آگهی مزایده عمومی شماره ص 2125/00/03/مورخبا عصر آنالین ما را دنبال کنید

آگهی مناقصه عمومی شماره ص 2126/00/03/مورخ

1400/3/8
1400/3/8
شهرداری جهرم در اجرای مصوبه ردیف  1صورتجلسه
شهرداری جهرم به اســتناد ردیف  5صورتجلسه
شماره  1مورخ  1400/1/17شورای محترم اسالمی شهر
شــماره  1مورخ  1400/1/17شورای محترم اسالمی
جهرم ،در نظر دارد تعداد  8دستگاه خودرو مورد نیاز
شهر جهرم ،در نظر دارد ،بهره برداری از کشتارگاه
با راننده با قیمت پایه هر ساعت  180/000ریال و به ازای
اجاره،
صورت
رهبری ،به
مردم
نگاه
دام واقع در ابتدای بلوار ترمیم
هر کیلومتر خارج از شهر بیشتر از  50کیلومتر ،هر کیلومتر  5/000ریال
از طریق مزایده عمومی با قیمت پایه ماهیانه  50/550/000ریال به
از طریق مناقصه عمومی با شرایط مندرج در اسناد مناقصه از بخش
شخصیت ها
به
بخش خصوصی به مدت یک سال واگذار نماید.
خصوصی واجد شرایط مندرج در اســناد مناقصه به مدت یک سال
آخرین مهلت قبول پیشنهادات پایان وقت اداری مورخ 1400/3/29
اجاره نماید.
عسلی
اسماعیل
می باشد .شــهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مجاز
پیشــنهادات پایان وقت اداری مورخ 1400/3/29
مهلت
قبولجانش فزون
آگاهتر،
آخرین او
هر که
و مختار می باشــد .به پیشنهادهای مشــروط و مخدوش و فاقد
می باشــد .شــهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مجاز و
سپرده و پیشنهادهایی که پس از مهلت مقرر ارسال شوند ترتیب
مختار می باشد .به پیشــنهادهای مشروط و مخدوش و فاقد سپرده
داده
ترتیب اثر
ارسال
19مقرر
مهلت
خردادپس از
پیشــنهادهایی که
میلیون ریال که به صورت
سپرده 60
شــد .مبلغ
 6000تومان
- 7206
نخواهدشماره
دادهجدید      -
اثر   وره
  ششم د
بیست و
شوندسال
-1442
شوال
-1400
و دوشنبه 10
نخواهد شــد .مبلغ ســپرده ســی و پنج میلیون ریال که به صورت
ضمانت نامه بانکی معتبر در وجه شــهرداری جهرم یا واریز وجه
ضمانت نامه بانکی معتبر در وجه شــهرداری جهــرم یا واریز وجه به
به حســاب  0106437212008نزد بانک ملی شعبه جهرم می باشد.
حســاب  0106437212008نزد بانک ملی شعبه جهرم می باشد .هزینه
هزینه مزایده به عهده برنده مزایده می باشــد .برندگان اول تا
مناقصه به عهده برنده مناقصه می باشــد .برندگان اول تا سوم در
سوم در صورتی که حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان
قرارداد نشــوند
بینیانعقاد
حاضر به
صورتی که پس از اعالم
بورس
شــهرداریش
پی
به ترتیب به نفع شهرداری ضبط می گردد .متقاضیان می توانند
سپرده آنان به ترتیب به نفع شــهرداری ضبط می گردد .متقاضیان
جهت اطالع بیشــتر با شــماره تلفن  54234770تماس و جهت
انتخابات
می توانند جهت اطالع بیشــتر با تا
 54234770تماس و
شــماره تلفن
دریافت اوراق مزایده و ســایر اطالعات و جزئیات که در اسناد
جمهوریجزئیات که در
ریاستاطالعــات و
جهــت دریافت اوراق مناقصه و ســایر
مزایده مندرج می باشــد ،به معاونت خدمات شهری شهرداری
اسناد مناقصه مندرج می باشد ،به معاونت توسعه ،مدیریت و منابع
جهرم ،واقع در چهارراه دفاع مقدس ،ساختمان شهرداری مراجعه
شــهرداری جهرم ،واقع در چهارراه دفاع مقدس ،ساختمان10شهرداری
نمایند.
مراجعه نمایند.
نوبت چاپ اول1400/3/10 :
نوبت چاپ اول1400/3/10 :
نوبت چاپ دوم1400/3/19 :
نوبت چاپ دوم1400/3/19 :
تاریخ تشــکیل کمیســیون عالی معامالت و بازگشــایی پیشنهادات
تاریخ تشــکیل کمیســیون عالی معامالت و بازگشایی پیشنهادات
1400/3/31
1400/3/31
شناسه آگهی 1142908 :چشم بازرگانان فارس به
شناسه آگهی1142904 :
/1960م الف
/1959م الف
سرمایه گذاری در سوریه
علیرضا نظری جهرمی -شهردار جهرم
علیرضا نظری جهرمی -شهردار جهرم

https://asremardom.ir

مدال طالی رقابت های
کشتی جام جمهوریت
آگهی مزایده عمومی شماره ص 2124/00/03/مورخ
1400/3/8بر گردن کشتیگیر
ترکیه
شــهرداری جهــرم در اجــرای مصوبه شــماره 4
شیرازی
صورتجلسه شماره  2مورخ  1400/1/31شورای محترم
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اسالمی شــهر جهرم در نظر دارد یکباب مغازه جهت
استفاده تعویض روغنی به مســاحت  49/5مترمربع
(فاقد امتیاز آب و برق و تلفن و گاز) واقع در محوطه
 29،دو
2021مدت
مسافربری شــهید حاج بهمن رحمانیان ،به
ترمینال
صفحه
12
سال -به 26
May
صورت اجاره ،با قیمت پایه ماهیانه نه میلیون ریال جهت ســال اول و
قیمت پایه ده میلیون ریال جهت سال دوم از طریق مزایده عمومی به
بخش خصوصی واگذار نماید.
آخرین مهلت قبول پیشــنهادات پایان وقت اداری مورخ 1400/3/29
می باشــد ،محل تحویل پاکت پیشــنهادی واحد حراست شهرداری
جهرم می باشد .شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مجاز
و مختار می باشد .به پیشنهادهای مشروط و مخدوش و فاقد سپرده
و پیشــنهادهایی که پس از مهلت مقرر ارسال شوند ترتیب اثر داده
نخواهد شد .مبلغ سپرده شــرکت در مزایده  50میلیون ریال که به
صورت ضمانت نامه بانکی معتبر در وجه شهرداری جهرم یا واریز وجه
به حساب  0106437212008نزد بانک ملی شعبه جهرم می باشد ،هزینه
مزایده به عهده برنده مزایده می باشــد ،برندگان اول تا ســوم در
صورتی که حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب به
نفع شــهرداری ضبط می گردد .مدت زمان اجاره دو سال می باشد.
متقاضیان می توانند جهت اطالع بیشــتر به سایت www.jahrom.ir
و یا با شــماره تلفن  071-54234770تمــاس و جهت دریافت اوراق
مزایده و ســایر اطالعات و جزئیات محل اجاره که در اسناد مزایده
مندرج می باشد ،به معاونت خدمات شهری شهرداری جهرم ،واقع در
چهارراه دفاع مقدس ،ساختمان شهرداری مراجعه نمایند.
نوبت چاپ اول1400/3/10 :
نوبت چاپ دوم1400/3/19 :
تاریخ تشــکیل کمیســیون عالی معامالت و بازگشــایی پیشنهادات
1400/3/31
شناسه آگهی1142909 :
/1961م الف
علیرضا نظری جهرمی -شهردار جهرم

محمدحسین روزی طلب خبرداد

اخطار کتبی  15روزه نوبت دوم دوشــنبه مورخ  1400/3/10شــرکت
تعاونی مســافربری مینی بوس رانی زرقان ،شیراز و بالعکس و قصبات
به شــماره ثبت  63جهت تعیین تکلیف  7نفر از اعضای مجهول الهویه
ASR e MARDOM - IRANDAILY - NO.7206 VOL.
به نام های عبدالخالق پوراکبر ،رضا جوادنیا ،محمدحسین احمدی جو،
محمدرضا علمدار ،رسول قائدشرف ،کرامت اله فیلتن و غالمحسین
نعمت اللهی اعالم می دارد.
هیأت مدیره تعاونی مینی بوسداران زرقان و حومه

نهایی شدن فهرست نامزدهای مورد حمایت
شورای ائتالف و شورای وحدت نیروهای
انقالب اسالمی در فارس
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آگهی مناقصه عمومی
نوبت اول :دوشنبه 1400/3/3
نوبت دوم :دوشنبه 1400/3/10
شهرداری خاوران در نظر دارد به استناد مجوز
بازنشستگان
مورخکارگروه
رئیس
اسالمی شهر
 1400/2/22شورای
شــماره 1
شهرداری از
واگذاری
فعالیت های
وحدت
قابلائتالف
اجتماعی
خاوران نســبت به واگذاریتامین
قبیل (امور خدمات شــهری -فضای ســبز -اجرائیات و )...از طریق
ملی استان فارس خواستار شد:
مناقصه عمومی به شــیوه مدیریت پیمان به پیمانکار واجد شــرایط
شستا ،باید سهامی شود
اقدام نماید.
لذا شــرکتهای واجد شــرایط می توانند از تاریخ انتشار آگهی نوبت
دوم جهت دریافت اســناد مناقصه به شــهرداری خاوران3مراجعه و
پیشنهادات خود را حداکثر ظرف مدت  10روز کاری (پایان وقت اداری
 )1400/3/24پس از درج آگهی نوبت دوم در وقت اداری به دبیرخانه
شهرداری خاوران تحویل نمایند.
شرایط:
كمك كاركنان شركت
-1مبلغ سپرده شرکت در مناقصه  625/000/000ریال می باشد که باید
فارس
شهرداری
صنعتي جاری
هاي حســاب
شهركنقد به
به صورت ضمانتنامه بانکی و یا وجه
زندانينام سپرده
شعبه7خاوران به
به بانک ملی
به شــماره  3100003319007نزد
آزادسازي
شهرداری خاوران واریز گردد.
مناقصهغير
جرايم
عمد انعقاد قرارداد
حاضر به
-2چنانچه برندگان اول و دوم و سوم
نشــوند ســپرده آنان به ترتیب به نفع شــهرداری ضبط4و مناقصه
تجدید خواهد شد.
-3شهرداری در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار می باشد.
-4هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.
-5به تقاضای مشروط ،مبهم ،مخدوش و فاقد سپرده ترتیب اثر داده
نخواهد شد.
سوخت در
مناقصه درج
تانکر در اسناد
واژگونیمناقصه
-6سایر اطالعات و جزئیات مربوط به
خواهد شد.
جاده شیراز  -مرودشت
شناسه آگهی1139089 :
/1671م الف
محمدامین گرامی
9
شهردار خاوران

آگهی مناقصه عمومی اجرای آسفالت
و لکه گیری معابر

آگهی مزایده عمومی نوبت اول و دوم

ﻗﻄﻌﻪ ﺷﻤﺎره 1

ﻗﻄﻌﻪ ﺷﻤﺎره 2

ﻗﻄﻌﻪ ﺷﻤﺎره 3

ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت

ﻗﻴﻤﺖ ﭘﺎﻳﻪ ﺑﺮآوردي

ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﺮﻛﺖ در ﻣﺰاﻳﺪه

773/450/000

 38/672/500رﻳﺎل

ﻗﻄﻌﻪ درب ﺑﻪ ﺣﻴﺎط ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  269/50ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ

808/500/000

ﻗﻄﻌﻪ درب ﺑﻪ ﺣﻴﺎط ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  347/46ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ

1/042/380/000

ﻗﻄﻌﻪ درب ﺑﻪ ﻫﺎل ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  309/38ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ

