناد مالكیــت دفترچــه ای بــه كاداســتر پــاک 3097 در بخــش 1 رشــت را 
نمــوده انــد از آنجایــی كــه بازدیــد و نقشــه بــرداری پاكهــای مرقــوم در تاریــخ 1400/12/07 
راس ســاعت 9 صبــح در محــل وقــوع ملــک بعمــل خواهــد آمــد بدینوســیله بــه اطــاع مجاوریــن 
پاكهــای مرقــوم مــی رســاند چنانچــه نســبت بــه حــدود مجــاور ادعــا و اعتراضــی دارنــد از تاریــخ 
انتشــار تــا روز بازدیــد و نقشــه بــرداری اعتــراض خــود را تســلیم اداره ثبــت ناحیــه 1 رشــت نماینــد 

در غیراینصــورت برابــر مقــررات ســند مالكیــت پاكهــای فــوق صــادر و تســلیم خواهــد شــد. 
کناحیه تاریخ انتشار:1400/11/27             سیدمحمدفرزانهشال-رئیسثبتاسنادوامال
یکرشت
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طی آیینی و با حضور استاندار ایالم؛

کلنگزنیشد چرداولافتتاحو گازرسانیبه5روستاو4واحدتولیدیصنعتیدر طرح
ایالم / گروه اســتان ها: مدیرعامل شرکت گاز 
استان ایالم گفت: طی آئینی با حضور استاندار 
ایالم و جمعی از مســئوالن محلی منطقه، ۵ 
روستا و ۴ واحد تولیدی صنعتی در شهرستان 
چرداول  بمناســبت ایام ا... دهه فجر افتتاح و 

کلنگ زنی شدند .
عباس شمس اللهی با بیان اینکه در این آئین، 
روستاهای چم بور  فرخینوند، هرقروش و باریکه 
و همچنیــن ۴ واحــد تولیدی صنعتی گازدار 
شدند، افزود: با گازرسانی به این ۳ روستا ۸۸ 
خانوار از نعمت گاز طبیعی برخوردار شدند و 
این اقدام عمرانی در راستای محرومیت زدایی 
روســتاهای کمتر برخوردار این شهرســتان 
بوده اســت.وی با اشــاره به اینکه برای افتتاح 
و بهره برداری از گازرســانی به این پروژه ها ۲۵ 
میلیارد ریال از محل اعتبارات داخلی  شرکت 
ملّی ایران هزینه شده است، اظهار داشت: برای 
گازرســانی به این ۳ روســتا و ۴ واحد تولیدی 
صنعتــی  بیش از ۱۲ کیلومتر شــبکه توزیع 
اجرا شــده است.مدیرعامل شرکت گاز استان 

ایالم با بیان اینکه عالوه بر ۳ روستای مذکور، 
یــک واحد مرغداری، ۲ واحد گاوداری و یک 
واحد تولیدی صنعتی دیگر در این شهرستان 
گازدار شــده اســت، تصریح کرد: تاکنون ۸۸ 
واحــد تولیدی و صنعتی در این شهرســتان 
گازدار شده است.شمس اللهی با اشاره به اینکه 
شهرستان چرداول دارای ۴ شهر و ۸۰ روستا 
می باشد که تاکنون ۴ شهر و ۷۸ روستا گازدار 
شــده  و تالش می شود روستاهایی که قابلیت 
گازرســانی دارند در کمتریــن زمان ممکن 
گازدار شــوند، خاطرنشــان کرد: این شرکت 
در راستای تحقق نامگذاری سال جاری توّجه 
ویژه ای به گازرســانی به واحدهای تولیدی و 

صنعتی داشته است.
مدیرعامل شرکت گاز استان ایالم با بیان اینکه 
در شهرستان چرداول بیش از ۱۴ هزارو ۴۹۵ 
خانوار، مشــترک گاز طبیعی هستند، گفت: 
تاکنــون ۱۰ هزارو ۳۶۱ انشــعاب علمک در 
مناطق شهری و روستایی شهرستان چرداول 
نصــب و ۴۹۷ کیلومتر خطوط انتقال، تغذیه 

و شــبکه توزیع اجرا شده اســت.مدیرعامل 
شرکت گاز استان ایالم از آغاز عملیات اجرایی 
و کلنگ زنی گازرســانی به روستاهای کمول 
و کمــول محمدزمــان در ایــن ایام خبر داد و 
افزود: برای اجرای گازرســانی به این روستاها 
۶ کیلومتر خط تغذیه اجرا و ۷۸ خانوار از نعمت 
گاز طبیعی برخوردار خواهند شد.شمس اللهی 
خاطرنشان کرد: برای گازرسانی به روستاهای 
کمــول و کمول محمدزمان مبلغ ۱۵ میلیارد 
ریــال از محل اعتبارات داخلی شــرکت ملّی 
گاز ایران هزینه می شــود.همچنین استاندار 
ایالم  در این مراســم با اشــاره به اینکه نهال 
جمهوری اسالمی در سال ۵۷ به واسطه مردم 
و امام )ره( کاشته شد و امروز به درختی تناور 
تبدیل شده است، گفت: این نظام در طول ۴۳ 
سال گذشته دســتاوردهای مهمی در زمینه 
رفاهی، بهداشــتی، درمانی، گازرسانی، حوزه 
دفاعی و نظامی داشــته است.حسن بهرام نیا 
بــا تبریــک ایام اهلل دهه مبــارک فجر با بیان 
اینکــه عزم جدی دولت برای رفع محرومیت 

از مناطــق کم برخوردار اســت و افتتاح طرح 
ها و پروژه های مهم گازرســانی، سرآغاز رشد 
و توسعه در این شهرستان خواهد بود، افزود: 
سیاست دولت سیزدهم حول عدالت محوری 
و توانمندســازی است و برای تحقق این مهم 
از هیچ تالشی دریغ نخواهیم کرد.وی با بیان 
اینکه این دهه مبارک بستری برای طلوع نظام 
مقدس جمهوری اسالمی به رهبری امام راحل 
)ره( بود که معجزه قرن را رقم زد، اظهار داشت: 
امروزه به برکت نظام حتی روستاهای محروم 
در شهرستانهای همچون چرداول و هلیالن از 
نعمت گاز طبیعی برخوردار هستند.استاندار با 
اشاره به اینکه نتیجه کار مشارکتی اعم از اهدا 
زمین برای کار گارزســانی و تالش مجموعه 
گاز استان باعث شده است که در دل کوه های 
مناطق روستایی شاهد روشن شدن مشعل گاز 
باشیم، تصریح کرد: گازرسانی به مناطق کمتر 
برخــوردار و محــروم از برکت نظام جمهوری 
اســالمی اســت و مردم بخوبی این خدمات را 

می بینند و قدردان خدمات نظام هستند.

کرد؛ آموزشوپرورشاستانخراسانرضویمطرح کل  مدیر

آموزش و پرورش استان ، پیشگام توسعه آموزش های فنی و حرفه ای و کاردانش در کشور
مشهد / سیده زهرا حیدری 

مدیرکل آموزش و پرورش خراســان رضوی گفت: آموزش و پرورش 
خراسان رضوی از حیث میزان مشارکت سایر دستگاه ها در آموزش های 
فنی و حرفه ای و کاردانش )برون سپاری( با ۸۴/۲۷ درصد مشارکت در 
این حوزه رتبه نخست کشور را به خود اختصاص داده است.قاسمعلی 
خدابنــده بــا بیــان اینکه در حال حاضر ۹۳ هزار و ۸۱ هنرجو در ۱۶۱ 
رشته فعال ۶۰۴ هنرستان فنی و حرفه ای و کاردانش سراسر استان 
خراســان رضوی مشــغول تحصیل هستند اظهار داشت: در جمهوری 
اسالمی ایران توسعه آموزش های فنی و حرفه ای و کاردانش دورهدوم 
متوســطه به میزان ۵۰ درصد تا پایان برنامه ششــم توســعه به منظور 
تأمین بخشــی از ســرمایه انســانی برخوردار از دانش پیشرفته، توانا 
در تولید علم و فناوری، متکی برســهم برتر منابع انســانی و ســرمایه 
اجتماعی در تولید ملی، مورد نظر سند چشم انداز ایران در افق ۱۴۰۴ 
اســت.وی با بیان اینکه میانگین نرخ توســعه متوازن کشــور ۸۶/۳۵ 
اســت و این در حالی اســت که در خراســان رضوی این عدد از ۲۳/۴۳ 
درصد در ســال ۱۳۹۹ به ۳۵/۴۵ درصد در ســال ۱۴۰۰ رسیده است 
و از این حیث آموزش و پرورش اســتان جایگاه ســوم کشــور را به خود 
اختصاص داده است گفت: آموزش و پرورش خراسان رضوی از حیث 
میزان مشــارکت ســایر دســتگاه ها در آموزش های فنی و حرفه ای و 
کاردانش )برون سپاری( با ۸۴/۲۷ درصد مشارکت در این حوزه رتبه 
نخست کشور را به خود اختصاص داده است.خدابنده در ادامه افزود: 
تاســیس نخستین هنرستان تخصصی هنرهای اسالمی ایرانی کشور 

در مشــهد، ایجاد بزرگترین مجتمع آموزشــی گلخانه کشور در مشهد 
و اجرای طرح جامع هنرســتان کشــاورزی شهید یوسفی ۲ مشهد از 
جمله اقدامات اخیر در خصوص توســعه آموزش های فنی و حرفه ای 
و کاردانش در خراســان رضوی به شــمار می رود.مدیرکل آموزش و 
پرورش خراسان رضوی با بیان اینکه یک هزار و ۵۰۰ نیروی آموزشی 
متخصص )هنرآموز( از طریق برگزاری آزمون استخدامی و همچنین 
دانشگاه های شهید رجایی و فنی و حرفه ای جذب آموزش و پرورش 

اســتان شــده اند اظهار داشت: راه اندازی رشته خدمات ایمنی و آتش 
نشانی دخترانه در مشهد، راه اندازی هنرستان هنرهای زیبا دخترانه 
در مشهد، راه اندازی اولین هنرستان تخصصی راه آهن کشور در مشهد 
و همچنین ایجاد ۵۱ رشــته محل جدید در هنرســتان های استان از 
جمله دیگر اقدامات در حوزه توســعه رشــته های فنی و حرفه ای و 
کاردانش به شــمار می آید.وی افزود: توســعه و تجهیز هنرستان ها با 
اســتفاده از ظرفیت مجمع خیرین توســعه و ترویج آموزش های فنی و 
حرفه ای با اعتباری حدود یک میلیارد و ۷۴۳ میلیون تومان، خرید و 
توزیع تجهیزات آموزشی با اعتبار حدود ۱۴ میلیارد ریال در راستای 
توســعه رشــته های فنی و حرفه ای و کاردانش اجرایی شــده اســت.
خدابنده با اشاره به اینکه از محل اعتبارات تملیکی دو میلیارد و ۲۵۸ 
میلیون تومان جهت تامین تجهیزات مورد نیاز هنرستان ها اختصاص 
یافته اســت و همچنین اعتباری حدود ۲۳ میلیارد ریال جهت خرید 
تجهیزات هنرستانی توسط اداره کل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس 
اســتان در نظر گرفته شــده است تصریح کرد: کارگروه مشترک اداره 
کل آموزش و پرورش خراسان رضوی و مجمع خیرین توسعه و ترویج 
آموزش های فنی و حرفه ای فعالیت های خود را در سال تحصیلی جاری 
در چهار حوزه  ساخت تجهیزات کارگاهی توسط هنرستان ها ،  اهدای 
تجهیزات بالاستفاده و مازاد هنرستان ها و مراکز تولیدی حامی مجمع،  
توســعه فضاهای کارگاهی هنرســتان ها  و همچنین  خرید تجهیزات 
کارگاهی مورد نیاز هنرستان ها  با اعتباری بالغ بر ۱۷ میلیارد و ۴۰۰ 

میلیون تومان پیگیری نموده اند.

كوتاه از استان ها

كوتاه از استان ها

معاون فنی و راه های روستایی اداره راهداری 
استان کرمانشاه اظهار کرد:

ثبتبیشاز567هزارتخلف
سرعتغیرمجاز

کرمانشــاه / گروه اســتان ها: معاون فنی و راه های 
روســتایی، اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده 
ای استان کرمانشاه گفت: طی ۱۰ ماهه سالجاری 
بیش از ۵۶۷ هزار تخلف ســرعت غیرمجاز توسط 
ســامانه های هوشــمند در محورهای مواصالتی 
اســتان کرمانشاه ثبت شــده است.سید زاهدین 
چشمه خاور گفت: یکي از تخلفات حادثه ساز در 
ترددهای جاده ای تخطی از سرعت مطمئنه است 
که طی ۱۰ ماهه سالجاری ۵۶۷ هزار و ۹۴۲ تخلف 
سرعت غیر مجاز توسط ۳۱ دوربین هوشمند ثبت 
تخلفات در محورهای مواصالتی استان کرمانشاه 
به ثبت رســیده که نصب دوربین های نظارتی و 
ثبت تخلف عاملی بسیار مهم در کاهش این تخلف 
محسوب می گردد.وی افزود: این سامانه ها قابلیت 
تشخیص انواع تخلفات از جمله سرعت لحظه ای 
غیر مجاز در محل نصب سامانه، سرعت غیر مجاز 
متوسط در طول مسیرها و بین دو سامانه، تخلف 
عدم تردد از بین خطوط و عدم رعایت فاصله طولی 
بــا خودروی جلویی را دارند.چشــمه خاور گفت: 
بیشترین سرعت ثبت شده مروبط به خودرو ۴۰۵ 
با سرعت ۱۸۰ کیلومتر در ساعت در محور پاوه به 
کرمانشاه بوده است.معاون فنی و راه های روستایی 
افزود: رانندگان عزیز می بایست توجه داشته باشند 
که رعایت سرعت مطمئنه در محل نصب دوربین ها 
کافی نیست و در تمام طول مسیر، میانگین سرعت 
بین دو ســامانه نیز محاسبه می شود.چشمه خاور 
تصریح کرد: ۸۲ سامانه تردد شمار، ۳۱ دوربین ثبت 
تخلف هوشــمند و ۳ دستگاه سامانه توزین حین 
حرکت در محورهای مواصالتی اســتان کرمانشاه 
فعال است.وی در پایان افزود: تردد وسایل نقلیه در 
محورهای مواصالتی استان کرمانشاه بیش از ۱۲۴ 
میلون ترد است که دوربین های ثبت تخلفات جاده 
ای با هدف مدیریت بهینه ســرعت، ارتقای ایمنی 
عبور و مرور، ایجاد انضباط ترافیکی، پیشــگیری 
از مخاطــرات و کاهش تصادفات رانندگی ناشــی 

از سرعت غیرمجاز در جاده ها نصب شده است.

بازدیدمعاونعمرانیاستانداری
پروژههایآبفای خوزستاناز

شهرستانکارون
خوزستان / گروه استان ها: محمد خانچی، معاون 
عمرانی اســتاندار خوزستان به همراه محمدرضا 
کرمی نژاد، مدیرعامل شرکت آبفا خوزستان، سعید 
کعبی فالحیه، فرماندار شهرستان کارون، محمود 
آریاخاکی، مدیر آبفا کارون و جمعی از مســئولین 
محلی از پروژه های آب و فاضالب این شهرســتان 
شهرستان بازدید کرد.در این بازدید، ضمن بررسی 
آخرین روند پیشرفت فیزیکی پروژه ها، بر کیفیت 
اجرا در کنار سرعت بخشیدن به انجام آن ها تأکید 
شــد.آریاخاکی، مدیر آبفا کارون در حاشیه بازدید 
به خبرنگار ما گفت: از حضور مســئولین اســتانی 
در شهرســتان تقدیر و تشکر می کنم و این بیانگر 
اهمیت خدمت رســانی به مردم شریف شهرستان 
کارون اســت.وی افزود: می بایست از ظرفیت های 
استان در راستای ارتقا خدمات یکپارچه و نوین به 

شهر کوت عبدا... استفاده کرد.

ک: شهردار ارا

 3طرحبزرگنشاطاجتماعی
کهدفگذاریشدهاست ارا در

مرکزی / گروه استان ها: شهردار اراک گفت: سه 
طرح فرهنگی با رویکرد تقویت نشــاط اجتماعی 
در حوزه مدیریت شهری اراک هدفگذاری شده که 
به زودی عملیات اجرایی آن آغاز می شود.»دکتر 
علیرضا کریمی« در بازدید از خبرگزاری جمهوری 
اسالمی اراک و دیدار با کارکنان این رسانه افزود: 
کوه مســتوفی، دره گردو و پارک جنگلی شــهید 
باهنر، ســه نقطــه ویژه هدفگذاری شــده برای 
افزایش نشــاط اجتماعی در شهر اراک است و در 
این خصوص طرح هایی نیز آماده شــده است.وی 
بیان کرد: اجرای این طرح های هدف گردشگری 
نیازمند حدود ۲ هزار میلیارد تومان اعتبار است و 
ظرفیت سرمایه گذاری تا پنج هزار میلیارد تومان 
را نیز دارد.دکتر کریمی ادامه داد: شهرداری همه 
تالش خود را برای جبران کاستی های حوزه نشاط 
فرهنگ و اجتماعی به کار می گیرد.شهردار اراک 
توضیح داد: اراک ظرفیت های بسیاری برای ایجاد 
طرح های مختلف و اثرگذار در نشــاط اجتماعی 
دارد که در این راســتا ســه نقطه ویژه گردشگری 
و تفریحی پیش بینی شــده اســت.دکتر کریمی 
عنــوان کــرد: طرح منطقه گردشــگری گردو از 
ســال های گذشته به دلیل بروز مشکالتی با اداره 
اوقــاف و امور خیریه، منابع طبیعی و آبخیزداری 
راه و شهرســازی هنوز اجرایی نشده که این مهم 
گره گشایی شده و به زودی فراخوانی برای جذب 
سرمایه گذار در منطقه اعالم می شود.وی تصریح 
کــرد: لوله گذاری تامین آب کوه مســتوفی آغاز 
شده و تامین زیرساخت ها در این منطقه در حال 

انجام است.

 تیمفوتبالبانوان
ایالمبامایرانرا  پاالیشگاز

گلبارانکردند
ایــالم / گروه اســتان ها: ســرمربی تیم 
فوتبال بانوان شــرکت پاالیش گاز ایالم 
گفت:از سری مسابقات لیگ برتر فوتبال 
ازهفته نهم بازی  بین دو تیم پاالیش گاز 
ایالم و ملی پوشــان شهرکرد به میزبانی 
شهرکرد برگزار گردید که در پایان بازی 
با نتیجه ۶ بر صفر به ســود تیم پاالیش 
ایالم به پایان رســید.ندا عزیرپور با اشاره 
بــه اینکه دختــران ایالم با تالش فراوان 
و اتحــاد و همدلــی و بازی های تکنیکی 
توانســتند تیم میزبــان را در خانه خود 
غاقلگیر کنند،افــزود: در این دیدار تیم 
بانوان ایالم توانست با نتیجه ۶ بر صفر تیم 
ملی پوشان شهرکرد را مغلوب خود کند.
وی در این بازی گل های این دیدار طاهره 
آزادی ۳ گل، هاللــه عبدالهی یک گل ، 
روژین تمریان یک گل و روناک جعفرزاده 
یک گل برای تیم ایالم به ثمر رســاندند، 
اظهار داشت: در نیمه اول بازی اولین گل 
توسط روژین تمریان در دقیقه ۶ به ثمر 
رســید و تیم ایالم در بازی توانست شهر 
بام ایران  را گل باران کنند.سرمربی تیم 
فوتبال بانوان شــرکت پاالیش گاز ایالم 
با اشــاره به اینکه دقیقه ۱۵ دومین گل 
توســط طاهره آزادی با ضربه ایستگاهی 
بــرای تیم ایالم به ثمر رســید، تصریح 
کــرد: تیــم بانوان ایالم  تمرینات خود را 
به صورت منسجم انجام داد تا بتواند برای 
ایالم و ایالمیان پیروزی به ارمغان بیاورد.
عزیزپور بــا بیان اینکه طاهره آزادی در 
دقیقه ۴۹ از روی نقطه پنالتی ســومین 
گل را بــرای تیم ایالم بــه ارمغان آورد، 
خاطرنشــان کرد: هدف از تشــکیل تیم 
فوتبال بانوان، قهرمانی نیســت بلکه به 
دنبال شناســایی بانوان توانمند استان و 
معرفــی این پتانســیل و توانمندی آنان 
در میادین ورزشــی اســت.وی با اشاره 
بــه اینکه طاهــره آزادی مجددا از روی 
نقطــه پنالتــی و در دقیقه ۶۰ چهارمین 
گل را بــرای تیــم ایالم به ثمر رســاند و 
دقیقه ۸۰ روناک جعفرزاده گل پنجم را 
برای تیم ایالم به ثمر رســاند، افزود:  در 
دقیقه ۹۱  هالله عبدالهی ششــمین گل 
را برای تیم ایالم به ثمر رساند و  در پایان 
این بازی تیم دختران ایالم توانســت با 
نتیجــه قابل قبولی زمین میزبان را ترک 
کند.عزیزپور با اشــاره بــه اینکه در این 
بازی شــاهد داوری خوب از سوی کوبل 
داوری بودیم، اظهار داشت: تیم ایالم در 
ایــن بازی دروازه بان اصلی و مدافع چپ 
خود را به همراه نداشــت ولی با تالش و 
غیرت و جنگندگی بازیکنان جوان خود 

توانست ۶ گل به تیم میزبان بزند.

مدیر عامل این نیروگاه رامین اهواز 
خبر داد؛

گشت4واحدتولیدبرق باز
پساز نیروگاهرامیناهواز

تعمیراتبهمدار

خوزســتان / گروه اســتان هــا: ۴ واحد 
تولیدی نیــروگاه رامین اهواز که بدلیل 
تعمیرات ایســتگاه های گاز این نیروگاه 
طی روزهای اخیر از مدار خارج شده بودند 
مجددا به شــبکه سراســری برق کشور 
متصل شدند.خلیل محمدی مدیرعامل 
این نیروگاه اظهار داشــت: تولید مستمر 
و پایدار انرژی برق و جلوگیری از خروج 
واحدهــا مهمترین رویکرد ما بوده و بجز 
در شــرایط خاص روند تولید این انرژی 
حیاتی را متوقف نخواهیم کرد.محمدی 
گفت: سوخت اصلی و پایه نیروگاه رامین 
سوخت گاز است وبدلیل اجرای تعمیرات 
ایســتگاههای گاز مســتقر در نیروگاه 
توســط شرکت گاز اســتان خوزستان، 
ناگزیر شدیم ۴ واحد تولیدی این نیروگاه 
را طی روزهای اخیر از مدار خارج نماییم 
و هم اکنون با رفع چالشــهای فنی این 
ایستگاه ها ، اقدام به راه اندازی مجدد این 
واحدها و اتصال به شــبکه سراسری برق 
کشــور نمودیم.الزم بذکر است نیروگاه 
رامین اهواز با ۶ واحد تولیدی و با مجموع 
۱۸۵۰ مگاوات ساعت بزرگترین نیروگاه 
بخاری کشــور اســت و نقش مهمی در 
تامین برق مورد نیاز اســتان خوزستان و 
پشــتیبانی از شبکه سراسری برق کشور 