 40/425/000رﻳﺎل

آگهي مناقصه عمومي 1400-170

نوبت اول :روز یکشــنبه مورخ  1400/3/9روزنامه
افسانه
نوبت دوم :روز دوشــنبه مورخ  1400/3/10روزنامه
عصرمردم
شــهرداري منطقه  9شــیراز در نظر دارد تکمیل
تاسیســات برقی پارک ساحلی چنارراهدار را از طریق مناقصه عمومي
به پیمانکار واجد شــرایط واگذار نماید .لذا از کلیــه پیمانکاران داراي
حداقل رتبه  5در رشــته نیرو از سازمان برنامه و بودجه کشوردعوت
بعمل مي آید با توجه به موارد ذیل جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس:
شیراز ،شــهرک فرزانگان ،نبش تقاطع طالئیه  ،شــهرداری منطقه 9
شــیرازمراجعه نمایند .ضمن َا در صورت نیاز به اطالعات بیشتر شماره
تلفن 38412432 :آماده پاسخ گویي ميباشد.
 مبلغ برآورد 8/574/417/021 :ریال
 مدت قرارداد  70 :روز
 محل انجام کار :شهرداری منطقه 9
 مبلغ تضمین شــرکت در مناقصه  430/000/000ریال بصورت ضمانت
نامه بانکی یا فیش واریزی نقدی بحســاب سپرده 700792835236
بانک شهر بنام شهرداری منطقه  9شیراز
 برندگان اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشــوند
سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
 در زمــان انعقاد قرارداد  5درصد مبلغ پیشــنهادی بعنوان ضمانت
حسن اجرای تعهدات بصورت ضمانت نامه بانکی اخذ می گردد.
 جهت اخذ اســناد مناقصــه ،از طریق مراجعه به ســایت معامالت

شهرداری شــیراز به آدرس  PMIS.SHIRAZ.IRیا از طریق مراجعه
حضوری به آدرس (شیراز  ،شهرک فرزانگان  ،تقاطع طالئیه ،شهرداری
منطقه  )9اقدام گردد.
 آخرین مهلت تسلیم پیشــنهادات :تا پایان وقت اداری روز دوشنبه
مورخ  1400/3/24به آدرس شــیراز شــهرک فرزانگان  ،تقاطع طالئیه
شهرداری منطقه  9می باشد.
 تاریخ بازگشایی پاکات :روز سه شــنبه ساعت  13مورخ 1400/3/25
در محل چهارراه خلدبرین سالن اجتماعات اداره کل حقوقی شهرداری
شیراز می باشد.
 مدت اعتبار پیشنهادها  3ماه می باشد.
 هیچگونه وجهی بابت پیش پرداخت داده نخواهد شد.
 تعدیل  :تعدیل آحاد بها بر اساس بخشنامه شماره  101/173073مورخ
 82/9/15سازمان برنامه و بودجه پرداخت خواهد شد  .شاخص مبنای
پیمان سه ماهه چهارم سال  1399می باشد.
 بدیهي است هزینه آگهي بعهده برنده مناقصه خواهد بود.
 شهرداري در رد یک یا تمام پیشنهادها مختار میباشد در اینصورت
سپرده ها مسترد می گردد.
 شــرکت در مناقصه ودادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف
شهرداری موضوع ماده  10آئین نامه معامالت شهرداری می باشد.
 سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج
است.
 آگهــی و اطالعات مربوط به مناقصه از طریق ســامانه شــفافیت
شهرداری شیراز قابل مشاهده می باشد.
شناسه آگهی1141106 :
اداره كل ارتباطات و امور بین الملل شهرداري شیراز

اهـــدای خـــون اهـــدای زنـــدگـــی

دشمن در انتخابات پروژه
عصبانی سازی مردم را
دنبال می کند
برنامههای دولت باید شامل
همه کشور باشد
رقیب به دنبال کاهش
مشارکت است

مسیر تجارت بینالمللی را میگشاییم
واکنش قاضیزاده هاشمی
به واکنش همتی !
نگرانم

به نقش کارآمد دولت در ایجاد
فرصتهای برابر و بسط عدالت
باور دارم

فـروش فوق العاده اماک و مستغات (مزایده شماره  46امداد)
و
آﮔﻬﻲ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ
( 1400مزایده شماره  46امداد)
مستغات
مزایده اجاره اماک و
-143
ﻧﻮﺑﺖ اول آﮔﻬﻲ
ﻧﻮﺑﺖ دوم آﮔﻬﻲ

 52/119/000رﻳﺎل

-1قیمت پایه برآوردی برآوردی براســاس قیمت کارشــناس رسمی دادگستری شماره  1400/26و صورتجلســه قیمت گذاری زمین شهرداری
میانشهر می باشد.
-2مبلغ تضمین شرکت در مزایده به ترتیب قطعه شماره یک  40/425/000ریال و قطعه شماره دو  38/672/500ریال و قطعه شماره سه 52/119/000
ریال می باشــد که باید به صورت ضمانت نامه بانکی یا به صورت نقدی به طور فیش های جداگانه به شــماره حساب  0705373813نزد بانک
کشاورزی به صورت نقدی واریز گردد.
-3متقاضیان بایستی پیشنهادی خود را در سه پاکت مجزا به شرح ذیل تسلیم شهرداری نمایند پاکت الف) سپرده یا فیش بانکی شرکت در مزایده
ب)اسناد و مدارک شرکت در مزایده ج) برگ پیشنهاد قیمت
-4شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
ﻣﻼﺣﻈﺎت
ﻣﻘﺪار
ﺷﺮح
ردﻳﻒ
-5مدت آگهی از تاریخ  1400/3/10لغایت  1400/3/19و  1400/3/20لغایت  1400/3/27در دو نوبت تعیین می گردد.
ﻛﺎر(خواهد بود.
مزایده
برنده
روزنامه
-6کلیه هزینه های چاپ آگهی
 70/000ﻣﺘﺮ
)ﺗﻤﺎم
عهدهﻣﻤﺘﺪ
به ﺧﻂ
اﺟﺮاي
ﺗﻬﻴﻪ و
1
-7مدت قبول پیشــنهادات  10روز کاری از مورخ  1400/3/20تا تاریخ  1400/4/1ساعت  11می باشد .بدیهی است پیشنهادات بعد از زمان تعیین شده
باشد .اﺟﺮاي ﺧﻂ ﻣﻨﻘﻄﻊ )ﺗﻤﺎم ﻛﺎر(
به هیچ2وجه قابل قبول نمیﺗﻬﻴﻪ و
-8تاریخ قرائت پیشنهادات  1400/4/2ساعت  14می باشد.
 25/000ﻣﺘﺮ
ﺗﻬﻴﻪ و اﺟﺮاي رﻧﮓ آﻣﻴﺰي رﻓﻮژ ﺑﻠﻮارﻫﺎ و ﻣﻴﺎدﻳﻦ )ﺗﻤﺎم ﻛﺎر(
3
-9برندگان اول و دوم و سوم به ترتیب در صورت عدم انعقاد قرارداد با شهرداری پس از ابالغ سپرده آنها به نفع شهرداری میانشهر ضبط خواهد
شد.
-10هزینه دریافت اسناد مزایده مبلغ  1/000/000ریال می باشد.
امین تهمتن
-11متقاضیان جهت اطالعات بیشتر با شماره تلفن  07153442267تماس حاصل نمایند.
/1931م الف
شناسه آگهی1141860 :
شهردار میانشهر

آگهي مناقصه عمومي شماره 1400/21
( يك مرحله اي )

مناقصه گـزار :شركت گاز استان فارس
شرکت ملی گاز ایران
فارس موضوع مناقصه :اجرای شبکه
شرکت گاز استان
(سهامی خاص)
شد
مطرح
ملی
امنیت
کمیسیون
- 1شرح در
پروژه :اجرای  22674متر شبکه
اجراي
مختصر كار و محل
فلزی و پلی اتیلن جهت توســعه شبکه نواحی  3و  4شیراز ،به روش
تأمین كاال ،تجهیزات و نصب به صورت توأم  ، PCفهرســت بهایی (تهیه بخشی از كاال به
عهده كارفرما)
 - 2مبلغ و نوع تضمین شركت در مناقصه :
مبلغ تضمیـــن حداقل به مبلغ 1/450/000/000ریال مي باشد كه بایدتوسط پیشنهاد
دهنده به یکي از صورتهاي ذیل اقدام گردد.
الف) ضمانت نامه بانکي و یا ضمانت نامه های صادره از ســوی موسســات اعتباری
غیربانکی 3
تاریخ
دارای مجوز از بانک مركزی جمهوری اســامی ایران كه تا سه ماه از 2
تسلیم پیشنهاد معتبر باشد.
ب) واریز وجه به شــماره حساب شبا ( )IR 710100004101133430232891با اخذ
تأییدیه بر روی فیش واریزی از خزانه امور مالی شركت گاز استان فارس
جلیلی:
(ح) ماده ()4آیین نامه تضمین
ج) سایرضمانت نامه های موضوع بندهای (پ)( ،ج)( ،چ) و
معامات دولتی به شماره /123402ت  50659ه مورخ  94/9/22مصوب هیات وزیران
 - 3زمان فروش اســناد مناقصه و ارزیابــی :از تاریــخ  1400/03/17لغایت
( 1400/03/20از طریق سامانه تداركات الکترونیک دولت ،حداكثر تا ساعت )12:00
 - 4مهلت و محل تحویل پیشــنهادات :حداكثر تا ســاعت  13:00روز دوشنبه مورخ
 1400/03/31دبیرخانه واحد حراست شركت گاز اســتان فارس و سامانه تداركات
الکترونیک دولت
مــورخ  93/7/5وزارت نفت،
توجه :طبق شــیوه نامه شــماره - 311578
28/1یزاده:
مهرعل
مناقصه گران مي توانند پیشنهاد مالی اصاحی خود را فقط یک بار در سامانه ستاد ،تا قبل
از شروع گشایش پاكت ها به صورت دیجیتالی در سامانه ستاد بارگذاری و تأیید نمایند.
 - 5مدت اعتبار پیشنهادها :سه ماه از آخرین موعد تسلیم پیشنهادها و این مدت حداكثر
براي یک بار قابل تمدید مي باشد.
 - 6تاریخ ،ساعت و محل گشــایش پاكات :روز دوشنبه مورخ  1400/04/07ساعت
 10:30ســاختمان مركزي شركت گاز استان فارس  -بلوار استقال – نبش خیابان باغ
حوض – طبقه ششم – سالن كنفرانس
رضایی:
 - 7شرایط مناقصه گر
• داشتن رتبه تأسیسات تجهیزات یا نفت و گاز از سازمان برنامه و بودجه كشور
• داشتن گواهی صاحیت ایمنی از اداره كار
• داشتن ظرفیت آزاد معادل حداقل برآورد پروژه ( 28/962/124/110 /-ریال)
• داشتن تجهیزات الزم ،تخصص و توانایي فني و مالي انجام كار مطابق با استانداردهاي
شركت ملي گاز ایران
• ارائه آخرین صورت های مالی حسابرسی شــده در زمان انعقاد قرارداد بر اساس
بخشنامه  63268وزارت اقتصاد و دارایی.
 - 8اقدامات الزم جهت خرید اسناد مناقصه:
 - 1-8ثبت نام در ســامانه تداركات الکترونیک دولــت به آدرس  setadiran.irو
دریافت توكن
عارف:
 - 2-8انجام واریزي به مبلغ  400 ،000/-ریال به حساب شماره  4001133404025447بانک
مركزی جمهوری اسامی ایران ،شناسه واریز ( )306133458292740838300000000501و
شماره شــبا  IR03 0100 0040 0113 3404 025447از طریق سامانه تداركات الکترونیک
دولت.
شركتهاي واجد شرایط در بند  7جهت خرید اسناد مي توانند به سایت سامانه تداركات
الکترونیک دولت به ادرس  setadiran.irمراجعههمتی:
نمایند .پشنهادات مناقصه گراني كه
حداقل امتیاز قابل قبول را در ارزیابي كیفي كسب نموده اند در زمان ذكر شده مفتوح
خواهد شد (حداقل سه مناقصه گر) .اطاعات درج آگهي در وب سایت شركت گاز استان
فارس به آدرس  www.farsgas.irو پایگاه ملي اطاع رســاني مناقصات به آدرس
 http://iets.mporg.irقابل دسترسي مي باشد.
شماره فکس 071 - 38304074 - 38209000 :
شماره تماس شركت گاز استان فارس 071-38209443-9
تاریخ درج آگهي نوبت اول 1400/03/10 :تاریخ درج آگهي نوبت دوم1400/03/11 :
شناسه 3
آگهی1141809 :
2
روابط عمومي شركت گاز استان فارس