ایفا می کند

استانها 6

در دهه مبارک فجر انجام شد؛

استانسمنان افتتاح16طرحبرقرسانیروستاییدر
سمنان / گروه استان ها: به مناسبت دهه مبارک فجر، ۱۶ طرح عمرانی 
برق رســانی روســتایی در اســتان سمنان با صرف اعتباری به مبلغ  ۱۴۶ 
میلیارد و ۹۰۶ میلیون ریال افتتاح و مورد بهره برداری واقع شــد.معاون 
برنامه ریزی و مهندسی شرکت توزیع برق استان با عنوان این مطلب بیان 
کرد: ســه طرح بهینه ســازی شبکه فشارضعیف در روستاهای خیرآباد، 
دوزهیر و عالء در شهرستان سمنان با مبلغ هشت میلیارد و ۶۰۰ میلیون 
ریال بهره برداری شدند.رضا علی اصغری به اجرای طرح تبدیل ۱۰ هزار 
و ۴۹۰ متر شبکه سیمی به کابل خودنگهدار در برخی روستاهای شاهرود 
با اعتبار هشت میلیارد و ۳۷۰ میلیون ریال اشاره کرد و گفت: طرح اصالح 
شــبکه روســتاهای آهوانو، حســن آباد و صح با مبلغ سه میلیارد و ۸۳۶ 
میلیون ریال، طرح احداث پست هوایی در روستای وامرزان با اعتبار ۸۷۵  
میلیون ریال و دو طرح تبدیل شبکه فشارضعیف هوایی سیمی به کابل 
خودنگهدار مربوط به روســتاهای کالته مال و قادرآباد و تعدادی دیگر از 
روستاهای شهرستان دامغان با مبلغ شش میلیارد و ۲۷۲ میلیون ریال، 

از طرح های افتتاح شده به شمار می روند.وی افزود: طرح بهسازی شبکه 
توزیع برق روستایی با مبلغ ۲۲ میلیارد و ۷۹۰ میلیون ریال، طرح اصالح 
شبکه برق روستای حصارک کوشک با اعتبار پنج میلیارد و ۸۱۰ میلیون 

ریال و طرح نصب پست هوایی توزیع برق روستای فرور با مبلغ دو میلیارد 
و ۵۴۵ میلیون ریال در شهرستان گرمسار به بهره برداری رسیدند.علی 
اصغری اضافه کرد: طرح بهینه سازی شبکه فشار متوسط هوایی منطقه 
پــرور بــا اعتبــار یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال و طرح اصالح شــبکه 
فشارضعیف هوایی روستاهای شهرستان مهدیشهر با مبلغ شش میلیارد 
و ۴۰۰ میلیون ریال، از جمله طرح های افتتاحی محسوب می شوند.وی 
با اظهار این که طرح اصالح شبکه فشارضعیف روستاهای بخش بسطام 
با اعتبار هفت میلیارد و ۸۴۸ میلیون ریال مورد بهره برداری قرار گرفته 
اســت یادآور شــد: طرح احداث دو هزار و ۸۸۹ متر خط ۲۰ کیلوولت و 
پســت های هوایی در برخی روســتاهای شهرستان میامی با مبلغ هشت 
میلیارد و ۸۸۸  میلیون ریال و طرح بهسازی هفت هزار و ۵۸ متر شبکه 
توزیع برق روستاهای این شهرستان با اعتبار ۶۳ میلیارد و ۴۷۲ میلیون 
ریال، از دیگر طرح های افتتاح شده در ایام ا... دهه فجر چهل و سومین 

سالگرد پیروزی انقالب اسالمی ایران است.  

خبر ویژه

گلســتان / گروه استان ها: مدیر مخابرات منطقه 
گلســتان از پروژه مخابراتی و دردســت اجرای 
روســتای باقــر آباد بازدید کــرد. دکتر غالمعلی 
شــهمرادی با حضور در روستای باقر آباد از توابع 
شهرستان مینودشت ، از اجرای طرح ترمیم کابل 
سرقتی این روستا دیدن و در جریان روند اجرای 
پروژه قرار گرفت. مدیر مخابرات منطقه گلستان 

که در حاشیه این بازدید سخن می گفت : با اشاره 
به معضل سرقت تجهیزات مخابراتی بخصوص در 
مناطق روستایی ، اختالل در روند خدمات رسانی 
را از جمله مشکالت ناشی از سرقت برای مخابرات 
دانست و افزود: تامین تجهیزات و رفع خرابیهای 
ناشی از سرقت تجهیزات هزینه های بسیار زیادی 
بــرای مخابرات بهمــراه دارد و جبران نارضایتی 

مشــترکان که از اهمیت بیشتری برخوردار بوده 
نیز برای مخابرات سخت خواهد بود. وی از تالش 
بی وقفه مخابرات در جهت کاهش و پیشــگیری 
ســرقت و ایمن ســازی تجهیزات نیز خبر داد و 
گفت : همکاری نهادهای انتظامی و قضایی ، شورا 
و دهیاری روســتاها نیز میتواند کمک بزرگی در 

جلوگیری از سرقت باشد.

آباد روستایباقر گلستاناز مخابراتمنطقه بازدیدمدیر
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كوتاه از جامعه

کرونامقصرهستم؟ گسترشزنجیرهبیماری  در منچقدر

سکوت بی موقع اجتماعی
ظهور و ورود اومیکرون به کشور در ابتدا موجی از اظهارات 
بی اساس برخی از پزشکان را در پی داشت که در گفت 
و گو با رسانه ها ضمن تاکید و تصریح بر بی خطر بودن 
واریانت اومیکرون تبعات و عوارض آن را ساده و در حدود 
و ثغور سرماخوردگی عنوان کرده بودند و مدام از اصطالح 
»چیزی نیســت« بهره برده بودند!.این در حالی بود که 
ســازمان جهانی بهداشت در توصیه های موکد و مکرر 
خود سویه اومیکرون را بسیار خطرناک توصیف می کرد 
و هشدار می داد که در اطمینان از ابتال صرفا نمی توان 
به تست ها و آزمایش های معمول و متعارف سویه های 
پیشین بسنده کرد؛ چرا که اومیکرون تست ها را فریب 
می دهد و ممکن است در عین ابتالی یک فرد، آزمایش 
وی منفی ثبت شــود که از این حیث نمیتوان به شــیوه 
های غربالگری معمول آزمایشــگاه ها اکتفا و اطمینان 
کرد.با این همه بی اغراق تمامی توصیه های ســازمان 
جهانی بهداشت به اثبات رسید و طی چند روز گذشته 
مهمترین هشــدار این سازمان که همه گیری یکباره و 
انفجارگونه این ســویه بود، هم به عینه رخ نمود و ثابت 
شد؛ به گونه ای که بی اغراق بسیاری از مردم و خانواده 
ها از سیر ابتالهای صعودی اومیکرون در شوک و شکوه 
فرو رفته اند.نکته غم انگیز این جریان ابتالی کودکان به 
بیماری است.حاال بیاییم برای یکبار هم که شده انگشت 
اتهام خود را از جانب این مسئول و آن مدیر برداریم و به 
جای حواله قصورات به این دولت و آن دولت کمی فکر 
کنیم که در تســری و گســترش زنجیره کرونا، »ما« به 
عنوان شهروندان این کشور چقدر در انجام امور محوله 
اجتماعی که همان »مسئولیت اجتماعی« قلمداد می 
شــود، نقش داشته ایم؟. قصد این صرفا دو کلمه حرف 
حساب است و در بازگو کردنش امید تلنگری ساده نهفته 
است بلکه من بعد با تاسی به تجربیات تلخ گذشته از تکرار 

چنین وقایعی ممانعت به عمل آورد.با این وجود اگر به 
خاطر بیاوریم از اوان اوج گیری کرونا مدام پزشــکان و 
متخصصان، مسئوالن دولتی و متولیان ستاد مقابله با 
کرونا و وزارت بهداشت تاکید داشتند که مردم رعایت 
پروتکل ها را جدی بگیرند؛ به ویژه در اماکن عمومی مانند 
»مترو« و »بی آر تی« که تردد افراد زیاد اســت و مردم 
از هر قشــری مترو را برای ســفرهای درون شهری خود 

بر می گزینند، باید رعایت پروتکل ها را جدی بگیرند.

مردمبرایمتولیانبهداشتودرمانپشتیبانیبی
مزدومنتبودند

در آغــاز بحران کرونا مردم برای مســئوالن و متولیان 

بهداشت و درمان جامعه پشتیبانی بی مزد و منت بودند 
و رعایــت پروتــکل ها را با قوت هر چه تمام تر انجام می 
دادند؛ اما به مرور زمان این رویه رنگ باخت.از مرور آنچه 
در پنج پیک مختلف گذشت می گذریم؛ اما اومیکرون به 
واسطه درگیر کردن گروه سنی کودکان و نوجوانان سویه 
ای خاص و درخور حساسیت بود و هست. با این وجود 
برخی از شهروندان ما در کنار این مقوله هم به راحتی 
گذشــتند. هرچه رسانه ها هشدار دادند، نخواستند که 
درکی از هشدارهایی داشته باشند که به سالمت و جان 
نوزادان و کودکان و نوجوانان گره خورده بود. نخواستند 
چــون خــود را به خــواب زده بودند و همه می دانند که 
بیدار کردن چنین فردی تا چه اندازه مشــکل اســت.با 

این احوال ســوالی که در این مقال مطرح می شــود این 
است که چرا در جامعه ما نباید مشارکت اجتماعی آنقدر 
باشــد که مردم دوســتانه و خیرخواهانه به کسی که در 
اماکن عمومی از رعایت پروتکل های ســرباز می زند؛ 
تذکر دهند و او را متقاعد کنند که برای حفظ سالمت 
هم ناگزیریم الزامات بهداشتی را مراعات کنیم. الزامات و 
پروتکل هایی که از حیث اهمیت به عنوان قانون مصوب 
و به تمام رئوس اجتماع ابالغ شده اند، برای جلوگیری 
از مــرگ و میرهای اطفال بی گناهی اســت که امروزه 
شاهد آن بوده ایم. کما اینکه قاطبه بزرگساالنی هم که 
به واسطه ابتال به کرونا جان به جان آفرین تسلیم کرده 
اند، هم بی تردید بی گناه بوده اند و ناخواســته مغلوب 
این بیماری شده اند.با این اوصاف چرا نباید با مشاهده 
فردی که تعمداً بدون ماســک وارد مترو می شــود وارد 
مذاکره شد و او را به چالشی دوستانه کشید تا در نهایت 
به اشتباه خود پی ببرد.اما مسئله این است که قاطبه مردم 
هیچ اهتمامی برای تذکر دادن هایی از این دست ندارند 
و چنین رویکردی هم اشتباه است؛ درست مانند همان 
کسی که بدون ماسک و در حال گفت و گوی تلفنی به 
قطار وارد می شــود و اگر به ویروس کرونا آلوده باشــد، 
حساب کنید چند شهروند بی گناه را آلوده و گرفتار رنج 
بیماری و تحمیل هزینه هایی خواهد کرد که بجز ظلم 
نام دیگری بر آن مترتب نیســت.با این وجود باید کمی 
نسبت به جامعه خود احساس وظیفه و ادای دین کنیم و 
سعی داشته باشیم با رأفت و بردباری بخشی از نامالیمات 
و رفتارهای پرخطر را رفع رجوع کنیم. چرا که همگی ما 
در کشتی بزرگی نشسته ایم که اگر خدای ناکرده این 
کشتی سوراخ و یا دچار طوفان شود، آنوقت برای بزرگ 
و کوچک تفاوتی در غرق شدن و انواع مخاطراتی که در 

انتظار مسافران این کشتی است نخواهد داشت.

7جامعه
گاهی   رئیس اداره اجتماعی پلیس آ

فرماندهی انتظامی:

مراقبشگردهایشرکتهای
 مسافرتیوگردشگری

باشید غیرمجاز
رئیــس اداره اجتماعی پلیس آگاهی فرماندهی 
انتظامی کشــور از هموطنان خواست که نسبت 
به عواقب اعتماد به تبلیغات شرکت های خدمات 
مســافرتی و گردشــگری غیر مجاز آگاه باشند 
و از پرداخــت هرگونــه وجه و تحویل اســناد و 
مدارک هویتی )گذرنامه، کارت ملی و...( به این 
افراد پرهیز کنند. سرهنگ شهاب امینی افزود: 
افراد ســودجو و شــیاد در روزهای پایانی سال 
برای رســیدن به اهداف مجرمانه خود، اقدام به 
اجاره دفاتر و تاســیس شــرکت های مسافرتی 
و گردشــگری غیرمجاز در ســطح شهر کرده و 
سپس از طریق ارسال پیامک یا تبلیغ در فضای 
مجازی، اعتماد مشــتریان را به خود جلب می 
کنند. وی با بیان اینکه شــیادان پس از دریافت 
وجه از سوژه های خود، بالفاصله محل اجاره ای 
شرکت را ترک و متواری می شوند، اضافه کرد: 
افــرادی که به این روش مورد کالهبرداری قرار 
مــی گیرند، معمــوال پس از مراجعه به فرودگاه 
پــی بــه بی اعتبار بودن بلیــت ها برده و پس از 
آن متوجه می شــوند که شــرکت مربوط وجود 
خارجــی ندارد. رئیــس اداره اجتماعی پلیس 
آگاهی فرماندهی انتظامی کشور در ادامه تاکید 
کرد: اعزام مســافران و گردشگران در تعطیالت 
نوروز به شهرها و کشورهای مختلف تابع ضوابط 
تعیین شده از سوی سازمان هواپیمایی کشوری 
و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده و 
هموطنان می بایست برای عزیمت به مسافرت و 
تهیه بلیت به دفاتر و شرکت های مسافرتی معتبر 
که مجوز الزم از ســوی وزارت میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی دارند، مراجعه کنند.
وی از مردم خواســت از پرداخت هرگونه وجه و 
تحویل اسناد و مدارک هویتی )گذرنامه، کارت 
ملــی و...( به افرادی که با تبلیغات واهی، مدعی 
اعزام تورهای مســافرتی بــا هزینه های پایین 
هستند پرهیز کرده و هرگونه موارد مشکوک را 

با سازمان های مسئول درمیان بگذارند.

یک جمعیت شناس:

مردانمتاهلکشور آماریاز
«نیستند که»پدر

یــک جمعیت شــناس با اشــاره به آمار 
آخرین سرشــماری ســال ۱۳۹۵، اظهار 
کرد: حــدود پنج درصد از مردان متاهل 
جوان و حدود سه درصد از مردان متاهل 
مســن تر هیچ بچه ای نداشته و پدر بودن 
را تجربه نکرده اند. در واقع می توان گفت 
اغلب مردان متاهلی که پدر بودن را تجربه 
نکرده اند در رده سنی جوان ترها قرار دارند 
که ممکن است پس از سرشماری سال ۹۵ 
پدر شــده باشند. دکتر شهال کاظمی پور 
با استناد به سرشماری سال ۹۵ و با بیان 
اینکــه مطابق با ایــن آمار ۳۳.۵ میلیون 
مرد باالی ۱۰ سال در کشور وجود داشته 
است، ادامه داد: حدود ۲۴ الی ۲۵ میلیون 
نفر از این مردان )با احتساب مردان بدون 
همســر در اثر فوت و طالق( ازدواج کرده 
و ۲۲ میلیــون نفــر از آنها دارای همســر 
بوده اند. در واقع طبق آخرین سرشماری 
ســال ۹۵ حدود ۱۱ میلیون نفر از مردان 
ایرانــی ازدواج نکرده  بودند. به گفته وی، 
مطابق با آمار یادشده، حدود یک سوم از 
مردان کشــور در سال ۱۳۹۵ مجرد بوده 
و دو سوم نیز حداقل یک بار ازدواج کرده 
بودند.وی دربــاره تعداد فرزندان مردان 
ایرانی، تصریح کرد: مطابق با سرشــماری 
ســال ۱۳۹۵، حدود ۱۵ درصد از مردان 
متاهل ایرانی دارای یک فرزند، حدود ۲۵ 
درصــد از مــردان متاهل دارای دو فرزند 
و ســایر مردان نیز ســه فرزند و بیشــتر 
داشــته اند. وی با اشــاره به اینکه مردان 
مجــرد ۵۰ ســاله به باال جــزء آمار تجرد 
قطعی محســوب می شوند، گفت: مطابق 
با آمار سرشماری سال ۹۵، حدود ۲ درصد 
از جمعیــت مردان پنجاه ســاله به تجرد 
قطعی رسیده اند که به دلیل عدم ازدواج 
هیــچ گاه پدر بودن را تجربه نکرده اند. در 
واقــع تنهــا ۲ درصد از مردان ایرانی هیچ 
وقت ازدواج نکرده و مجرد باقی می مانند.

وی اظهار کرد: عمومیت ازدواج مردان در 
ایران باال اســت و در حال حاضر مطابق 
بــا آمار شــاهد این هســتیم کــه تجرد 
 قطعی در جمعیت زنان بیشــتر از مردان 

رخ می دهد.

خبر ویژه

مدیر روابط عمومی فرمانداری تهران با اشاره به قرمز شدن تعداد زیادی 
از شهرهای کشور و از جمله تهران درباره محدودیت های تردد »از« و 
»به« استان تهران، بیان کرد: با توجه به اینکه ستاد ملی کرونا ممنوعیتی 
برای تردد بین استانی تصویب نکرده است، فعال شرایط سفر به همان 
شکل قبل است.  ایمان قربانی با بیان اینکه اگر مردم دستورالعمل های 

بهداشتی را رعایت کنند، محدودیت های جدید ترددی وضع نمی شود، 
افزود: از مردم می خواهیم به استان های قرمز و نارنجی مسافرت نکنند 
تا در آینده نزدیک موفق به کنترل ســویه جدید بیماری کرونا باشــیم.  
قربانی با اشاره به اینکه در حال حاضر انجام سفرهای استانی محدودیتی 
ندارد، گفت: با توجه به شرایط کنونی ابتالء به کرونا از همه شهروندان 

می خواهیم نسبت به تزریق دز یادآور واکسن کرونا هرچه سریع تر اقدام 
کننــد. مدیــر روابط عمومی فرمانداری تهران در پایان تاکید کرد: همه 
کســانی که برای مســافرت اقدام می کنند باید ۲ دز واکسن زده باشند 
و نتیجه تســت پی ســی آر منفی  داشــته باشــند زیرا در صورت وضع 

محدودیت های جدید، تزریق دو دز واکسن کنترل می شود.

مدیر روابط عمومی فرمانداری تهران:

کرونا»ممنوعیتی«اعالمنکردهاست ستاد

گهیموضوعماده3قانون13آئیننامهتعیینتکلیفوضعیتاراضیوساختمانهای آ
فاقدسندرسمی
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ذیــل:  بشــرح  آبــاد  خــرم  شهرســتان 
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مشــاع از ششــدانگ یكباب ســاختمان مســكونی بمســاحت 253/50 متر مربع مجزی شــده از 
پــاک شــماره 8 فرعــی از 43 اصلــی واقــع در بخــش 2 شهرســتان خــرم آبــاد خروجــی از مالكیــت 
ــد و انشــاء گردیــد. مراتــب در  مالــک اولیــه ســبزعلی مــراد علیونــد بهارونــدی رســیدگی و تائی
اجــرای مــاده 3 قانــون تعییــن تكلیــف اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی در دو نوبت به 
فاصلــه 15 روز جهــت اطــاع مالكیــن و ســایر صاحبــان حقوقــی در روزنامــه كثیراالنتشــار و محلــی 
آگهــی میگــردد در صورتــی كــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالكیــت متقاضــی اعتراضــی 
داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتراض خــود را به ایــن اداره 
تســلیم و پــس از اخــذ رســید، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خود 
را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذكــور و عــدم 

وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالكیــت صــادر خواهــد شــد.
کخرمآباد قانجفونددریکوندیرییسادارهثبتاسنادوامال صیدآ

تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/11/12     تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/11/27
م الف شماره 41559181

اداره اوقــاف شهرســتان رشــت طــی نامــه شــماره 1400/14595153/76 مــورخ 1400/06/26 
ــی قانــون حــد نــگار و تقاضــای صــدور ســند  در اجــرای كــد 914 مجموعــه بخشــنامه هــای ثبت
مالكیــت تبدیــل اســناد مالكیــت دفترچــه ای بــه كاداســتر پــاک 1206 در بخــش 3 رشــت را 
نمــوده انــد از آنجایــی كــه بازدیــد و نقشــه بــرداری پاكهــای مرقــوم در تاریــخ 1400/12/12 
راس ســاعت 9 صبــح در محــل وقــوع ملــک بعمــل خواهــد آمــد بدینوســیله بــه اطــاع مجاورین 
پاكهــای مرقــوم مــی رســاند چنانچــه نســبت بــه حــدود مجــاور ادعــا و اعتراضــی دارنــد از تاریــخ 
انتشــار تــا روز بازدیــد و نقشــه بــرداری اعتــراض خــود را تســلیم اداره ثبــت ناحیــه 1 رشــت 
نماینــد در غیراینصــورت برابــر مقــررات ســند مالكیــت پاكهــای فــوق صــادر و تســلیم خواهــد 

شــد. 
کناحیه  تاریخ انتشار:1400/11/27             سیدمحمدفرزانهشال-رئیسثبتاسنادوامال
یکرشت

اداره اوقــاف شهرســتان رشــت طــی نامه شــماره 1400/14595153/54 مــورخ 1400/06/26 
ــی قانــون حــد نــگار و تقاضــای صــدور ســند  در اجــرای كــد 914 مجموعــه بخشــنامه هــای ثبت
ــش  ــی 1648 در بخ ــاک 1639 ال ــتر پ ــه كاداس ــه ای ب ــت دفترچ ــناد مالكی ــل اس ــت تبدی مالكی
3 رشــت را نمــوده انــد از آنجایــی كــه بازدیــد و نقشــه بــرداری پاكهــای مرقــوم در تاریــخ 
1400/12/12 راس ســاعت 9 صبــح در محــل وقــوع ملــک بعمــل خواهــد آمــد بدینوســیله بــه 
اطــاع مجاوریــن پاكهــای مرقــوم مــی رســاند چنانچه نســبت بــه حدود مجــاور ادعــا و اعتراضی 
دارنــد از تاریــخ انتشــار تــا روز بازدیــد و نقشــه بــرداری اعتــراض خــود را تســلیم اداره ثبت ناحیه 
1 رشــت نماینــد در غیراینصــورت برابــر مقــررات ســند مالكیــت پاكهــای فــوق صــادر و تســلیم 

خواهــد شــد. 
کناحیه  تاریخ انتشار:1400/11/27             سیدمحمدفرزانهشال-رئیسثبتاسنادوامال
یکرشت

اداره اوقــاف شهرســتان رشــت طی نامه شــماره 1400/14595153/58 مــورخ 1400/06/26 
ــی قانــون حــد نــگار و تقاضــای صــدور ســند  در اجــرای كــد 914 مجموعــه بخشــنامه هــای ثبت
پــاک 1907 و 1917 در بخــش  بــه كاداســتر  مالكیــت تبدیــل اســناد مالكیــت دفترچــه ای 
3 رشــت را نمــوده انــد از آنجایــی كــه بازدیــد و نقشــه بــرداری پاكهــای مرقــوم در تاریــخ 
1400/12/12 راس ســاعت 9 صبــح در محــل وقــوع ملــک بعمــل خواهــد آمــد بدینوســیله بــه 
اطــاع مجاوریــن پاكهــای مرقــوم مــی رســاند چنانچه نســبت بــه حدود مجــاور ادعــا و اعتراضی 
دارنــد از تاریــخ انتشــار تــا روز بازدیــد و نقشــه بــرداری اعتــراض خــود را تســلیم اداره ثبت ناحیه 
1 رشــت نماینــد در غیراینصــورت برابــر مقــررات ســند مالكیــت پاكهــای فــوق صــادر و تســلیم 