چاپ اول1400/3/10 :
چاپ دوم1400/3/19 :
شــهرداری اوز در نظر دارد نسبت به اجرای پروژه های ذیل
هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
از طریق مناقصه عمومی و عقد پیمان با پیمانکار حائز شــرایط
سند رسمی
اقدام نماید.
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
اجرای آسفالت بلوار وحدت و کوچه شماره چهار خیابان شیخ
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
محمد فقیهی که شامل پخت؛ پخش؛ حمل؛ خرید قیر و اجرای
برابر رأی شــماره  140060311034001358مــورخ  1400/2/26هیأت اول
قیر  MCو مصالح ســنگ شکنی به مســاحت  9315مترمربع
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد
می باشد.
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه  2تصرفات
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای نصرت اله فخری تزنگی فرزند شیرولی
متقاضیان می توانند ظرف مــدت  10روز کاری از تاریخ چاپ
به شــماره شناسنامه  11صادره از سروستان در ششدانگ اعیانی یکباب
آگهی نوبت دوم (روز اول آگهی محاســبه می شــود) که به
خانه به مساحت  173/90مترمربع پالک  14160فرعی از  2070اصلی مفروز
فاصله یک هفته از نوبت اول چاپ خواهد شــد با مراجعه به
و مجزی شــده از پالک  2070اصلی واقع در بخش  4شــیراز ملک مورد
امور مالی شهرداری اوز با ارایه اصل رتبه بندی و معرفی نامه
تقاضا در یــک قطعه زمین وقفی و اجاره عرصه ملک از مالک رســمی
و گواهینامه صالحیت پیمانکاری نســبت به دریافت و تحویل
به واسطه اجاره نامه رســمی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع
اسناد مناقصه اقدام نمایند.
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود در صورتی که
مبلغ برآورد اولیه  7/900/000/000ریال می باشد.
اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند
ســپرده شــرکت در مناقصه معادل  5درصد برآورد اولیه
میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به
می باشد.
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم
ســپرده نفرات اول تا ســوم تا زمان انعقاد قرارداد مسترد
اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است
در صورت انقضای مدت مذکور و عــدم وصول اعتراض طبق مقررات
نمی گردد.
سند مالکیت صادر خواهد شد.
شهرداری در رد یا قبول پیشنهادها مختار است.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/3/10 :
هزینه آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/3/25 :
شناسه آگهی1142327 :
/1721م الف
/1934م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو شیراز
باشیم
آنها
از
استفاده
و
شناسایی
دنبال
به
انسانی
های
سرمایه
حذف
كراماتی
استاندار فارس در مرودشت تأکید کرد  :به جای مسعود
مصطفی علیخانی
شهردار اوز

چاپ دوم1400/3/20 :
چاپ اول1400/3/10 :
شهرداری میانشــهر در اجرای مجوز شــماره  26مورخ  1399/12/12شورای اسالمی شهر میانشــهر و براساس قانون برگزاری
مناقصات و مزایدات سال  1383و آئین نامه مالی شهرداری ها در نظر دارد سه قواره زمین واقع در خیابان صنعت به شرح ذیل
از طریق انتشار مزایده عمومی به شرح زیر به متقاضیان واجدالشرایط واگذار نماید.

ﺷﻤﺎره ﻗﻄﻌﻪ

آیین رونمایی دومین
جایزه کتاب سال فارس
و بزرگداشت زنده یاد
منصور اوجی
آگهی
12

شرح در صفحات  7و 8

1400/03/10
1400/03/12

آگهی مناقصه عمومی1400-143

نوبت اول آگهی  1400/03/10روزنامه عصرمردم

ﺷﻬﺮدارينوین
روزنامه شیراز
آگهی
ﺳﻴﻤﺎ،دوم
ﺳﺎزﻣﺎننوبت
ﺷﻴﺮاز در ﻧﻈﺮ دارد ﺧﺮﻳﺪ اﻗﻼم ﮔﻴﺎﻫﻲ را ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ذﻳﻞ واﮔﺬار ﻧﻤﺎﻳﺪ.
1400/03/12ﺷﻬﺮي
وﻓﻀﺎي ﺳﺒﺰ
ﻣﻨﻈﺮ
سازمان ســیما ،منظر وفضای سبز شهری شهرداری شــیراز در نظر دارد خرید اقالم گیاهی را با شرایط ذیل واگذار نماید .لذا
ﻟﺬا از اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻴﻘﻲ و ﺣﻘﻮﻗﻲ واﺟﺪ ﺷﺮاﻳﻂ دﻋﻮت ﺑﻌﻤﻞ ﻣﻲ آﻳﺪ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮارد ذﻳﻞ ﺟﻬﺖ اﺧﺬ اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﻪ آدرس:
از اشــخاص حقیقي و حقوقی واجد شــرایط دعوت بعمل مي آید ،با توجه به موارد ذیل جهت اخذ اســناد مناقصه به آدرس :شیراز ،میدان شهید
دربیشتر شماره
اطالعات
ﻣﺮاﺟﻌﻪ نیاز به
ﺷﻬﺮيصورت
ﺳﺒﺰضمن ًا در
نمایند.
فضای ســبز
سیما ،منظر
سازمان
قدوســی شرقی
مطهری ،نبش
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .ﺿﻤﻨﺎً
مراجعهﻓﻀﺎي
شــهریﻣﻨﻈﺮ و
ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻴﻤﺎ،
ﻗﺪوﺳﻲو ﺷﺮﻗﻲ
ﻧﺒﺶ ﺑﻠﻮار
ﻣﻄﻬﺮي،
بلوارﻣﻴﺪان ﺷﻬﻴﺪ
ﺷﻴﺮاز،
تلفن 07138431279-07138431270آماده پاسخگوئي مي باشد.
 07138431279-07138431270آﻣﺎده ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﺋﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ
ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺮآورد
ﺷﺮح
ردﻳﻒ
ﻣﺪت ﻗﺮارداد
ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻀﻤﻴﻦ)رﻳﺎل(

1

ﺧﺮﻳﺪ اﻗﻼم ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻳﺎزده ﮔﺎﻧﻪ 2

اوﻟﻴﻪ)رﻳﺎل(

9/687/500/000

485/000/000

6ﻣﺎه

باشد .اﻟﺰاﻣﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .
الزامیﮔﻞمیو ﮔﻴﺎه
ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن
ﻛﺸﺎورزي و ﻳﺎ
ﺗﻮﻟﻴﺪ از اداره
 -1ارائه مجوز-١
ﺻﻨﻒگل و گیاه
تولیدکنندگان
ﺟﻬﺎد صنف
کشاورزی و یا
ﻣﺠﻮزجهاد
اراﺋﻪ اداره
تولید از
شود.
تسلیم
گزار
مناقصه
دستگاه
به
)
الف
(
پاکت
در
زیر
مشروحه
صورتـــهاي
از
یکي
به
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 -2مبلغ
 -٢ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻀـــﻤﻴﻦ ﺷﺮﻛﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻳﻜﻲ از ﺻﻮرﺗـــﻬﺎي ﻣﺸﺮوﺣﻪ زﻳﺮ در ﭘﺎﻛﺖ ) اﻟﻒ ( ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ
الف) ضمانتنامه بانکي به نفع شهرداری شیراز با شناسه ملي 14002091671 :و کداقتصادي411364877455 :
ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺷﻮد.
ب) فیش واریزﮔﺰار
حساب سازمان به شماره  700792254289بانک شهر
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گویم و یا در
نهالستان
اقالم :
 -3محل تحویل
 14002091671و ﻛﺪاﻗﺘﺼﺎدي411364877455 :
اعالمی ﻣﻠﻲ:
های ﺷﻨﺎﺳﻪ
ﺷﻴﺮاز ﺑﺎ
ﺑﻪ ﻧﻔﻊ
شیراز ﺑﺎﻧﻜﻲ
ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ
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 -4آخرین مهلت تحویل پیشنهادها :تا پایان وقت اداری مورخه  1400/03/26می باشد
ساعتﺑﻪ13ﺷﻤﺎره
ﺳﺎزﻣﺎن
بازگشاییﺣﺴﺎب
کمیسیون ﻧﻘﺪي ﺑﻪ
تشــکیلﻓﻴﺶ وارﻳﺰ
 -5زمان ب(
ﺷﻬﺮجلســات اداره کل حقوقي شهرداری شیراز واقع در
ﺑﺎﻧﻚسالن
700792254289محل
مورخه  1400/03/29در
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 -٣ﻣﺤﻞ ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻗﻼم  :ﺷﻴﺮاز ﻧﻬﺎﻟﺴﺘﺎن ﮔﻮﻳﻢ و ﻳﺎ در ﻣﺤﻞ ﻫﺎي اﻋﻼﻣﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن .
 -6هزینه آگهی بعهده برنده مناقصه خواهد بود و شهرداری در رد یک یا تمام پیشنهادات مختار می باشد.
 -7بدیهی ۴
ﺑﺎﺷﺪ
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ﻣﻮرﺧﻪ /03/26
ﭘﺎﻳﺎن وﻗﺖ
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ:
ﻣﻬﻠﺖ
متخذه خواهد بود.
تصمیمات
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 -8الزم به  -۵زﻣﺎن ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﺑﺎزﮔﺸﺎﻳﻲ ﭘﺎﻛﺖ ﻫﺎ ﺳﺎﻋﺖ  13ﻣﻮرﺧﻪ  1400/03/29در ﻣﺤﻞ ﺳﺎﻟﻦ ﺟﻠﺴﺎت اداره ﻛﻞ
 -9سایر شرایط و مشخصات در اسناد مناقصه ارائه خواهد شد.
https://shaffaf.shiraz.irﺑﻮد.
ســایتﭼﻬﺎر راه ﺧﻠﺪﺑﺮﻳﻦ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﻴﺮاز واﻗﻊ در
قابل مــشاهده می باشد.
ﺷﻬﺮداريطریق
ﺣﻘﻮﻗﻲمربوطه از
 -10آگهـــی و اطالعات
 1137888آﮔﻬﻲ ﺑﻌﻬﺪه ﺑﺮﻧﺪه ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺷﻬﺮداري در رد ﻳﻚ ﻳﺎ ﺗﻤﺎم ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات ﻣﺨﺘﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
شناسه آگهی -٦:ﻫﺰﻳﻨﻪ
اداره كل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری شیراز
 -٧ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﺷﺮﻛﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ و اراﺋﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺑﻤﻨﺰﻟﻪ ﻗﺒﻮل ﻛﻠﻴﻪ ﺷﺮوط ﺷﻬﺮداري و ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﻣﺘﺨﺬه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

1400-1
عمومی
مناقصه
آگهی
ﺷﺪ.
ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ
ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر
ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻪ
 -٨ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ وﺟﻬﻲ ﺑﺎﺑﺖ ﭘﻴﺶ

نوبت دوم1400/3/10 :
نوبت اول1400/3/3 :
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
مصوبهاراﺋﻪ
استنادﺎﻗﺼﻪ
مادرســلیماندربهاﺳﻨﺎد ﻣﻨ
شهرداری و ﻣﺸﺨﺼﺎت
 -٩ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺮاﻳﻂ
اسالمی شهر و دستورالعمل استانداری در نظر دارد خدمات قابل واگذاری
شورای
ﺑﺎﺷﺪ .کلیه شرکت های
ﻣﻲ لذا از
نماید.
خصوصی واگذار
ﺳــﺎﻳﺖ طریق مناقصه عمومی به بخش
ﻃﺮﻳﻖخود را از
شــهری و)...
خدمات
ســبز،
( -١٠فضای
ﻣــﺸﺎﻫﺪه
 https://shaffaf.shiraz.irﻗﺎﺑﻞ
ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ از
اﻃﻼﻋﺎت
آﮔﻬـــﻲ و
خدماتــی دارای صالحیت از اداره تعــاون ،کار و رفاه اجتماعی دعوت به عمل می آید با توجه به موارد ذیل جهت اخذ اســناد
مناقصه به آدرس :فارس ،شهرســتان پاسارگاد ،بخش پاسارگاد ،شــهر مادرسلیمان ،خیابان بقیه اهلل االعظم شــهرداری مادرسلیمان امور مالی
شهرداری مراجعه نمایید .ضمن ًا در صورت نیاز به اطالعات بیشتر شماره تلفن  09171961338-07143582100آماده پاسخگویی می باشد.
اداره ﻛﻞ ارﺗﺒﺎﻃﺎت و اﻣﻮر ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺷﻬﺮداري ﺷﻴﺮاز
-1مدت انجام کار :یک سال شمسی می باشد.
-2شــرکت کنندگان باید  5درصد قیمت پایه فضای ســبز و خدمات شهری را به حساب سپرده شهرداری به شــماره  0106204222000نزد بانک
صادرات واریز و یا ضمانت نامه بانکی ارائه دهند.
-3برندگان اول ،دوم و سوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
-4سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است.
-5آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات پایان وقت اداری  1400/3/17می باشد.
- 6تاریخ بازگشایی یک روز بعد از تاریخ مهلت تسلیم پیشنهادات می باشد.
-7مدت اعتبار پیشنهادات دو ماه می باشد.
-8هزینه درج آگهی عصرمردم به عهده برنده مناقصه خودهد بود.
-9شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار می باشد.
/1661م الف
شناسه آگهی1139188 :
علیرضا حاتمی -شهردار مادرسلیمان
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سرمقاله سردبیر