خواهــد شــد. 
کناحیه  تاریخ انتشار:1400/11/27             سیدمحمدفرزانهشال-رئیسثبتاسنادوامال
یکرشت

اداره اوقــاف شهرســتان رشــت طــی نامــه شــماره 1400/14595153/5 مــورخ 1400/06/26 
ــی قانــون حــد نــگار و تقاضــای صــدور ســند  در اجــرای كــد 914 مجموعــه بخشــنامه هــای ثبت
مالكیــت تبدیــل اســناد مالكیــت دفترچــه ای بــه كاداســتر پــاک 1918 و1919 در بخــش 3 رشــت 
را نمــوده انــد از آنجایــی كــه بازدیــد و نقشــه بــرداری پاكهــای مرقــوم در تاریــخ 1400/12/12 
راس ســاعت 9 صبــح در محــل وقــوع ملــک بعمــل خواهــد آمــد بدینوســیله بــه اطــاع مجاورین 
پاكهــای مرقــوم مــی رســاند چنانچــه نســبت بــه حــدود مجــاور ادعــا و اعتراضــی دارنــد از تاریــخ 
انتشــار تــا روز بازدیــد و نقشــه بــرداری اعتــراض خــود را تســلیم اداره ثبــت ناحیــه 1 رشــت 
نماینــد در غیراینصــورت برابــر مقــررات ســند مالكیــت پاكهــای فــوق صــادر و تســلیم خواهــد 

شــد. 
کناحیه  تاریخ انتشار:1400/11/27             سیدمحمدفرزانهشال-رئیسثبتاسنادوامال
یکرشت

اداره اوقــاف شهرســتان رشــت طی نامــه شــماره 1400/14595153/42 مــورخ 1400/06/26 در 
اجــرای كــد 914 مجموعــه بخشــنامه هــای ثبتــی قانــون حــد نــگار و تقاضــای صــدور ســند مالكیــت 
تبدیــل اســناد مالكیــت دفترچــه ای بــه كاداســتر پــاک 1919 در بخــش 3 رشــت را نمــوده انــد از 
آنجایــی كــه بازدیــد و نقشــه بــرداری پاكهــای مرقــوم در تاریــخ 1400/12/12 راس ســاعت 9 صبــح 
در محــل وقــوع ملــک بعمــل خواهــد آمــد بدینوســیله بــه اطــاع مجاوریــن پاكهــای مرقــوم مــی 
رســاند چنانچــه نســبت بــه حــدود مجــاور ادعــا و اعتراضــی دارنــد از تاریــخ انتشــار تــا روز بازدیــد و 
نقشــه بــرداری اعتــراض خــود را تســلیم اداره ثبــت ناحیــه 1 رشــت نماینــد در غیراینصــورت برابــر 

مقــررات ســند مالكیــت پاكهــای فــوق صــادر و تســلیم خواهــد شــد. 
کناحیه  تاریخ انتشار:1400/11/27             سیدمحمدفرزانهشال-رئیسثبتاسنادوامال
یکرشت

گهیفقدانسندمالکیت آ
اداره اوقــاف و امورخیریــه شهرســتان رشــت بــا ارائــه دو بــرگ فــرم استشــهادیه گواهــی شــده دفترخانــه اســناد رســمی 224 رشــت مدعــی گردیــده اســت كــه اســناد مالكیــت پاكهــای ذیــل 
بــه علــت جابجایــی مفقــود گردیــده اســت مــورد ثبــت در اجــرای مــاده 120 آئیــن نامــه قانــون ثبــت در یــک نوبــت آگهــی منتشــر تــا چنانچــه كســی مدعــی انجــام معاملــه یــا وجــود ســند مالكیــت 
نــزد خــود باشــد مراتــب ظــرف مــدت 10 روز از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی بــه ایــن اداره اعــام ورســید دریافــت نمایــد در غیراینصــورت برابــر مقــررات نســبت بــه صــدور ســند مالكیــت المثنــی وفــق 
مقــررات در اجــرای مقــررات اقــدام خواهــد شــد. 1-ششــدانگ پــاک 3062 الــی 3/3062 بخــش یــک رشــت 2-ششــدانگ پــاک1299 الــی 3001 بخــش یــک رشــت 3-ششــدانگ پــاک 4107 
بخــش یــک رشــت 4-ششــدانگ پــاک3938 و3939 بخــش یــک رشت5-ششــدانگ پــاک 3842 بخــش یــک رشت6-ششــدانگ پــاک 3445 الــی 3469 بخــش یــک رشــت 7-ششــدانگ 
پــاک 3443 و3444 بخــش یــک رشــت 8-ششــدانگ پــاک 3401 بخــش یــک رشــت 9-ششــدانگ پــاک 3400 بخــش یــک رشــت 10-ششــدانگ پــاک 3505 و 1/3505 بخــش یــک رشــت 
11-ششــدانگ پــاک 3355 الــی 3358 بخــش یــک رشت12-ششــدانگ پــاک 1/3249 الــی 7/3249 بخــش یــک رشــت 13- ششــدانگ پــاک 3223 بخــش یــک رشــت 14-ششــدانگ 
پــاک 3097 بخــش یــک رشــت 15-ششــدانگ پــاک 2524 بخــش یــک رشت16-ششــدانگ 3/345 بخــش یــک رشــت 17-ششــدانگ پــاک2480 بخــش یــک رشت18-ششــدانگ 
پــاک 2483 بخــش یــک رشــت 19-ششــدانگ پــاک 2050 الــی 2053 بخــش یــک رشــت 20-ششــدانگ پــاک 1324 بخــش یــک رشــت 21-ششــدانگ پــاک 1/1022 بخــش یــک رشــت 
22-ششــدانگ پــاک 1323 بخــش یــک رشــت 23-ششــدانگ پــاک  1990 بخــش یــک رشــت 24-ششــدانگ پــاک 4219 بخــش یــک رشــت 25-ششــدانگ پــاک 3445 الــی 3469 بخــش 
ــی 1997 بخــش یــک رشــت 27-ششــدانگ پــاک 195 بخــش دو رشت28-ششــدانگ پــاک 1814 بخــش دو رشــت 29-ششــدانگ پــاک 2/1621  یــک رشــت 26-ششــدانگ پــاک 1990 ال
بخــش دو رشــت 30-ششــدانگ پــاک 1328 الــی 1334 بخــش دو رشــت 31-ششــدانگ پــاک 1264 بخــش دو رشــت 32-ششــدانگ پــاک844 بخــش دو رشــت 33-ششــدانگ پــاک 
843 بخــش دو رشــت 34-ششــدانگ پــاک 193 بخــش دو رشــت 35-ششــدانگ پــاک603 بخــش دو رشت36-ششــدانگ پــاک 192 بخــش دو رشــت 37-ششــدانگ پــاک 188 بخــش 
دو رشــت 38-ششــدانگ پــاک 1828 و 1829 بخــش دو رشــت 39-ششــدانگ پــاک 194 بخــش دو رشــت 40-ششــدانگ پــاک 1846 بخــش دو رشــت 41-ششــدانگ پــاک 1815 بخــش 
دو رشــت 42-ششــدانگ پــاک 1108 بخــش دو رشــت 43-ششــدانگ پــاک 882 الــی 887 بخــش دو رشــت 44-ششــدانگ پــاک 198 بخــش دو رشــت 45-ششــدانگ پــاک 121 بخــش 
دو رشــت46- ششــدانگ پــاک 1215 بخــش دو رشــت 47-ششــدانگ پــاک 382 بخــش دو رشــت 48-ششــدانگ پــاک 354 بخــش دو رشــت 49-ششــدانگ پــاک 215 و 1/215 بخــش 
دو رشــت 50-ششــدانگ پــاک112 بخــش ســه رشــت 51-ششــدانگ پــاک 84 و 1/84 بخــش ســه رشت52-ششــدانگ پــاک 137 بخــش ســه رشــت 53-ششــدانگ پــاک 191 بخــش ســه 
رشــت 54-ششــدانگ پــاک 2610 الــی / 2610 بخــش ســه رشــت 55-ششــدانگ پــاک 2297 بخــش ســه رشــت 56-ششــدانگ پــاک 1982 الــی 1985 بخــش ســه رشــت 57-ششــدانگ 
پــاک 1920 بخــش ســه رشت58-ششــدانگ پــاک 1919 بخــش ســه رشــت 59-ششــدانگ پــاک 1918 الــی 1919 الــی بخــش ســه رشــت 60-ششــدانگ پــاک 1369 الــی 1648 بخــش ســه 
رشت61-ششــدانگ پــاک 1907 الــی 1917 بخــش ســه رشــت 62-ششــدانگ پــاک 1206 بخــش ســه رشــت 63-ششــدانگ پــاک 691 بخــش ســه رشــت 64-ششــدانگ پــاک 509بخــش ســه 

رشــت 65-ششــدانگ پــاک 2/666 بخــش ســه رشــت 66-ششــدانگ پــاک 190 بخــش ســه رشــت. 
تاریخ انتشار: 1400/11/27 

کناحیهیکرشت سیدمحمدفرزانهشال-رئیسثبتاسنادوامال

اداره اوقــاف شهرســتان رشــت طــی نامــه شــماره 1400/14595153/43 مــورخ 1400/06/26 
در اجــرای كــد 914 مجموعــه بخشــنامه هــای ثبتــی قانــون حــد نــگار و تقاضــای صــدور ســند 
مالكیــت تبدیــل اســناد مالكیــت دفترچــه ای بــه كاداســتر پــاک 1920 در بخش 3 رشــت را نموده 
انــد از آنجایــی كــه بازدیــد و نقشــه بــرداری پاكهــای مرقــوم در تاریــخ 1400/12/12 راس ســاعت 
9 صبــح در محــل وقــوع ملــک بعمــل خواهــد آمــد بدینوســیله بــه اطــاع مجاوریــن پاكهــای 
ــار  ــخ انتش ــد از تاری ــی دارن ــا و اعتراض ــاور ادع ــدود مج ــه ح ــبت ب ــه نس ــاند چنانچ ــی رس ــوم م مرق
تــا روز بازدیــد و نقشــه بــرداری اعتــراض خــود را تســلیم اداره ثبــت ناحیــه 1 رشــت نماینــد در 

غیراینصــورت برابــر مقــررات ســند مالكیــت پاكهــای فــوق صــادر و تســلیم خواهــد شــد. 
کناحیه  تاریخ انتشار:1400/11/27             سیدمحمدفرزانهشال-رئیسثبتاسنادوامال
یکرشت

اداره اوقــاف شهرســتان رشــت طــی نامــه شــماره 1400/14595153/62 مــورخ 1400/06/26 
ــی قانــون حــد نــگار و تقاضــای صــدور ســند  در اجــرای كــد 914 مجموعــه بخشــنامه هــای ثبت
مالكیــت تبدیــل اســناد مالكیــت دفترچــه ای بــه كاداســتر پــاک 112 در بخــش 3 رشــت را 
نمــوده انــد از آنجایــی كــه بازدیــد و نقشــه بــرداری پاكهــای مرقــوم در تاریــخ 1400/12/12 
راس ســاعت 9 صبــح در محــل وقــوع ملــک بعمــل خواهــد آمــد بدینوســیله بــه اطــاع مجاورین 
پاكهــای مرقــوم مــی رســاند چنانچــه نســبت بــه حــدود مجــاور ادعــا و اعتراضــی دارنــد از تاریــخ 
انتشــار تــا روز بازدیــد و نقشــه بــرداری اعتــراض خــود را تســلیم اداره ثبــت ناحیــه 1 رشــت 
نماینــد در غیراینصــورت برابــر مقــررات ســند مالكیــت پاكهــای فــوق صــادر و تســلیم خواهــد 

شــد. 
کناحیه  تاریخ انتشار:1400/11/27             سیدمحمدفرزانهشال-رئیسثبتاسنادوامال
یکرشت