سرمقاله
اسماعیل عسلی

ترمیم نگاه مردم
به شخصیت ها
بـه نظـر می رسـد افـکار عمومـی در تـاالب یـک
بـاور نهادینـه شـده در طـول صدهـا سـال درجـا
می زننـد و آن ایـن کـه نقـش شـخصیت ها را در
ایجـاد دگرگونـی و تحـول  ،فراتـر از میـزان تجربه
شـده ی آن می داننـد  .هـر چنـد چنیـن رویکـردی
در سـایر جوامـع نیـز با شـدت و ضعف هایـی وجود
دارد امـا قابـل انکار نیسـت کـه هژمونی بـه عنوان
مفهومی القایـی و برآمـده از تاثیرویژگی هـای بـارز
شـخصیت ها در طـول تاریـخ کشـور مـا نقـش
زیـادی در انقیـاد پذیـری مـردم ایفـا کرده اسـت ،
البتـه امروزه چنیـن بـاوری در کـوره ی تحلیل های
علمـی و مواجهه بـا رویدادهـا و واقعیت هـای تلخ و
شـیرین رو بـه ضعف گذاشـته و تا حـدودی تعدیل
شـده است .
آنچـه بـه فراگیـری چنیـن ذهنیتـی دامـن می زند ،
پاییـن بـودن ظرفیـت جامعـه و وجـود نقصـان در
اعتمـاد بـه نفـس جمعـی اسـت  .اصـوال هـر چـه
راه هـای شـناخته شـده جمعـی بـرای تعاملات
سـازنده ناهموارتـر باشـد  ،بـاور بـه نقـش گـره
گشـایانه ی شـخصیت ها بـروز بیشـتری دارد و در
نقطـه ی مقابـل  ،اگر آحـاد مردم بـه کار گروهی خو
گرفتـه و از قـدرت کنشـگری باالیـی در مواجهه با
مشـکالت برخـوردار باشـند به جـای این کـه مانند
ابزاری در دسـت شـخصیت ها فرسـوده شـوند  ،به
شـخصیت ها نگاه ابـزاری و مقطعی خواهند داشـت
و در جریـان انتخابـات کـه فرصتـی بـرای حذف و
اضافـه دارنـد ابتـکار عمل در ایـن زمینه در دسـت
خـود آنهـا خواهـد بـود و می تواننـد بـه تدریـج
راهکارهایـی بـرای توزیـع هدفمنـد قـدرت بیـن
مولفه هـای مـورد نظـر خـود پیـدا کننـد .
بایـد پذیرفـت کـه اظهـار دلبسـتگی بـه چهره ها ،
آنهـا را دچـار کیـش شـخصیت می کند .نتیجـه ی
چنیـن رویکـردی آن می شـود کـه ستایشـگران
قزل ارسلان را بـه جایگاهی می رسـانند کـه برای
بوسـه زدن بـر رکاب او باید نه کرسـی فلـک را زیر
پا گذاشـت .
انـکار نمی کنیـم که گاهـی برخی از شـخصیت های
تاریخی و سیاسـی بـا بـروز دادن رفتارهایـی ویژه
از خـود و برانگیختـن تحسـین عمومی توانسـته اند
در سـایه ی همراهـی مـردم کارهای بزرگـی انجام
دهنـد  .نقل می کننـد که نادرشـاه افشـار در یکی از
جنگ هایـش مـردی را دیـد کـه بـی محابا خـود را
به لشـکر دشـمن مـی زد و همـه را درو می کـرد  .با
شـگفتی از او پرسـید  :تو در زمانی که اشـرف افغان
بـه ایـران حمله کـرد و همـه را تار و مار نمـود  ،کجا
بـودی ؟ آن مـرد در پاسـخ گفـت  :من بـودم ولی تو
نبـودی ! چنیـن حکایت هایـی در راسـتای نهادینـه
سـازی این بـاور که نقش شـخصیت ها در پیشـبرد
امـور کلیـدی اسـت  ،مصـادره می شـود در حالـی
کـه همیـن نادرشـاه در پایـان دوران اقتـدارش
بـه کشـتار نزدیـکان و مخالفـان خـود دسـت زد و
رشـته های خـود را پنبـه کـرد ! زیـرا بـه انـدازه ای
بـزرگ جلـوه کـرد کـه مطلـق العنـان بـودن را حق
خـود می دانسـت و رفتارش توسـط خـواص جامعه
و آگاهـان بـه زوایـای امور مهار نشـد .
قـرآن می گویـد تـا زمانـی کـه مـردم از درون
متحـول نشـوند  ،تغییری در سرنوشـت آنهـا ایجاد
نخواهـد شـد  .یعنـی مـردم بایـد دنبـال تغییـر
خودشـان باشـند نـه تغییر ایـن یـا آن و در پیوند با
همیـن موضوع اسـت کـه باورمنـدان بـه منجی نیز
به دو دسـته تقسـیم می شوند  .کسـانی که معتقدند
بایـد منتظـر مانـد و دعا کرد تـا منجی بیایـد و همه
مشـکالت را برطـرف کنـد و کسـانی کـه می گویند
منجـی منتظر ماسـت تـا خودمـان را باال بکشـیم و
جامعـه آرمانـی را تشـکیل دهیم  .نـگاه اول معطوف
بـه برجسـته دیـدن نقـش شـخصیت ها در تاریـخ
اسـت و نگاه دوم بـر تاثیر نقش مـردم تاکید دارد !
عطـار در ردیف کسـانی اسـت کـه در منطـق الطیر
بـا تاکیـد بر نقـش مردم می گویـد  :سـیمرغ را باید
در سـی مرغ جسـتجو کـرد ! یعنی مردم خودشـان
بایـد متحـول شـوند و قـدم در راه رشـد بگذارنـد !
نتیجـه ی چنیـن نگاهـی ترمیـم پلکانی دمکراسـی
اسـت زیـرا در دموکراسـی سـعی می شـود نظـر
اکثریـت در هـر سـطحی کـه باشـد بـه کرسـی
بنشـیند .طبیعتا بـا رشـد جامعـه میوه ی دمکراسـی
هـم شـیرین تـر می شـود  .بایـد بـه ایـن کـه همه
چیـز بـه مـردم برمی گـردد  ،دعـوا بـر سـر کارکرد
سیسـتم های حکومتـی را نیـز بـه چالش می کشـد.
بـرای اثبـات ایـن ادعـا کافـی اسـت عملکـرد
نظام هـا را بـا توجه بـه ناهمترازی فرهنگـی جوامع
مـورد مقایسـه قـرار دهیم .
بـرای نمونـه مـا در دنیـا هـم نظـام پادشـاهی در
عربسـتان را داریـم و هم در سـوئد اما چـون مردم
متفاوتـی در دو کشـور زندگـی می کننـد نتایـج
یکسـانی نمی گیرنـد  .افغانسـتان و فرانسـه هم هر
دو مدعـی جمهوریـت هسـتند بـا مردمی متفـاوت و
نتایجـی کاملا غیـر قابل مقایسـه ؛ چرا چـون همه
چیـز بـه مـردم برمی گـردد .وقتـی رفتـار شـما در
شـمال و جنـوب شـهر بـا واکنش هـای متفاوتـی
روبرو می شـود بایـد این تفـاوت را در سـاکنان آن
منطقـه جسـتجو کنیـد  ،نـه در مـکان آن  .از منظری
دیگـر در کشـورهایی ماننـد ژاپـن که بـاور دینی و
حس ناسیونالیسـتی در هـم تنیده و جدایـی ناپذیر
و همراسـتا هسـتند و یکدیگـر را نفـی نمی کننـد ،
همگرایـی مـردم و اعتمـاد بـه نفـس عمومی نمـود
بیشـتری دارد بـه طوری کـه یک مسـئول ژاپنی در
زمانـی کـه مرتکـب خطایـی فاحش می شـود دیگر
انگیـزه ای بـرای ادامـه زندگـی و نـگاه کـردن در
اد امه د  ر ستون روبرو
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دادستان تهران:

وظایف و مسئولیتهای قوه قضائیه طبق روال انجام میشود
دادســتان تهــران بــر ضــرورت اتخــاذ تدابیــر
پیشــگیرانه قــوه قضائیــه در فعالیتهــای
انتخاباتــی تاکیــد کــرد.
بــه گــزارش ایســنا بــه نقــل از روابــط
عمومی دادســرای عمومــی و انقــاب
تهــران ،علــی القاصــی در جلســه هماهنگــی
ارتقــاء ســطح عملکــرد دســتگاههای
قضایــی و امنیتــی در انتخابــات پیــش رو،
گفــت :پیرامــون جرائــم تخلفــات انتخابــات
ضــرورت دارد رویکــرد پیشــگیری بــر مقابلــه
مــورد توجــه قــرار گیــرد ،از ایــن رو معاونیــن
دادســتان و دادســتانهای شهرســتانها در
مواجهــه بــا جرائــم تخلفــات انتخاباتــی ســعه
صــدر الزم را داشــته باشــند و دقــت نماینــد
از امــوال عمومــی و بیــت المــال لــه و یــا
علیــه نامزدهــای انتخابــات مــورد اســتفاده
قــرار نگیــرد و نامزدهــای انتخاباتــی در
تبلیغــات و ســخنرانی ها از خطــوط قرمــز
نظــام عبــور نکننــد و منافــع ملــی را بــر
مصالــح و منافــع شــخصی ،حزبــی و جناحــی
و گروهــی ترجیــح ندهنــد و در صــورت
عبــور از خطــوط قرمــز نظــام ،وفــق موازیــن
قانونــی قاطعانــه و بــدون در نظــر گرفتــن

موقعیــت و جایــگاه ،بــا آنهــا برخــورد خواهــد
شــد .وی دادســراهای اســتان تهــران را
مکلــف کــرد بــا افزایــش هماهنگــی بــا
دســتگاههای ضابــط قضایــی و رعایــت
موازیــن قانونــی ضمــن تأمیــن نظــم و
امنیــت فضــای انتخاباتــی ،بــا جرایــم و
تخلفــات احتمالــی برخــورد کننــد.
دادســتان تهــران بــا اشــاره بــه اهمیــت قــوه
قضاییــه بــه عنــوان یکــی از ارکان نظــام

مقــدس جمهــوری اســامی تصریح کــرد:
ایــن جایــگاه کــه متعلــق بــه نظــام اســت و
صیانــت آن بــر مــا واجــب ،نبایــد در شــرایط
انتخابــات پیــش رو ،مــورد تعــرض و خدشــه
واقــع شــود.
در ایــن جلســه کــه بــه منظــور گســترش
تعامــل و هــم افزایــی دســتگاه قضایــی بــا
نیروهــای امنیتــی و انتظامی بــه عنــوان
ضابطــان دســتگاه قضایــی و بــا دعــوت

از رئیــس پلیــس امنیــت عمومی ناجــا،
رئیــس ســازمان اطالعــات اســتان تهــران،
فرمانــده قــرارگاه ثــاراهلل و معــاون امنیتــی
و سیاســی دادســتانی کل کشــور ،معاونــان
ســتادی دادســتان تهــران ،سرپرســتان
نواحــی مختلــف دادســراهای تهــران و
دادســتان های شهرســتان های اســتان
تهــران تشــکیل شــده بــود ،ضمــن
تحلیــل وضعیــت امنیــت جامعــه از منظــر
فرصت هــا ،تهدیدهــا ،پیــش بینی هــا و
آینــده نگری هــای مربــوط بــه انتخابــات،
رویکردهــای قضایــی و امنیتــی مؤثــر
بــر افزایــش مشــارکت و حفــظ ســامت
انتخابــات مــورد بحــث و بررســی قــرار
گرفــت.
بــر اســاس این گــزارش ،مســئوالن قضایی و
امنیتــی حاضــر در ایــن نشســت بــا تأکیــد بر
ضــرورت فراهــم ســازی مشــارکت حداکثری
مــردم در برگــزاری انتخابات پرشــور ،نســبت
بــه خنثــی ســازی نقشــه های دشــمنان و
معانــدان و حفــظ نظــم و امنیــت جامعــه
و پیشــگیری از التهــاب آفرینــی و ایجــاد
تنــش در جامعــه اعــام آمادگــی کردنــد.