اداره اوقــاف شهرســتان رشــت طی نامــه شــماره 1400/14595153/74 مــورخ 1400/06/26 
ــی قانــون حــد نــگار و تقاضــای صــدور ســند  در اجــرای كــد 914 مجموعــه بخشــنامه هــای ثبت
مالكیــت تبدیــل اســناد مالكیــت دفترچــه ای بــه كاداســتر پــاک 137 در بخــش 3 رشــت را 
نمــوده انــد از آنجایــی كــه بازدیــد و نقشــه بــرداری پاكهــای مرقــوم در تاریــخ 1400/12/12 
راس ســاعت 9 صبــح در محــل وقــوع ملــک بعمــل خواهــد آمــد بدینوســیله بــه اطــاع مجاورین 
پاكهــای مرقــوم مــی رســاند چنانچــه نســبت بــه حــدود مجــاور ادعــا و اعتراضــی دارنــد از تاریــخ 
انتشــار تــا روز بازدیــد و نقشــه بــرداری اعتــراض خــود را تســلیم اداره ثبــت ناحیــه 1 رشــت 
نماینــد در غیراینصــورت برابــر مقــررات ســند مالكیــت پاكهــای فــوق صــادر و تســلیم خواهــد 

شــد. 
کناحیه  تاریخ انتشار:1400/11/27             سیدمحمدفرزانهشال-رئیسثبتاسنادوامال
یکرشت

اداره اوقــاف شهرســتان رشــت طــی نامــه شــماره 1400/14595153/67 مــورخ 1400/06/26 
ــی قانــون حــد نــگار و تقاضــای صــدور ســند  در اجــرای كــد 914 مجموعــه بخشــنامه هــای ثبت
مالكیــت تبدیــل اســناد مالكیــت دفترچــه ای بــه كاداســتر پــاک 190 در بخــش 3 رشــت را 
نمــوده انــد از آنجایــی كــه بازدیــد و نقشــه بــرداری پاكهــای مرقــوم در تاریــخ 1400/12/12 
راس ســاعت 9 صبــح در محــل وقــوع ملــک بعمــل خواهــد آمــد بدینوســیله بــه اطــاع مجاورین 
پاكهــای مرقــوم مــی رســاند چنانچــه نســبت بــه حــدود مجــاور ادعــا و اعتراضــی دارنــد از تاریــخ 
انتشــار تــا روز بازدیــد و نقشــه بــرداری اعتــراض خــود را تســلیم اداره ثبــت ناحیــه 1 رشــت 
نماینــد در غیراینصــورت برابــر مقــررات ســند مالكیــت پاكهــای فــوق صــادر و تســلیم خواهــد 

شــد. 
کناحیه  تاریخ انتشار:1400/11/27             سیدمحمدفرزانهشال-رئیسثبتاسنادوامال
یکرشت

اداره اوقــاف شهرســتان رشــت طــی نامه شــماره 1400/14595153/45 مــورخ 1400/06/26 
ــی قانــون حــد نــگار و تقاضــای صــدور ســند  در اجــرای كــد 914 مجموعــه بخشــنامه هــای ثبت
مالكیــت تبدیــل اســناد مالكیــت دفترچــه ای بــه كاداســتر پــاک 509 در بخــش 3 رشــت را 
نمــوده انــد از آنجایــی كــه بازدیــد و نقشــه بــرداری پاكهــای مرقــوم در تاریــخ 1400/12/12 
راس ســاعت 9 صبــح در محــل وقــوع ملــک بعمــل خواهــد آمــد بدینوســیله بــه اطــاع مجاورین 
پاكهــای مرقــوم مــی رســاند چنانچــه نســبت بــه حــدود مجــاور ادعــا و اعتراضــی دارنــد از تاریــخ 
انتشــار تــا روز بازدیــد و نقشــه بــرداری اعتــراض خــود را تســلیم اداره ثبــت ناحیــه 1 رشــت 
نماینــد در غیراینصــورت برابــر مقــررات ســند مالكیــت پاكهــای فــوق صــادر و تســلیم خواهــد 

شــد. 
کناحیه  تاریخ انتشار:1400/11/27             سیدمحمدفرزانهشال-رئیسثبتاسنادوامال
یکرشت

اداره اوقــاف شهرســتان رشــت طــی نامــه شــماره 1400/14595153/14 مــورخ 1400/06/26 
ــی قانــون حــد نــگار و تقاضــای صــدور ســند  در اجــرای كــد 914 مجموعــه بخشــنامه هــای ثبت
مالكیــت تبدیــل اســناد مالكیــت دفترچــه ای بــه كاداســتر پــاک 666/2 در بخــش 3 رشــت 
را نمــوده انــد از آنجایــی كــه بازدیــد و نقشــه بــرداری پاكهــای مرقــوم در تاریــخ 1400/12/12 
راس ســاعت 9 صبــح در محــل وقــوع ملــک بعمــل خواهــد آمــد بدینوســیله بــه اطــاع مجاورین 
پاكهــای مرقــوم مــی رســاند چنانچــه نســبت بــه حــدود مجــاور ادعــا و اعتراضــی دارنــد از تاریــخ 
انتشــار تــا روز بازدیــد و نقشــه بــرداری اعتــراض خــود را تســلیم اداره ثبــت ناحیــه 1 رشــت 
نماینــد در غیراینصــورت برابــر مقــررات ســند مالكیــت پاكهــای فــوق صــادر و تســلیم خواهــد 

شــد. 
کناحیه  تاریخ انتشار:1400/11/27             سیدمحمدفرزانهشال-رئیسثبتاسنادوامال
یکرشت

اداره اوقــاف شهرســتان رشــت طی نامــه شــماره 1400/14595153/47 مــورخ 1400/06/26 
ــی قانــون حــد نــگار و تقاضــای صــدور ســند  در اجــرای كــد 914 مجموعــه بخشــنامه هــای ثبت
مالكیــت تبدیــل اســناد مالكیــت دفترچــه ای بــه كاداســتر پــاک 691 در بخــش 3 رشــت را 
نمــوده انــد از آنجایــی كــه بازدیــد و نقشــه بــرداری پاكهــای مرقــوم در تاریــخ 1400/12/12 
راس ســاعت 9 صبــح در محــل وقــوع ملــک بعمــل خواهــد آمــد بدینوســیله بــه اطــاع مجاورین 
پاكهــای مرقــوم مــی رســاند چنانچــه نســبت بــه حــدود مجــاور ادعــا و اعتراضــی دارنــد از تاریــخ 
انتشــار تــا روز بازدیــد و نقشــه بــرداری اعتــراض خــود را تســلیم اداره ثبــت ناحیــه 1 رشــت 
نماینــد در غیراینصــورت برابــر مقــررات ســند مالكیــت پاكهــای فــوق صــادر و تســلیم خواهــد 

شــد. 
کناحیه  تاریخ انتشار:1400/11/27             سیدمحمدفرزانهشال-رئیسثبتاسنادوامال
یکرشت

اداره اوقــاف شهرســتان رشــت طــی نامــه شــماره 1400/14595153/38 مــورخ 1400/06/26 
در اجــرای كــد 914 مجموعــه بخشــنامه هــای ثبتــی قانــون حــد نــگار و تقاضــای صــدور ســند 
ــش 3  ــی 1985 در بخ ــاک 1982 ال ــتر پ ــه كاداس ــه ای ب ــت دفترچ ــناد مالكی ــل اس ــت تبدی مالكی
رشــت را نمــوده انــد از آنجایــی كه بازدید و نقشــه بــرداری پاكهای مرقوم در تاریــخ 1400/12/12 
راس ســاعت 9 صبــح در محــل وقــوع ملــک بعمــل خواهــد آمــد بدینوســیله بــه اطــاع مجاوریــن 
پاكهــای مرقــوم مــی رســاند چنانچــه نســبت بــه حــدود مجــاور ادعــا و اعتراضــی دارنــد از تاریــخ 
انتشــار تــا روز بازدیــد و نقشــه بــرداری اعتــراض خــود را تســلیم اداره ثبــت ناحیــه 1 رشــت نماینــد 

در غیراینصــورت برابــر مقــررات ســند مالكیــت پاكهــای فــوق صــادر و تســلیم خواهــد شــد. 
کناحیه  تاریخ انتشار:1400/11/27             سیدمحمدفرزانهشال-رئیسثبتاسنادوامال
یکرشت

اداره اوقــاف شهرســتان رشــت طــی نامــه شــماره 1400/14595153/38 مــورخ 1400/06/26 
در اجــرای كــد 914 مجموعــه بخشــنامه هــای ثبتــی قانــون حــد نــگار و تقاضــای صــدور ســند 
ــش 3  ــی 1985 در بخ ــاک 1982 ال ــتر پ ــه كاداس ــه ای ب ــت دفترچ ــناد مالكی ــل اس ــت تبدی مالكی
رشــت را نمــوده انــد از آنجایــی كه بازدید و نقشــه بــرداری پاكهای مرقوم در تاریــخ 1400/12/12 
راس ســاعت 9 صبــح در محــل وقــوع ملــک بعمــل خواهــد آمــد بدینوســیله بــه اطــاع مجاوریــن 
پاكهــای مرقــوم مــی رســاند چنانچــه نســبت بــه حــدود مجــاور ادعــا و اعتراضــی دارنــد از تاریــخ 
انتشــار تــا روز بازدیــد و نقشــه بــرداری اعتــراض خــود را تســلیم اداره ثبــت ناحیــه 1 رشــت نماینــد 

در غیراینصــورت برابــر مقــررات ســند مالكیــت پاكهــای فــوق صــادر و تســلیم خواهــد شــد. 
کناحیه  تاریخ انتشار:1400/11/27             سیدمحمدفرزانهشال-رئیسثبتاسنادوامال
یکرشت

اداره اوقــاف شهرســتان رشــت طــی نامه شــماره 1400/14595153/39 مــورخ 1400/06/26 در 
اجــرای كــد 914 مجموعــه بخشــنامه هــای ثبتــی قانــون حــد نــگار و تقاضــای صــدور ســند مالكیــت 
تبدیــل اســناد مالكیــت دفترچــه ای بــه كاداســتر پــاک 2297 در بخــش 3 رشــت را نمــوده انــد از 
آنجایــی كــه بازدیــد و نقشــه بــرداری پاكهــای مرقــوم در تاریــخ 1400/12/12 راس ســاعت 9 صبــح 
در محــل وقــوع ملــک بعمــل خواهــد آمــد بدینوســیله بــه اطــاع مجاوریــن پاكهــای مرقــوم مــی 
رســاند چنانچــه نســبت بــه حــدود مجــاور ادعــا و اعتراضــی دارنــد از تاریــخ انتشــار تــا روز بازدیــد و 
نقشــه بــرداری اعتــراض خــود را تســلیم اداره ثبــت ناحیــه 1 رشــت نماینــد در غیراینصــورت برابــر 

مقــررات ســند مالكیــت پاكهــای فــوق صــادر و تســلیم خواهــد شــد. 
کناحیه  تاریخ انتشار:1400/11/27             سیدمحمدفرزانهشال-رئیسثبتاسنادوامال
یکرشت

 اداره اوقــاف شهرســتان رشــت طــی نامــه شــماره 1400/14595153/57 مــورخ 1400/06/26 
در اجــرای كــد 914 مجموعــه بخشــنامه هــای ثبتــی قانــون حــد نــگار و تقاضــای صــدور ســند 
مالكیــت تبدیــل اســناد مالكیــت دفترچه ای به كاداســتر پــاک 2610 و 2610/1 در بخش 3 رشــت 
را نمــوده انــد از آنجایــی كــه بازدیــد و نقشــه بــرداری پاكهــای مرقــوم در تاریــخ 1400/12/12 
راس ســاعت 9 صبــح در محــل وقــوع ملــک بعمــل خواهــد آمــد بدینوســیله بــه اطــاع مجاوریــن 
پاكهــای مرقــوم مــی رســاند چنانچــه نســبت بــه حــدود مجــاور ادعــا و اعتراضــی دارنــد از تاریــخ 
انتشــار تــا روز بازدیــد و نقشــه بــرداری اعتــراض خــود را تســلیم اداره ثبــت ناحیــه 1 رشــت نماینــد 

در غیراینصــورت برابــر مقــررات ســند مالكیــت پاكهــای فــوق صــادر و تســلیم خواهــد شــد. 
کناحیه  تاریخ انتشار:1400/11/27             سیدمحمدفرزانهشال-رئیسثبتاسنادوامال
یکرشت
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گهی مناقصه عمومی یک مرحله ای  گهی مناقصه عمومی یک مرحله ای آ آ
همزمان با ارزیابی )فشرده(همزمان با ارزیابی )فشرده(

روابط عمومی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان

آئین خودرابهشرحذیلوباستنادقانونبرگزاریمناقصاتو کاالیموردنیاز دارد:خدماتو نظر شرکتتوزیعبرقشهرستاناصفهاندر
نماید گذار نامهمعامالتشرکت،ازطریقبرگزاریمناقصهعمومییکمرحلهایهمزمانباارزیابی)فشرده(بهپیمانکارانواجدینشرایطوا

مبلغتضمین تاریخبرگزاری
مناقصه

آخرینمهلت
کات تحویلپا

مهلتتهیه
دفترچه

تاریختوزیع
دفترچه موضوعمناقصه

 شمارهمناقصهدر
سامانه

تدارکاتالکترونیکی
)دولت)ستاد

 شماره
 مناقصه
شرکت

1,136,217,645 1400/12/16 1400/12/15 1400/12/05 1400/11/30
اصالحساختارشبکهفشارضعیف)تبدیلسیم
محدودهامور بهکابل-15کیلومتراول(در

برقمنطقه
2000093851000013 40014105

ــایت ــق س ــوق را از طری ــرح ف ــه ش ــه ب ــناد مناقص ــد اس ــی توانن ــدگان م ــنهاد دهن پیش
 1400/12/15 مــورخ  یكشــنبه   روز  تــا  حداكثــر   و  دریافــت   www.setadiran.ir
الــف-  )پاكــت  فیزیكــی  اســناد  همچنیــن  و  نمایــد  بارگــذاری  فــوق  ســامانه   در 
ضمانــت نامه(خــود را بــه نشــانی: اصفهان-ابتــدای اتوبــان چمران-ابتــدای خیابــان 
بعثــت- امــور بــرق منطقــه هفــت - دبیرخانــه ، تحویــل نماینــد. بــه پیشــنهادهایی كــه 

ر بارگــذاری گــردد ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد. بعــد از مهلــت مقــر
:http://tender.tavanir.org.ir سایت اینترنتی معامات توانیر به نشانی

 :http://iets.mporg.ir سایت اینترنتی پایگاه ملی مناقصات ایران به نشانی
 http://eepdc.ir :سایت اینترنتی شركت توزیع برق شهرستان اصفهان به نشانی

رگانــی بــا شــماره تلفــن 34122651 واحــد مناقصــات خانــم  جهــت كســب اطاعــات باز
ســعادت پــور و جهــت آگاهــی بیشــتر درمــورد الزامــات، اطاعــات،

مهندســی  دفترامــور   34122640  : تلفــن  شــماره  بــا  مناقصــه  ایــن  خدمــاِت  شــرح 
فرمائیــد. حاصــل  تمــاس 

جهــت انجــام مراحــل عضویــت در ســامانه: مركــز تمــاس 41934-021، دفتــر ثبــت 
فرماییــد حاصــل  تمــاس   021-85193768 نــام:88969737-021و 

نوع و مبلغ تضمین شركت در مناقصه: در اسناد درج شده است.
*مناقصــه گــران جهــت بــه روز رســانی مــدارک و فعالیــت هــای خــود، در ســامانه بــرون 
https://www.eepdc.ir ســپاری شــركت توزیــع بــرق شهرســتان اصفهــان بــه نشــانی

مراجعه نمایند. 
آقــای امیرانــی تمــاس  )در صــورت هــر گونــه ســوال بــا شــماره تلفــن 32241153 

فرماییــد(  حاصــل 
*شــركت توزیــع بــرق شهرســتان اصفهــان تغییــر و اصــاح در اســناد مناقصــه را تــا 72 
ســاعت قبــل از آخریــن مهلــت ارائــه پیشــنهاد و تحویــل پاكتهــا بــرای خــود محفوظ مــی دارد.
* شــركت كننــدگان در مناقصــه مــی بایســت دو روز قبــل از آخریــن تاریــخ تحویــل 

پاكتهــا بــا مراجعــه بــه ســایت شــركت و یــا تمــاس بــا واحــد مناقصــه و مزایــده ،
ازآخریــن اصاحــات احتمالــی اســناد مطلــع گردنــد، در غیــر اینصــورت مســئولیت عــدم 

رعایــت ایــن بنــد بــه عهــده مناقصــه گــران مــی باشــد.
* پیشــنهادات رســیده بــا حضــور اعضــاء كمیســیون معامــات بــاز و قرائــت خواهــد 

شــد.
* حضــور پیشــنهاد دهنــدگان) هــر شــركت كننــده یــک نفــر بــا ارائــه معرفــی نامــه( در 

جلســه بازگشــایی پــاكات آزاد مــی باشــد.
* بــه مــدارک ، پیشــنهادات و نامــه هــای فاقــد امضــاء، مخــدوش یــا بعــد از انقضــاء 

ر واصــل شــود مطلقــًا ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد. مهلــت مقــر
* شــركت توزیــع بــرق شهرســتان اصفهــان در رد یــا قبــول كلیــه پیشــنهادات مختــار 

مــی باشــد.
* سایر اطاعات وجزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج می باشد.

نرگس زار کازرون ؛

نرگسرانفسبکشید شمیمعطر

نرگس زار کازرون نام دشــتی وسیع به وسعت 
۶۵ هکتار در شهرســتان کازرون است. بخش 
اعظم نرگس زارهای این شهرستان در مناطق 
جره، بلبک، سرمشــهد و فامور قــرار دارد که 
همگی در بخش جره و باالده شهرستان کازرون 
واقع شــده اند. گل های نرگس این شهرستان 
از طراوت و مرغوبیت خاصــی برخوردار بوده و 
شامل گونه های متعددی همچون نرگس شش 
پر، شهال و معمولی می باشند که از میان آن ها، 
نرگس شهال به جهت داشتن زیبایی و بوی ویژه، 
مشهور است. ماه های دی و بهمن موسم به گل 
نشستن گل های نرگس اســت و در این زمان 
جمعیت بســیاری از عالقمندان و دوستداران 

طبیعت، به این منطقه مراجعه می نمایند.
نرگس های شهرستان کازرون به دلیل مرغوبیت 
زیاد، به شــهرهای اصفهان، تهران و حاشــیه 

جنوبی خلیج فارس صادر می شوند.
شهرســتان کازرون در فاصله ۱۲۲ کیلومتری 
غرب شــیراز قرار گرفته و به لحاظ تاریخی نیز 
یکی از شهرهای با ســابقه و با تمدن فارس به 

شمار می رود .
نرگس زارهای شهرســتان کازرون در منطقه 
جره و بلبلک واقع شــده اســت که در منطقه 
جره در مســاحتی حدود ۸ هکتار و در منطقه 
بلبلک در مساحتی حدود ۴ هکتار گل نرگس 
تولید می شــود و عالوه بر این در ۶ دشت دیگر 
منطقه نیز نرگس زارها وجود دارند. گل نرگس 
یکی از محبوب ترین گل ها در ایران و بسیاری از 
نقاط جهان است که عالوه بر رایحه ای خوشبو 

و ظاهری زیبا، فواید پزشکی بسیاری نیز دارد.
نرگس شهالی کازرون از جمله نوع نرگس هایی 
است که از نظر مرغوبیت، شرایط منحصربه فردی 
را داراســت که ســایر نرگس ها ندارند.نرگس 
زارهای این شهرستان با مســاحتی حدود ۶۵ 
هکتار یکی از جاذبه های گردشــگری کازرون 
به شمار می رود که در زمان کشت این محصول 
جلوه خاصی را به شهرســتان می بخشــد.گل 
نرگس در اســتان فارس عالوه بــر کازرون در 
منطقه خفر، شیراز و شهرســتان فراشبند نیز 
تولید می شــود اما عطر نرگس کازرون از سایر 
مناطق استان فارس منحصربه فردتر و بهتر است.
این گیاه پیازدار با ارتفاع بین ۳۰ تا ۴۵ ســانتی 
متر و با گل های ۳ تا ۸ تایی در فصل زمســتان 
به گل می نشــیند حدود گل دهی نرگس های 
کازرون ۴۵ روز یعنی از اوایل دی ماه تا اواسط 
بهمن ماه می باشد. نرگس های کازرون به خاطر 
مرغوبیت زیاد خواهان زیادی دارد و به شهرهای 
اصفهان ، تهران، حاشــیه هــای جنوبی خلیج 

فارس و ... صادر می شود.
هر ســال جشــنواره گل نرگس در این منطقه 
برگذار میشــود.بهترین زمان بــرای بازدید از 
نرگس زارهای کازرون ماه هــای دی و بهمن 

است.
شهرستان کازرون منطقه ای است که به دلیل 
داشــتن خاک حاصلخیز ، ســفره های فراوان 
آب های زیر زمینــی ، تنوع منابــع طبیعی و 
پوشــش های گوناگون گیاهی در گذشته به » 

شهر سبز « شهرت داشته است .
اطــراف کازرون پر اســت از گل هــای نرگس 
و نرگس زارهــای متعدد که بــوی خوش این 
نرگس هــا باعــث آرامش می شــودوگل های 
 نرگس کازرون از طــراوت و مرغوبیت خاصی 

برخوردار هستند.
جره، روستایی است از توابع بخش جره و باالده 
شهرســتان کازرون اســتان فارس که یکی از 
معروف ترین و زیباترین نرگس زارهای ایران در 
آن واقع اســت که در زمان برداشت گل نرگس 
زیبایی صدچندانــی پیدا می کند و هرســاله 

گردشگران زیادی به این منطقه می آیند
همچنین نرگس خشــت در بخش خشــت و 

کنارتخته قرار دارد.
در اولین بارندگی سال پیازچه های گل نرگس 
خریداری و بعد از شیارکشــی زمین کشــت 
می شود و تا بهمن ماه نیز به بهره برداری می رسد. 
پیازچه ها به طور معمــول از بهبهان خریداری 

می شوند.
نرگس هــای کازرون به خاطــر مرغوبیت زیاد 
خواهان زیــادی دارد و به شــهرهای اصفهان ، 
تهران، حاشیه های جنوبی خلیج فارس و سایر 

مناطق صادر می شوند.
نرگس زارهای این شهرستان با مساحتی حدود 
۶۵ هکتار یکی از جاذبه های گردشگری کازرون 

به شمار می رود .

گردشگری

 کارکرددوگانهدماغ
وبویاختالس!

به  قلم وحید حاج سعیدی
خوشــا به حال گذشتگان و درگذشتگان.خدا 
 وکیلی شــاد زیستند و خوش جهانی داشتند.

وقت ســحر که صبا برایشــان بــوی زلف یار 
می آورد، صدای ســخن عشــق را هم که می 
شــنیدند، مالئــک را هم که هنــگام در زدن 
میخانــه می دیدند، صبحدم هم ز چنگ زهره 
نــوای خــوش نیوش می کردنــد و این اواخر 
هم به جای ســاغر و پیاله با کوزه می انگوری 
ســر می کشــیدند! حقیقتاً دیگر چیزی کم 
نداشــتند. فقط یارانه نمی گرفتند که آن هم 
 االن گرفتــن یا نگرفتنش چندان توفیر ندارد!