واکنش قاضیزاده هاشمی
به واکنش همتی !

رضایی:

مسیر تجارت بینالمللی را میگشاییم

یــک نامــزد انتخابات ریاســت جمهــوری  ١۴٠٠با
اشــاره بــه اظهــارات عبدالناصــر همتــی کــه گفته
بــود «مگــر بــورس مایکروفــر اســت کــه ســه
روزه اصــاح شــود» گفــت :بــه خاطــر عملکــرد
فشــل تیــم اقتصــادی دولــت،بــورس بــه کــوره
ذوب ســرمایههای مــردم تبدیــل شــده اســت.
بــه گــزارش ایســنا ،امیرحســین
قاضیزاده هاشــمی در صفحــه شــخصی خــود در
توییتــر نوشــت« :آقــای همتــی پــس از مدتهــا ســکوت در برابــر زیــان هــزاران میلیــاردی
مــردم ،حــل فــوری ســه روزه برخــی مشــکالت حــاد بــورس را زیــر ســوال میبــرد.
جنــاب همتــی بــه خاطــر عملکــرد فشــل تیــم اقتصــادی دولــت ،بــورس بــه کــوره ذوب
ســرمایههای مــردم تبدیــل شــده؛ کــوره ســوزانی کــه هیــزم آتــش آن شــما بودیــد ».قاضــی
زاده هاشــمی پیش از ایــن معضــل بــورس را قابــل حــل دانســته و گفتــه بــود« :ســه روزه
میشــود مشــکل حــاد بــازار ســرمایه را حــل کــرد ،بــه یــک دســتور حکومتــی از رئیــس
جمهــور نیــاز دارد ».کــه ایــن اظهــارات بــا واکنــش همتــی مواجــه شــد.

یــک نامــزد انتخابــات ریاســت جمهــوری در
ی اولویــت
یادداشــتی اینســتاگرامی به معرفــ 
«سیاســت خارجــی» دولــت «اقــدام و تحــول»
پرداخــت.
بــه گــزارش ایســنا ،محســن رضایــی روز یکشــنبه
نهــم خردادمــاه در صفحــه شــخصی خــود در
اینســتاگرام نوشــت «:سیاســت خارجــی ،در صورتــی
موفــق اســت کــه اقتصــاد را بــه حرکــت درآورد و
درآمــد ســرانه ایرانیــان را افزایــش دهــد.
شــرکت های پیشــران ،موتــور محــرک تولیــد داخــل
و توســعه تجــارت بینالملــل هســتند.
بــا تکیــه بــر تــوان صنعتــی و قابلیتهــای فنــی مهندســی ،مســیر تجــارت
بیـن المللــی را میگشــاییم .اولویــت مــا کشــورهای همســایه و منطقــه خواهــد بود».
بــه همــراه ایــن مطلــب تصاویــری از بازدیــد رضایــی از شــرکتها و صنایــع
پیشــران از جملــه گــروه مپنــا منتشــر شــده اســت.

در کمیسیون امنیت ملی مطرح شد

ائتالف آمریکایی:

دشمن در انتخابات پروژه عصبانی سازی
مردم را دنبال می کند

ماموریت ما در عراق از عملیات نظامی
به پشتیبانی تغییر یافت

ســخنگوی کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت خارجــی
مجلــس شــورای اســامی با اشــاره بــه بررســی موضــوع
امنیــت انتخابــات  ۱۴۰۰در ایــن کمیســیون گفــت کــه
طبــق توضیحــات فرمانــده پلیــس اطالعــات و امنیــت
نیــروی انتظامــی ،دشــمن پــروژه عصبانــی ســازی مــردم
را دنبــال می کنــد .ابوالفضــل عمویــی در گفــت و گــو بــا
ایســنا در توضیــح جلســه دیــروز کمیســیون آمــوزش و
تحقیقــات گفــت :ایــن جلســه بــا حضــور ســردار اشــتری
فرمانــده نیــروی انتظامــی و معاونانــش بــرای بررســی
موضــوع امنیــت انتخابــات  ۱۴۰۰برگــزار شــد .وی افــزود:
در ایــن جلســه ســردار اشــتری بــا ارائــه گزارشــی از اقدامــات و تدابیــر درنظــر گرفتــه شــده
نیــروی انتظامــی در تشــکیل قــرارگاه انتظامی امــام علــی (ع) در مراحــل پیــش ،حیــن و
پــس از برگــزاری انتخابــات ،بــر آمادگــی کامــل ناجــا بــرای برگــزاری آرام و امــن انتخابــات
تاکیــد کرد.عمویــی توضیــح داد :همچنیــن ســردار بابایــی ،فرمانــده پلیــس اطالعــات و
امنیــت نیــروی انتظامی بــا مــروری بــر راهبردهــای دشــمن بــرای تهدیدســازی از انتخابــات
پیــش رو ،بیــان کــرد کــه دشــمن پــروژه عصبانــی ســازی مــردم را دنبــال می کنــد.وی
گفــت کــه بــر اســاس گــزارش جامــع ارائــه شــده ،نیــروی انتظامــی ،اشــراف خوبــی بــر روی
جریان هــای معــارض از جملــه جریــان نفــاق و آنارشیســت ها دارد.

ائتــاف بینالمللــی تحــت امــر آمریــکا دیــروز (یکشــنبه) اعــام کــرد کــه نبــرد نیروهــای
آن در عــراق از مقابلــه مســتقیم بــا داعــش بــه ارائــه پشــتیبانی بــه نیروهــای محلــی تغییــر
ماموریــت دادهانــد.
بــه گــزارش ایســنا ،بــه نقــل از ســایت شــبکه ســومریه نیــوز ،وایــن ماروتــو ،ســخنگوی
ائتــاف بینالمللــی عنــوان کــرد کــه ماموریــت نیروهــای ائتــاف از مبــارزه مســتقیم بــه
ماموریــت حمایــت از طریــق ارائــه مشــورت و آمــوزش بــه نیروهــای عراقــی تبدیــل شــده
اســت.
وی ادعــا کــرد :نیروهــای ائتــاف بینالمللــی بــا دعــوت رســمی دولت عــراق در ایــن
کشــور حضــور دارنــد و بــه ارائــه اطالعــات امنیتــی ،نظــارت ،عملیــات شناســایی ،ارائــه
خدمــات لجســتیک و مشــورت بــه نیروهــای عراقــی بــه منظــور از بیــن بــردن عناصــر
داعــش ادامــه میدهنــد.
ایــن مقــام ائتــاف بینالمللــی تحــت امــر آمریــکا گفــت کــه ایــن ائتــاف بــه نظــارت بــر
برنامههــای صنــدوق حمایــت مالــی از آمــوزش و تجهیــز بــرای مبــارزه بــا داعــش ادامــه
میدهــد و آمریــکا نیــز بــه پشــتیبانی از نیروهــای عراقــی از طریــق رایزنــی ،آمــوزش،
ســاح و مهمــات ادامــه خواهــد داد.
در آوریــل گذشــته ،واشــنگتن و بغــداد در بیانیـهای مشــترک در مــورد تغییــر نقــش نیروهــای
ائتــاف از مقابلــه بــا داعــش بــه نقــش مشــورتی و آموزشــی بــه همــراه عقــب نشــینی
تدریجــی نیروهــای خارجــی از عــراق بــر اســاس جــدول زمانــی مشــخص توافــق کردنــد.

عارف:

جلیلی:

نگرانم

برنامههای دولت باید شامل همه کشور باشد

معــاون اول دولــت اصالحــات و عضــو مجمــع تشــخیص
مصلحــت نظــام گفــت :بــه عنــوان یکــی از دلســوزان
کشــور و ملــت ،امــروز بیــش از هــر زمــان دیگــر نگــران
ایــران هســتم.
بــه گــزارش ایســنا ،محمدرضــا عــارف در بخش هایــی
از بیانیـهای کــه در انتقــاد بــه نتیجــه بررســی صالحیــت
کاندیداهــای ریاســت جمهــوری ســیزدهم منتشــر کــرده
آورده اســت :در جمهــوری اســامی که موجودیــت
خــود را از رای ملــت گرفتــه و بنیانگــذار فقیــد آن ،امــام
خمینــی (ره) ،میــزان را رأی ملــت دانســته و ابتنــای امــور
و مشــروعیت نظــام بــر رای ملــت ،از محکمــات اندیشــه ایشــان اســت ،انتخابــات بایــد
تجلــی اراده ملــت باشــد .وی بــا اشــاره بــه واکنشهــا نســبت بــه اعــام نتیجــه بررســی
صالحیــت کاندیداهــا خاطرنشــان کــرده اســت :مطمئنــا زمانــی می تــوان انتظــار مشــارکت
پرشــور مــردم در انتخابــات را داشــت کــه ســواالت ملــت بــه عنــوان ولــی نعمــت حاکمــان،
در موضــوع بررســی صالحیت هــا بــا پاســخ قانــع کننــده همــراه باشــد.
عــارف در ایــن بیانیــه بــا هشــدار نســبت بــه احتمــال کاهــش مشــارکت مــردم در انتخابــات
تاکیــد کــرده اســت کــه از ایــن موضــوع نبایــد بــا بیتفاوتــی عبــور کنیــم.

نامــزده ســیزدهمین دوره ریاســت جمهــوری بــا تاکیــد
بــر ایــن کــه رییــس جمهــور بایــد بــرای همــه کشــور
باشــد نــه فقــط بــرای تهــران گفــت :وظیفــه دولــت
اســت کــه در همــه زمینههــا طــوری برنامهریــزی کنــد
کــه همــه کشــور را شــامل شــود .بــه گــزارش خبرنــگار
سیاســی ایرنــا ،ســعید جلیلــی ،کاندیــدای ســیزدهمین
دوره انتخابــات ریاســت جمهــوری در نخســتین برنامــه
تبلیغاتــی خــود در گفــت وگــو بــا رادیــو جــوان بــه
ســواالت تخصصــی ،شــخصی و پرســشهای جوانــان
پاســخ داد.وی بــا اشــاره بــه ســوابق خــود در وزارت امــور
خارجــه گفــت :بنــده بعــد از فــارغ التحصیلــی در وزارت خارجــه اســتخدام شــدم .در آنجــا از
کارشناســی شــروع کــردم و معــاون اداره شــدم .بعــد رئیــس اداره و بعــد از مدتــی مدیــر کل
و در ادامــه معــاون وزیــر خارجــه شــدم .یــک مــدت هــم کــه دبیــر شــورای عالــی امنیــت
ملــی بودم.جلیلــی اضافــه کــرد :بنــده ایــن توفیــق را داشــتم کــه نماینــده مقــام معظــم
رهبــری در شــورای عالــی امنیــت ملــی بــودم کــه تــا امــروز ایــن مســئولیت ادامــه دارد و
همچنــان توفیــق نمایندگــی ایشــان را در شــورای امنیــت ملــی دارم .البتــه عضــو مجمــع
تشــخیص مصلحــت نظــام هــم هســتم کــه بــاز هــم از ســوی رهبــر انقــاب انتخــاب شــدم.

مهرعلیزاده:

2

رقیب به دنبال کاهش
مشارکت است
نامــزد ســیزدهمین دوره انتخابــات ریاســت جمهــوری
در حســاب توییتــری خــود نوشــت :رقیــب از امکانــات و
ابزارهــای قــدرت را در اختیــار داشــته و تــاش دارد بــا
کاهــش مشــارکت مــردم و پیــروزی در یــک انتخابــات
بیرونــق ،منافــع ملــی را فــدای منافــع خــود کنــد.
«محســن مهرعلــیزاده» نامــزد ریاســت جمهــوری روز
یکشــنبه در حســاب کاربــری خــود در توییتــر نوشــت:
حریــف امکانــات و ابزارهــای قــدرت را در اختیــار داشــته
و اراده ملــت را در تضــاد بــا منافــع خــود میبینــد .رقیــب
مــا تــاش دارد بــا کاهــش مشــارکت مــردم و پیــروزی
در انتخاباتــی بــی رونــق کــه بــه یکپارچــه کــردن قــوا
میانجامــد ،منافــع ملــی را فــدای منافــع خــود کنــد.
همتی:

به نقش کارآمد دولت در ایجاد
فرصتهای برابر و بسط عدالت
باور دارم
نامــزد ســیزدهمین دوره انتخابــات ریاســت جمهــوری
نوشــت :در ســه حــوزه آمــوزش ،ســامت و حمایــت از
آســیبپذیرترین شــهروندان ،بــه نقــش کارآمــد دولــت
در ایجــاد فرصتهــای برابــر ،بســط عدالــت و افزایــش
پوشــش و کیفیــت خدمــات عمومی بــاور دارم.
بــه گــزارش روز یکشــنبه ایرنــا ،عبدالناصــر همتــی نامــزد
انتخابــات ریاســتجمهوری روز یکشــنبه در حســاب
کاربــری خــود در توییتــر نوشــت :در عیــن دفــاع از نقــش
بــازار رقابتــی و فاقــد انحصــار در بســیاری از حوزههــا ،بــه
طــور ویــژه در ســه حــوزه آمــوزش ،ســامت و حمایــت
از آســیبپذیرترین شــهروندان ،عمیقــا بــه نقــش کارآمــد
دولــت در ایجــاد فرصتهــای برابــر ،بســط عدالــت و
افزایــش پوشــش و کیفیــت خدمــات عمومی بــاور دارم.
اولیانوف:

فعال برنامهای برای دور ششم
مذاکرات برجامی وجود ندارد
نماینــده روســیه در ویــن در پیامــی جزئیاتــی را دربــاره رونــد
مذاکــرات احیــای توافــق هســتهای و احتمــال برگــزاری دور
بعــدی ایــن مذاکــرات مطــرح کــرد.
بــه گــزارش ایســنا ،میخائیــل اولیانــوف ،نماینــده روســیه در
ســازمانهای بیــن المللــی در ویــن در صفحــه توییتــرش
دربــاره احتمــال آغــاز دور جدیــد مذاکــرات احیــای توافــق
هســتهای ،نوشــت :دور پنجــم مذاکــرات ویــن در زمینــه
برجــام برقــرار اســت .تــا کنــون ،هیــچ برنامــه ای بــرای دور
ششــم وجــود نــدارد .مذاکره کننــدگان بــا ایــن اســتنباط
پیــش مــی رونــد کــه دور فعلــی بایــد دور آخــر مذاکــرات
باشــد.
اظهــارات اولیانــوف در پــی ایــن مطــرح مــی شــود کــه
مذاکــرات میــان اعضــای کمیســیون مشــترک برجــام
دربــاره احیــای توافــق هســته ای در ویــن و بــا حضــور
آمریــکا در مقــر مذاکــرات از مــاه گذشــته برگــزار شــده
اســت.
آمریــکا و ایــران مذاکــرات مســتقیم یــا غیرمســتقیمی
نداشــتهاند و نماینــدگان دولــت آمریــکا بــا نماینــدگان
ســایر اعضــای برجــام در ایــن زمینــه رایزنــی مــی کننــد.
اقدامــات الزم بــرای احیــای توافــق هســته ای از طریــق
بازگشــت دوجانبــه تهران-واشــنگتن بــه آن در دو کارگــروه
مجــزا بررســی مــی شــود کــه شــامل بازگشــت ایــران بــه
اجــرای کامــل تعهــدات برجامــی اش و لغــو تحریــم هــای
یــک جانبــه آمریــکا علیــه ایــران مــی باشــد .ایــن تحریــم
هــا پــس از خــروج دولــت پیشــین آمریــکا از توافــق هســته
ای علیــه ایــران اعمــال یــا بازگردانــی شــدند.
ایــران خواســتار لغــو تمامــی تحریــم هــای اعمــال شــده
علیــه خــود اســت و دولــت آمریــکا تاکنــون بیــان کــرده
آمــاده لغــو تحریــم هــای ناســازگار بــا برجــام اســت.
اد  امه از ستون روبرو

چشـم مـردم نـدارد زیـرا جامعـه همگـرا او را طرد
می کنـد  .لـذا در حالـی کـه ممکن اسـت قانـون هم
بـه او مصونیـت قضایـی داده باشـد ولی یا اسـتعفا
می دهـد یـا خودکشـی می کنـد امـا در جایـی دیگر
یـک مسـئول کـه مدعـی حراسـت از اخلاق و
ارزش هاسـت بـه راحتـی دروغ می گویـد و مرتکب
خیانـت می شـود و از شـرم و حیا هم خبری نیسـت
زیـرا جامعـه ی بیمـار او را در خـود هضـم می کند و
رفتـار او بـه مثابـه صدایی خفیـف در بازار مسـگرها
محـو می شـود و بـه چشـم نمی آیـد .
وابسـتگی تام جامعـه به توانایی شـخصیت ها برای
حل معضلات و عبـور از بحران ها  ،مبیـن ناپختگی
خـرد جمعـی و نفـی کننـده ی قدرت جمعی اسـت ،
علـت آن هـم این اسـت که مـردم همواره بـا اتخاذ
مواضـع انفعالـی بـه خیزش هـای مقطعـی بـرای
رسـیدن بـه اهـداف جمعـی قناعت کـرده انـد و از
ظرفیـت باالیی برای تداوم بخشـیدن بـه همگرایی
برخـوردار نبـوده انـد  .ضمـن این کـه رسـانه ها نیز
فرصـت چندانـی بـرای نقـد و تحلیـل کارشناسـانه
برنامه هـا و رویکردهـا نداشـته اند.
انتخابـات بایـد ایـن مفهـوم را القـا کنـد کـه
شـهروندان بـه تفویـض قـدرت خـود بـه صـورت
مشـروط دسـت می زننـد لـذا در چنیـن فرآینـدی
اگـر از حافظـه ی تاریخـی خـود کمک بگیرنـد  ،امر
واگـذاری بـه نحـو احسـن صـورت می گیـرد و آنها
در انتخابـات بعـدی در واقـع بـه اصالح نـگاه خود
دسـت می زننـد و حق هـر گونه تجدید نظـر را برای
خـود محفـوظ می داننـد .

دوشنبه  10خرداد  19 1400شوال 1442

چشم بازرگانان فارس به سرمایه گذاری در سوریه
وبینار بررســی فرصتهای تجاری و آشنایی با ســوریه به میزبانی اتاق یازرگانی
فارس برگزار شد که دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران ...
تا انتخابات 1400

زهرا جعفری /عصر مرد  م

وستفالیای ایرانی

*

به سیزده رسیدیم ۱۳،هم سیاسی انتخابات مصادف است با اولین آن در سده جدید خورشیدی و
بر حسب اتفاق پیچیده ترین آن !از شور و حالی که چندان خبری از آن نیست تا نامشخص بودن
قابل تامل کاندیداهای اصلی !
در سایه چنین پیچیدگی خاص ! ششمین انتخابات شوراها شاید بتواند به مدد تكثر همیشگی و
تایید صالحیتهای دقیقه نودی خود به ایجاد شور و حال در این انتخابات خاص کمک نماید.
به رسم دیرین تالش خواهیم کرد در ستون "وستفالیای ایرانی "ضمن پرداختن و ارائه آخرین
اطالعات و اخبار و البته بر اساس ماهیت جذاب خود "حاشیههای "این انتخابات ،در مسیر انتخاب
"شایسته تر "گامی هر چند کوچک اما موثر داشته باشیم !
"حق انتخاب" ،از واالترين حقوق در همه برشهای زندگی انسان هاست و در این میان ایفای این
حقوق در سپهر سیاسی بی شک موثرترین آن در سرنوشت جمعی است !
آینده روشن فردای ایران عزیز غایت و نهایت ما ،در ستون "وستفالیای ایرانی "است .
چنین بادا....
*صلح همه جانبه  ،رسیدن به همگرایی

******

رقیب را کوچک نبینید
سـخنگوی شـورای ائتلاف و وحـدت نیروهـای انقلاب اسـتان فـارس ،گفـت ::وجـود لیسـتهای متعـدد در
جریـان اصولگرایـی و انقالبـی موجـب میشـود تـا هیـچ یـک از لیسـتها پیـروز نشـوند و ایـن باعث ضـرر برای
همه اسـت.
او بـا بیـان اینکـه امـروز جریان اصلاح طلبی در تاریکی نشسـته وما را در روشـنایی رصد میکنـد ،افزود :رقیب
را کوچـک نبینیـم ،آنهـا امروز ،هم لیستشـان مشـخص اسـت و هم تبلیغاتشـان را بهتـر انجام خواهنـد داد ،لذا
اگـر آنهـا را جدی نگیریـم ،رای نخواهیم آورد.
رئیـس شـورای ائتلاف نیروهـای انقلاب اسلامی فارس ادامـه داد :جمـع آرای کاندیداهـای والیـی همیشـه
بیشـتر از اصلاح طلبـان بـوده امـا وجود لیسـتهای متعـدد و متفرق شـدن آرا ،موجب شـده تا اصلاح طلبان
پیـروز میدان شـوند.
روزیطلـب در پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه گفتـه میشـود وزنـه لیسـت پیشـنهادی شـورای ائتلاف و وحـدت در
انتخابات شـورای کالن شـهر شـیراز بیشـتر سیاسـی اسـت تا عملگرا ،گفت :این مسـئله را قبول ندارم ،لیسـت
کاملا تخصصـی ،والیـی و آمیـزهای از ویژگیهـای مختلـف اسـت.
حیفمان آمد برخی را در لیست بگذاریم
او بـا بیـان اینکـه در رونـد انجـام مصاحبهها و بررسـی سـوابق داوطلبان با نیروهـای بسـیارتوانمند و خالق رو به
رو شـدیم ،گفـت :بعضـی از آنهـا در حـد وزارت بودنـد و حیفمان آمد آنها را در لیسـت قـرار دهیم.
رئیـس شـورای ائتلاف نیروهـای انقالب اسلامی فارس تصریح کـرد :قطعا بهتـر از افراد حاضر در این لیسـت
هـم وجـود داشـتند زیـرا مـا بـا انبوهـی از نیروهـای پرتـوان رو بـه رو بودیم ولـی براسـاس ضابطه عمـل کردیم و
به این لیسـت رسـیدیم.
روزیطلـب خاطرنشـان کـرد :قطعـا عـدهای در خصـوص عـدم اسـتفاده از برخی افراد در این لیسـت بـر ما خرده
میگیرنـد؛ مسـئله مـا ماننـد قضیـه مالنصرالدیـن ،خـر و پسـرش هسـت.ما براسـاس ضوابـط حرکـت کردیـم و
طبیعـی اسـت دسـت روی هرکسـی کـه بگذاریـم دیگری نیـز ممکن اسـت اعتـراض کند.
او تاکیـد کـرد :در رونـد تهیـه لیسـت به والیی بـودن ،تدین و تخصص افراد توجه داشـتیم و نمیخواسـتیم افراد
ضد انقالب ،مخالف و معاند وارد لیسـت شـوند.
به شایعات توجه نکنید
رئیـس شـورای ائتلاف نیروهـای انقلاب اسلامی فارس در خصـوص اینکـه گفتـه میشـود برخـی از بـزرگان
شـهر و نماینـدگان از ترکیـب ایـن لیسـت حمایـت نکردهانـد ،گفـت :بـه شـایعات توجـه نکنیـد ،وارد حاشـیهها
نشـوید و سـعی کنیـد در متـن حرکـت کنید.
روزیطلـب بـا تاکیـد بـر اینکـه لیسـت اعلام شـده ایـن ائتلاف بـرای انتخابـات شـورای شـهر شـیراز قـوی،
متخصـص و دارای عـزم اجرایـی اسـت ،گفـت :معتقدیـم نباید روحانیـت را هزینه لیسـتهای سیاسـی کنیم و
مـا بایـد هزینـه روحانیت شـویم.
او همچنیـن تاکیـد کـرد بـدون هیـچ گونـه هراسـی از ایـن لیسـت حمایـت میکنـم و آن را لیسـتی امانتـدار،
متخصـص ،قـوی ،دارای عـزم ،مـرد میـدان و ریسـک پذیـر میدانـم.
به اندازه خرج کنید
رئیـس شـورای ائتلاف نیروهـای انقلاب اسلامی فارس بـا بیـان اینکـه از اعضـای لیسـت خواسـتهام خـود را
بدهـکار شـخص یـا جریانـی نکننـد تـا در شـورا مجبـور بـه جبـران آن نشـوند ،خاطرنشـان کـرد :هزینـه سـتاد
انتخاباتـی کل ایـن لیسـت بـه انـدازه یک نفـر کاندیدای دیگر نیسـت و بنده هم از اعضای لیسـت خواسـتهام به
انـدازهای خـرج کنند کـه بدهکار نشـوند.