صرف نظر از شرح مفترقات و مشکالت موجود 
در جامعــه فعلی کــه قابل قیاس با ایام ماضی 
نیست، که باعث شده افراد بسیاری انگیزه کار 
کردن و تالش نداشــته باشــند، هنوز افرادی 
هستند که حقیقتاً پشت کار، مرام و کردار شان 
خدا قوت و دست مریزاد دارد... گلی به گوشه 
جمال شــان؛ شیر غنی شده و بدون پالم مادر 
حالل شان باد. بله درست حدس زدید. قاطبه 
شــریف دانشمندان . باور بفرمائید دانشمندی 
که با یارانه ۴۵ هزار تومان، سبد کاال و حقوق 
پایــه کارمندی زیر خــط فقر، در زیر زمین یا 
انباری مســکن مهر اســتیجاری اش، ابداع و 
اختراع و اکتشــاف می کنــد، ایده و فرضیه و 
نظریه می دهد، عنصر تناوبی به جدول مندلیف 
 اضافــه مــی کند و قس علی هذا  ای واهلل دارد! 
در همین راســتا و با وجــود گرانی های اخیر 
کــه قطعاً روی ملزومات و وســایل تحقیقات 
هم اثر گذاشته است، اخیراً دانشمندان کشف 
کــرده اند دمــاغ عالوه بر ایفای نقش بویایی و 
چشــم هم چشــمی ) در بحث تخریب اضافه 
بنــا و اعمــال جراحی زیبایــی و پولیپ و ...( 
 قادر اســت بــوی بیماری را تشــخیص دهد.

بیــش از ۲۰۰ مطالعه نشــان مــی دهند که 
گیرنده های بویایی می توانند دامنه وســیعی 
از عملکــرد های ناشــناخته ای را در خارج از 
بینی داشــته باشند. از این قابلیت می توان در 
تشخیص و درمان بیماری هایی مانند سرطان 
اســتفاده کرد. محققان معتقدند گیرنده های 
بویایــی در چندیــن فرآینــد فیزیولوژیک و 
پاتوفیزیولوژیک از جمله مســیر یابی، رشــد 
 سلولی و ترشحات نقش دارند. ) به نقل از جراید(

مالحظه فرمودید. یعنی این دماغی که ما فکر 
می کنیم فقط برای عمل کردن و پز دادن است، 
کلی خواص منحصر به فرد و جادویی دارد و حتی 
شاید در آینده خواص دیگری از آن کشف شود 
 که احتماالً دماغ عملی ها از آنها محروم باشند!
بــا این وجــود ضمن خدا قــوت ویژه محضر 
عزیزان دانشــمند پیشــنهاد می شود حاال که 
دست دوســتان در دماغ است ببخشید یعنی 
در حــال کار کردن کــردن روی ویژگی های 
دماغ هســتند، در خصوص احتمال شناسایی 
و ردیابی اختالس، رانت خواری، ویژه خواری و 
سایر پدرسوخته بازی های رایج از طریق دماغ 
تحقیق کنند. در ضمن چون اکثر این اقدمات 
بو دار هستند، احتمال این کشف که در آینده 
نزدیک بتوان با بو کشیدن، رد اختالس و سایر 
مفاسد اقتصادی را پیگیری کرد، چندان دور از 
ذهن نیســت! در این صورت نهاد های نظارتی 
دعاگوی وجود عزیزان دانشمند خواهند بود! 

رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی تهران با اشــاره به تعداد مراجعات کرونایی به 
بیمارستان های زیرمجموعه این دانشگاه، به افرادی که عالئم سرماخوردگی 
دارند توصیه کرد به مدت پنج تا هفت روز از خانه بیرون نروند، در غیراینصورت 
سویه اومیکرون را به ۴۰۰ تا ۵۰۰ نفر انتقال خواهند داد.دکتر حسین قناعتی 
گفت: با رعایت نکردن مسائل بهداشتی و خودداری از قرنطینه در مبتالیان 
کرونــا، بــه ویروس فرصت گردش در جامعه و احتماال جهش به ســویه های 

جدیدتر را خواهد داد.
او همچنین از دریافت صد در صدی دوز اول و همچنین ۸۵ درصدی دوز دوم 
واکسن کرونا در جنوب شهر تهران خبر داد و  از این منظر  فرهنگ اجتماعی 
ایران را باالتر از آمریکا دانست که حدود ۳۷ درصد مردم این کشور، از تزریق 

واکسن خودداری کرده اند.
رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی تهران در برآورد تعداد مراجعات کرونایی به 
بیمارســتان های تحت پوشش این دانشــگاه به دنبال شیوع سویه امیکرون 
در کشــور گفت: تعداد مراجعات نســبت به قبل بسیار افزایش داشته به گونه 
ای که می توان گفت چهار یا پنج برابر شده است؛ اما بسیاری از افراد جامعه 
به صورت غیرمحســوس به این ســویه مبتال شده اند؛ چرا که اومیکرون شبیه 

ســرماخوردگی اســت و در بسیاری از موارد حاد نیست.قناعتی افزود: سویه 
امیکرون دقیقا مثل سرماخوردگی فرد را چند روز درگیر می کند و در موارد 
کمتری نیاز به بستری دارد. البته تفاوت امیکرون با سرماخوردگی نیز آن است 
که این سویه از سرماخوردگی سنگین تر است.او با بیان اینکه به نظر می رسد 
میزان مرگ و میر ناشــی از امیکرون در ایران کمتر باشــد، ادامه داد: شــاید 
بتوان علت این موضوع را واکسیناســیون انبوهی از مردم به صورت همزمان 
بدانیم. واکسیناسیون، فرصت انکوویشن و در گردش بودن را از ویروس  گرفته 
است. با این حال امیکرون به شدت مسری است و نسبت به سویه دلتا کرونا 
قدرت ســرایت پذیری باالتری دارد، چرا که در قســمت های فوقانی مجاری 
تنفســی النه گزینی می کند و در ســطوح نیز بیشتر می ماند.رئیس دانشگاه 
علوم پزشــکی تهران در ارتباط با برخی تحلیل ها درباره آنکه تلفات ســویه 
امیکرون در بســیاری از نقاط جهان مثل آمریکا نســبت به ســویه دلتا بیشتر 
ارزیابی شده است نیز گفت: ایران هشتمین کشور دنیا از نظر واکسیناسیون 
اســت. در صورتی که در آمریکا حدود ۳۷ تا ۳۸ درصد مردم هنوز واکســن 

نزده اند، مردم در ایران در زمینه واکسیناسیون بسیار همکاری کرده اند.
قناعتی همچنین با اســتناد به آمارها افزود: بر اســاس آمار، در جنوب شــهر 

تهران صددرصد افراد واجد شــرایط دوز اول واکســن و ۸۵ درصد نیز دوز 
دوم را دریافت کرده اند. فرهنگ اجتماعی ما بســیار از آمریکا باالتر اســت و 
نمره مثبتی به جامعه ما به خاطر این همکاری داده می شــود در صورتی که 
این همکاری در جامعه آمریکا وجود نداشــت و همین موضوع باعث تلفات 
امیکرون در جامعه آمریکا شده است. به هرحال آمریکا بیش از ۳۰۰ میلیون 
نفــر جمعیــت دارد و هنگامی که ۱۰۰ میلیون نفر واکســن نزنند تلفات آن 

نیز افزایش پیدا می کند.
رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی تهران افزود: با این حال تلفات امیکرون در 
ایران به رغم افزایش تعداد ابتال آنقدر باال نبوده اســت. اگر به دور و بر خود 
نگاه کنید با افراد زیادی مواجه خواهید شــد که دارای عالئم ســرماخوردگی 
هســتند.او با مشــابه دانستن عالئم امیکرون با سرماخوردگی گفت: آبریزش 
بینی، تب، گلودرد و خســتگی اصلی ترین عالئم ابتال به اومیکرون اســت، که 
در برخی موارد این عالئم با درد شــکم نیز همراه می شــود. به این ترتیب در 
شــرایط فعلی به افرادی که این عالئم را داشــته باشند می گوییم به امیکرون 
مبتال شده اند، چرا که این سویه آنقدر شایع شده است که حتی مواردی که 

واقعا سرماخوردگی باشد به چشم نمی آیند.

 هر فرد مبتال به امیکرون 400 تا 500 نفر را مبتال می کند!

دریچه علم

كارتون 

»سگ دست«؛

یک درام اجتماعی تلخ 
افسون شکاری نویسنده و تهیه کننده فیلم سینمایی 
»ســگ زرد« دربــاره مراحل نــگارش و تولید این اثر 

توضیح داد.
افســون شــکاری تهیه کننده و فیلمنامه نویس فیلم 
سینمایی »سگ دست« به کارگردانی تقی علی آبادی 
درباره فیلمنامه فیلم ســینمایی »سگ دست« عنوان 
کرد: »سگ دست« یک درام اجتماعی تلخ است که به 
نقل مکان خانواده ای از شهرستان به تهران و مشکالتی 
که با آن روبرو می شوند، می پردازد و به زودی از یکی از 

پلتفرم های نمایش خانگی پخش خواهد شد.
او افزود: فیلم سینمایی »سگ دست« روایتگر زندگی 
خانواده ای است که حدود ۱۰ سال است از شهرستان 
به تهران مهاجرت کرده اند و درنهایت با پیدا شدن شغل 
برای زن خانواده اتفاقات عجیبی برایشان رخ می دهد.

نویســنده نمایشنامه  »مثل بستنی یخی« بیان کرد: 
»سگ دست« پایان شیرینی ندارد چراکه معتقد هستم 
بایــد با واقعیت روبرو شــد چراکــه در واقعیت جامعه 
خودمــان نیــز خانواده های زیادی نمی توانند از دایره 
مشــکالتی که برایشــان پیش می آید خارج شــوند و 

متاسفانه در این مشکالت غرق می شوند.
کارگردان نمایش »رســتگاری با چکش« توضیح داد: 
نگارش متن این اثر بیش از چهار ماه زمان برد چون از 
نظر من نیاز به تحقیق روی آدم ها و شخصیت های کار 
وجود داشــت.او ادامه داد: برای نگارش »سگ دست« 
زمــان های زیادی به مناطق پایین شــهر می رفتم تا 
بیشتر با خانه ها و آدم های مناطقی که لوکیشن کار 
را در آنجا مدنظر داشــتم، آشنا شوم.تهیه کننده فیلم 

سینمایی »سگ دست« با اشاره به مشکالت فعالیت در 
زمینه تهیه کنندگی سینما اظهار کرد: من اسم خودم و 
دیگر همکارانم را تهیه کننده کامال مستقل می گذارم 
زیرا از هیچ جایی تامین و حمایت نمی شــویم و این 

خیلی سخت است.
نویسنده نمایش »نوعی عدالت« توضیح داد: به عنوان 
تهیــه کننده به منبع خاصی وصل نیســتم و اینطور 
نیست که تهیه کننده ها از نظر مالی وضعیت خاصی 
داشته باشند حتی اگر وضعیت مالی خوبی هم داشته 
باشــی وقتی منبعی برای تزریق هزینه وجود نداشته 

باشد باالخره زمانی کم خواهی آورد.
تهیه کننده »سگ دست« مطرح کرد: با تمام سختی 
هایی که به عنوان تهیه کننده پیش روی من اســت، 
نه برای دیده شــدن شــخص خودم بلکه به دلیل دیده 

شدن حرف هایی که در آثارم هست تالش می کنم.
افسون شکاری در پایان گفت: در شرایط فعلی ترجیح 
می دهم تا فیلمنامه یا نمایشــنامه را براســاس مبلغی 
که می دانم در اختیارم هســت ببندم تا حداقل کار از 
ابتــدا تــا انتها پیش برود و امیدوارم روزی به جایگاهی 

برسیم که بتوان کارهایی بزرگتری انجام داد.

پرده نقره ای 

 همه مون 
معتاد شدیم!

تحقیق دانشگاه 
مک گیل كانادا نشان 
می دهد كه ایران در 

رده بندی بدترین 
كشورها از نظر اعتیاد 

به موبایل در رده 
ششم قرار دارد. مهدی 

عزیزی با انتشار 
كارتونی در خبر آنالین 
به این موضوع واكنش 

نشان داد.

طنز