محمدحسین روزی طلب خبرداد

نهایی شدن فهرست نامزدهای مورد حمایت شورای ائتالف و
شورای وحدت نیروهای انقالب اسالمی در فارس
زهرا جعفری

رئیـس شـورای ائتلاف نیروهـای انقلاب اسلامی فارس ،از نهایـی شـدن لیسـت کاندیداهـای مـورد حمایت شـورای
ائتلاف و شـورای وحـدت نیروهـای انقلاب اسلامی ،برای انتخابات شـورای شـهر شـیراز ،خبـر داد.
محمدحسـین روزی طلـب افزود:همزمـان بـا ثبـت نـام افراد داوطلـب در فرمانداری  ،پرسشـنامهای شـامل اطالعات
شـخصی ،تحصیلی ،پژوهشـی ،تجربیات ،شـناخت مشـکالت شـهری ،راهکارهای پیشـنهادی ،طرحهای پیشـران
و وابسـتگی ایثارگـری از طریـق فضـای مجازی در اختیـار نامزدها قـرار گرفت.
او بـا بیـان اینکـه در نتیجـه ایـن فراخوان  ١٦٤نفر پرسشـنامه را تکمیل و ارسـال کردنـد ،افزود :همه این افـراد دارای
تحصیلات کارشناسـی بـه باال و  ٦٥نفـر از آنها دارای مدرک دکتری یا دانشـجوی دکتری با تجربـه کاری بودند.رئیس
شـورای ائتلاف نیروهـای انقلاب اسلامی فارس ،رشـته تحصیلی داوطلبانـی که پرسشـنامه را تکمیل کـرده بودند را
مهندسـی عمـران ،معمـاری ،شهرسـازی ،حقـوق ،هوشـمند سـازی ،مدیریت ،علـوم تربیتـی و معارف اسلامی اعالم
و خاطرنشـان کـرد :میانگیـن سـنی افـراد مشـارکت کننـده در ایـن فراخوان  ٤٥سـاله اسـت.روزیطلب ادامـه داد :پس
از چنـد هفتـه مصاحبـه و جمـع آوری اطالعـات تکمیلـی و بررسـی برتریهـا و شایسـتگیهای تخصصـی ،تجربـی،
اخالقـی ،اجتماعـی و سیاسـی در قالـب  ٣٠٠امتیـاز رتبـه بنـدی انجـام شـد و  ٣٩نفـر از آنها معادل سـه برابـر ظرفیت
انتخاب لیسـت ،مشـخص شدند.
او اضافـه کـرد :پـس از بررسـیهای مجـدد و رای  ٢٥نفـر اعضـای شـورای مشـترک ائتلاف و وحـدت ١٣ ،نامـزد بـا
ترکیـب  ٨نفـر از جوانـان و  ٥نفـر از افـراد بـا تجربـه بـرای لیسـت نهایـی انتخاب شـدند.
رئیـس شـورای ائتلاف نیروهـای انقلاب اسلامی فارس بـا بیـان اینکـه در ترکیـب لیسـت  ١٣نفـره این دو شـورا ،دو
نفـر زن و  ١١نفـر مـرد معرفـی شـدند ،گفـت :در رونـد انجـام ایـن مصاحبـه و بررسـیها بـا گروه قابـل توجهـی از افراد
شایسـته ،متخصص و متعهد از حوزه جوانان این شـهر آشـنا شـدیم که خود گنجینهای ارزشـمند محسـوب میشـوند
و بایـد در گام دوم انقلاب از وجـود ایـن سـرمایههای گرانسـنگ برای حل مشـکالت شـهر ،اسـتان و کشـور اسـتفاده
شـود.روزیطلب اعضـای ایـن لیسـت را بـه ترتیب حـروف الفبا ،علیرضا اسـکندری ،سـید احسـان اصنافـی ،محمدتقی
تذروی ،غالمعلی ترابی ،سـید ابراهیم حسـینی ،سـیده مریم حسـینی ،افسـانه خواسـت خدایی ،مسـعود زارعی ،علی
اکبـر سـلطانی ،مهـدی طاهـری ،ابراهیـم کمالـی ،مصطفـی کیانـی رحیمـی و مهدی نصیـری اعالم کـرد.او با اشـاره
بـه حـدود تعریـف شـده بـرای افـرادی کـه در لیسـت قـرار گرفتهانـد ،گفـت :اعضـای این لیسـت متعهـد شـدند که به
صـورت تمـام وقـت در شـورای شـهر شـیراز به انجـام وظیفـه قانونی خـود پرداخته و ضمن حل مشـکالت مـردم هیچ
کار یـا شـغل دوم انتفاعـی یـا خصوصی در این دوره چهار سـاله شـورا نداشـته باشـند و تمام تالش خود را بـرای ارتقاء و
غنـای فرهنـگ اسلامی ایرانی بـه ویـژه در خصوص شـیراز بـه عنوان سـومین حرم اهل بیـت(ع) و عمـران ،آبادانی و
توسـعه همـه جانبـه ایـن کالنشـهر و و محالت کم تـر برخوردار بـه کار ببندند.رئیس شـورای ائتلاف نیروهای انقالب
اسلامی فارس گفـت :همچنیـن اعضـای این لیسـت باید قانون منـع مداخله کارکنـان دولت در قراردادهـای دولتی را
بـه جـد رعایـت کـرده و از حضـور خـود ،بسـتگان درجـه اول و شـرکتهای اقماری کـه به نوعی وابسـتگی بـه آن دارند
و یـا شـائبه افـزون خواهـی را بـه دنبال دارد ،خـودداری کنند.روزیطلب یادآور شـد :اعضای این لیسـت متعهد هسـتند
در انتخـاب شـهردار بـه عنـوان مهمتریـن وظیفـه اعضـای شـورا ،شـرعا و قانونا ضمـن بررسـی و مشـورتهای الزم با
افـراد صاحـب نظـر ،بـه صـورت هماهنگ با سـایر اعضای شـورا  ،رضـای خـدا ،منافع و مصالـح شـهروندان را در نظر
گرفتـه و شـهرداری متعهـد ،بـا تجربـه ،کارآمـد ،شـناخته شـده و وفـادار بـه انقالب اسلامی و خـون شـهدا و ولیفقیه
انتخـاب کننـد و همـواره پاسـخگوی عملکـرد خود به مـردم شـریف و نخبگان جامعه باشـند.
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شستا ،باید سهامی شود
رئیــس کارگروه بازنشســتگان تامین اجتماعی ائتالف وحدت ملی اســتان فارس از
پیشنهاد بستن میثاق نامه با (دولت کرامت) برای حل مشکالت ...

نهایی شدن فهرست نامزدهای مورد حمایت شورای ائتالف و شورای
وحدت نیروهای انقالب اسالمی در فارس
رئیس شورای ائتالف نیروهای انقالب اسالمی فارس ،از نهایی ...
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چشم بازرگانان فارس به سرمایه گذاری در سوریه
ایرنـا :وبینـار بررسـی فرصتهـای تجـاری و آشـنایی با سـوریه بـه میزبانـی اتاق
یازرگانـی فـارس برگـزار شـد کـه دبیـرکل اتـاق مشـترک بازرگانـی ایـران وسـوریه
اعلام کرد:بازرگانـان ایرانـی و اسـتان فـارس میتواننـد در کشـور سـوریه
سرمایه گذاریهای مشترک و حضور فعالی داشته باشند.
اصغـر میرزایـی دبیـر کل اتـاق مشـترک ایـران و سـوریه در ایـن وبینـار گفـت:
اولویـت کشـور سـوریه در زمینه بازسـازی خود بهـره گیری از سـرمایه های ایران
و واردات کاال از کشـورمان اسـت کـه فعـاالن اقتصـادی مـا بایـد از ایـن فرصت
بـه خوبـی اسـتفاده کنند.
و ی بـا بیـان اینکـه زمینـه بـرای حضـور فعـاالن اقتصـادی ایرانـی در سـوریه
بـه خوبـی فراهـم اسـت ادامـه داد :این سـرمایه گذاری هـای مشـترک می تواند
در زمینه هـای صنایـع شـیمیائی ،فلـزات اساسـی و مـواد غذایـی ،امـکان خرید
سـهام واحدهـای صادراتـی و تولیـدی در منطقـه ی آزاد سـوریه ،ایجـاد خـط
تولیـد خـودرو و سـاخت ماشـین آالت صنعتـی و معدنـی ،تولیـد مشـترک انـواع
محصـوالت کانـی غیـر فلـزی ماننـد سـیمان و آهـک ،محصـوالت شـیمیایی و
پـاک کننده هـا ،کاغـذ و محصـوالت کاغذی،شـکر،الکل طبی ،کود شـیمیایی،
ریسـندگی ،بافندگـی و فرآینـد تکمیـل منسـوجات ،تولیـد پوشـاک ،پارچـه و
کشـباف ،جهانگـردی و سـاخت هتـل و ایجـاد کشـتارگاه های صنعتـی باشـد.
میرزایـی اظهارداشـت :مـا در اتـاق مشـترک ایـران و سـوریه  ۵۰قلـم کاال از
جملـه محصـوالت لنبـی ،شـیر خشـک ،محصـوالت بخـش کشـاورزی را بـه
عنـوان کاالهـای دارای مزیـت و ارز صادراتـی بـه بـازار کشـور سـوریه شناسـایی
و مشـخص کـرده ایـم کـه اطالعـات کامـل و بـه روز تجـاری و اقتصـادی با این
کشـور را در اختیـار تجـار و بازرگانـان قـرار می دهیـم.
وی بـا بیـان اینکه در سـال  ۹۹میـزان صادرات و واردات کشـور ایران از سـوریه
کاهـش داشـته اسـت اضافـه کـرد :سـهم اسـتان فـارس از بـازار کشـور سـوریه
بسـیار انـدک اسـت و بـا توجـه بـه پتانسـیل های ایـن اسـتان انتظـار داریـم در
سـال  ۱۴۰۰شـاهد فعالیـت بیشـتر فعـاالن اقتصادی فـارس در بازار این کشـور
باشیم.
دبیـر کل اتـاق مشـترک ایـران و سـوریه ادامـه داد :کشـور ایران در حـال حاضر
جایـگاه خوبـی در بـازار کشـور سـوریه نـدارد و بـا توجـه بـه روند شـروع بازسـازی
در ایـن کشـور فعـاالن اقتصـادی ما می تواننـد بازار بـزرگ و موثـری را در اختیار
داشـته باشـند و وجود ارتباط خوب سیاسـی دو کشـور ،می توانیم سـهم خودمان
را در بـازار کشـور سـوریه بـه خوبی ارتقـا دهیم.
میرزایـی بـا اشـاره بـه فرصـت اسـتثنایی بازار سـوریه بـرای شـرکت های خدمات
فنی مهندسـی عنوان داشـت :به زودی مناقصات بازسـازی کشـور سـوریه آغاز
می شـود کـه شـرکت ها بـرای حضـور در ایـن بـازار هر چـه زودتـر شـرکت ها و یا
دفاتـر خـود را ایجـاد کننـد تـا در زمـان مناقصات فرصت هـا را از دسـت ندهند.
وی بیـان کـرد :همچنیـن در حـوزه کشـاورزی ،سلامت و بهداشـت و خدمـات
بخش پزشـکی نیز بازار کشـور سـوریه بسـیار مسـتعد و مناسـب اسـت و ایرانیان
می تواننـد حضـور خوبـی داشـته باشـند و پیـش از ایـن نیـز توافق هایـی مابیـن
وزارت بهداشـت دو کشـور صـورت گرفتـه اسـت.
میرزایـی بـا اشـاره بـه مـراودات مالـی تجـار ایرانی با کشـور سـوریه افـزود :تمام
مـراودات مالـی ایـن کشـور ماننـد سـایر کشـورها بـه وسـیله صرافی هـا انجـام
می شـود و انجام مسـایل مالی در این کشـور همانند سـایر کشورهاسـت و ما در
اتـاق مشـترک در ایـن حـوزه هـر گونـه کمـک و حمایـت را از فعـاالن اقتصادی
و تجـار خواهیم داشـت.
وی ادامـه داد :در حـال حاضـر تعرفـه گمرکـی بـرای کاالهـای ایرانی در کشـور
سـوریه  ۴درصـد و بـرای سـایر کشـورها بیـن  ۱۵تـا  ۵۰درصد اسـت و بـه دنبال
تغییـر برخـی از قراردادهـا و قوانیـن در خصـوص تجـارت دو کشـور هسـتیم تـا
بتوانیـم سـطح مـراودات تجـاری بـا ایـران و سـوریه را افزایـش دهیم.
میرزایـی بیـان کـرد :ایـن درحالـی اسـت کـه جـای نگرانـی در خصـوص
ضمانـت نامـه و بیمه هـای صادراتـی در کشـور سـوریه وجـود نـدارد و در ایـن
زمینـه یـاری دهنـده تجـار و بازرگانـان هسـتیم.
وی بـا تاکیـد بـر اینکه اعزام هیـأت اقتصادی تجاری از فارس به کشـور سـوریه
اقدامی مهـم و کاربـردی بـرای گسـترش مـراودات مابین دو طرف اسـت گفت:
تجـار و بازرگانـان کشـور سـوریه آمادگـی و عالقـه دارنـد نمایشـگاه و فروشـگاه
محصـوالت ایـن کشـور را در اسـتان فارس و شـهر شـیراز برپـا کنند.

دبیـر کل اتـاق مشـترک ایـران و سـوریه بـا اشـاره بـه فعالیت های اتاق مشـترک
ایـران و سـوریه اظهارداشـت :اتـاق مشـترک بازرگانـی ایـران و سـوریه بـا هـدف
تنظیـم روابـط اقتصـادی دو کشـور و سـهیم شـدن ایـران در بازسـازی و انجـام
پروژه هـای مختلفـی کـه در حـال حاضـر در سـوریه آمـاده واگـذاری اسـت،
فعالیـت خـود را انجـام می دهـد و در حوزه هـای زیـر سـاختی آمـاده حمایـت از
فعـاالن اقتصـادی و تجـار و بازرگانـان اسـت.
میرزایـی اضافـه کـرد :مـا در اتـاق مشـترک ایـران و سـوریه آمـاده ارائـه خدمات
زیرسـاختی در حـوزه تجـارت بـه تجـار و بازرگانان بـرای افزایش تجارت با کشـور
سـوریه هسـتیم تـا بـه جایـگاه مناسـبی در تجـارت کاالهـای ایرانـی بـه کشـور
سـوریه برسیم.
وی ادامـه داد :اتـاق مشـترک ایـران و سـوریه در زمینه هـای ایجـاد ارتبـاط
مسـتقیم بیـن تولیـد کننـدگان صـادر کننـدگان بـا تجـار سـوریه ،معرفـی
فرصته هـای بـازار سـوریه و نیازهـای کاالیـی ایـن کشـور ،آمـوزش راهکارهـای
عملـی صـادرات بـه سـوریه از طریق برگـزاری سـمینارها و وبینارهـای آموزش و
ترویجـی ،برگـزاری نشسـتهای تجـاری تخصصـی از ایـران به سـوریه ،گردآوری
اطالعـات تجـار سـوریه و برگـزاری اقدامـات حمایتـی بـه منظـور رفـع موانـع
تجـارت دو کشـور در حـوزه بانکـی -نقـل و انتقـاالت پولـی -گمـرک -حمـل و
نقل -اسـتاندارد -بهداشـت و مناقصـات دولتی خدماتی را بـه فعاالن اقتصادی
ارائـه می دهـد.
میرزایـی عنـوان داشـت :اتاق ایـران به منظور گسـترش روابط تجاری دو کشـور
و ایجـاد یـک پایـگاه امـن بـرای تجـار ایرانـی اقـدام بـه تاسـیس مرکـز تجـارت
ایرانیـان در دمشـق کـرده اسـت که هـم اینک دفاتر مرکـز تجارت ایرانیـان آماده
واگـذاری بـه سـرمایه گـذاران  ،بازرگانـان  ،شـرکتهای فنـی و مهندسـی و سـایر
خدمـات می باشـد.
وی بـا تاکیـد بـر اینکـه فعـاالن اقتصـادی می تواننـد از حمایت هـا و تسـهیالت
مرکـز تجـارت ایرانیان در سـوریه خدمات مناسـبی را دریافت کننـد تصریح کرد:
در مرکـز تجـارت ایرانیـان بخـش ویـژه ای برای معرفـی و نشـان دادن کاالهای
ایرانـی و صادرکنندگان ایجاد شـده اسـت کـه فعاالن بخش دولتـی و خصوصی
کشـور سـوریه نیـز از این مرکـز بازدیـد خواهند کرد.
میرزایـی افـزود :مرکـز تجـارت ایرانیـان در کشـور سـوریه در حمایـت از فعـاالن
اقتصـادی ایرانی راه اندازی شـده اسـت کـه امیدواریم این مرکـز نقش مهمی در
تسـهیل شـرایط صـادرات  ،حمایـت از فعـاالن اقتصـادی و ایجـاد انسـجام در
صـادرات محصـوالت ایرانـی به این کشـور داشـته باشـد.
در ایـن وبینـار بـه سـوال شـرکت کننـدگان در حـوزه بـازار کشـور سـوریه پاسـخ
داده شـد.
عضـو هیـأت نماینـدگان اتـاق بازرگانـی ،صنایـع ،معـادن و کشـاورزی فـارس بـا
توجـه بـه اینکـه بـازار کشـور سـوریه یکـی از  ۱۵بـازار هـدف صادراتـی اسـتان
فـارس اسـت گفـت :حضـور بـا ثبـات کاالهـا و محصـوالت اسـتان در بازارهای
هـدف صادراتـی اسـتان از جملـه بازار کشـور سـوریه را بـه صورت زیر سـاختی و
بـا جدیـت دنبـال می کنیـم.
امیـد ماهرانـی در ایـن وبینـار بیـان کـرد :از سـال  ۹۸حضـور تجـار و بازرگانـان
اسـتان فارس در بازار کشـور سـوریه در دسـتور کار قرار گرفت و جلسـات خوبی
در ایـن زمینـه برگـزار شـد و بازرگانـان فـارس بـا پتانسـیل های ایـن بـازار آشـنا

رئیس کارگروه بازنشستگان تامین اجتماعی ائتالف وحدت ملی استان فارس خواستار شد:
عصرمردم:
رئیـس کارگـروه بازنشسـتگان تامیـن اجتماعـی ائتلاف
وحـدت ملی اسـتان فارس از پیشـنهاد بسـتن میثاق نامه
بـا (دولـت کرامـت) بـرای حـل مشـکالت بازنشسـتگان
خبـر داد.اکبـر اسـماعیلی در جمـع خبرنـگاران اظهـار
داشـت :امـروز خیلـی از بازنشسـته های تامیـن اجتماعی
نسـبت بـه تبعیض هـا در امـوری همچـون خدمـات
رفاهـی ،بیمه هـا و ...معتـرض هسـتند و بـرای مشـارکت
چشم شیشه ای

در انتخابـات انگیـزه باالیـی ندارنـد.او افـزود :بـه نیابـت
از کل بازنشسـتگان کشـور بـرای حـل ایـن موضـوع ،بـه
دنبـال راهـکاری بـوده و پیشـنهاد داده ام تـا در قالب یک
میثـاق نامـه بـه عنـوان نماینـده بازنشسـتگان در سـفر
دولـت کرامـت یـا نماینـده ایـن دولـت بـه اسـتان فـارس،
ایـن تعهدنامـه را امضـا کنیم.اسـماعیلی بـا بیـان اینکـه
جمعیتـی حـدود 16میلیون بازنشسـته با خانواده شـان در
کشـور داریـم ،هـدف از امضـای ایـن میثـاق نامـه را بازگو

شدند.
وی افـزود :از مزیت هـای اسـتان فـارس بـرای افزایـش صـادرات بـه کشـور
سـوریه کاالهـای بخـش کشـاورزی و صنایـع تبدیلـی ،خدمـات فنی مهندسـی،
سـاختمان سـازی و مصالـح سـاختمان ،نفـت و سـیمان اسـت کـه می توانیـم
شـرکت ها و فعـاالن اقتصـادی قـوی از فـارس را سـاماندهی کنیـم کـه در ایـن
کشـور مسـتقر شـوند.
ماهرانی با اشـاره به مزیت های صادراتی کاالهای اسـتان فارس اظهارداشـت:
بـا توجـه بـه بررسـی های میدانـی و نیازسـنجی های انجـام شـده بـازار سـوریه
محصـوالت دیگـری بـه ویـژه در حـوزه توریسـت درمانی و گردشـگری نیـاز دارد
کـه فعـاالن اقتصـادی اسـتان فـارس می تواننـد در ایـن زمینه ها نیـز خدمات با
کیفیتـی را ارائـه دهنـد و جایـگاه خوبی در بازار سـوریه داشـته باشـند.
عضـو هیـأت نماینـدگان اتـاق بازرگانـی فـارس اضافـه کـرد :تلاش می کنیـم
لیسـت مشـخصی از کاالهـا و صنایـع اسـتان فارس بـرای حضور در بازار کشـور
سـوریه را آمـاده سـازی کنیـم و بـه صـورت ماهیانـه جلسـات انالیـن بـا هـدف
بررسـی دقیـق و تخصصـی هـر یـک از کاالهـای فـارس در بـازار ایـن کشـور را
بـا حضـور کارشناسـان اتـاق مشـترک ایـران و سـوریه ،مرکـز تجـارت ایرانیان در
سـوریه و جلسـات  B TO Bبـا تجـار و بازرگانـان دو طـرف برگـزار کنیـم.
وی ادامـه داد :همچنیـن تلاش می کنیـم هیأت هـای تجـاری را بـه کشـور
سـوریه اعـزام و یـا پذیـرش داشـته باشـیم.
ماهرانـی عنـوان داشـت :در بحـث تقویـت و افزایـش مـراودات اقتصـادی
اسـتان فـارس با کشـور سـوریه دو موضـوع مـراودات مالی و برگشـت ارز حاصل
از صـادرات و راهکارهـای عملیاتـی آن و وجـود ضمانـت نامـه و بیمه هـای
مورد نیاز از خواسته های مد نظر فعاالن اقتصادی استان فارس است.
وی تصریـح کـرد :هـم اینک سـهم صادرات فارس در بازار کشـور عـراق در خور
اسـتان نیسـت و تلاش مـا این اسـت که تجـار و بازرگانـان ما با دغدغـه کمتری
در بازار کشـور سـوریه به ویژه در مناقصات این کشـور حضور داشـته باشـند.
در ادامـه ایـن جلسـه سـکینه سـیاحی رئیـس صنـدوق توسـعه صـادرات اسـتان
فـارس نیـز گفـت :بـا توجـه بـه رابطـه سیاسـی مناسـب ایـران و سـوریه انتظـار
مـی رود پروتکل هایـی جهت تسـهیل صـادرات و واردات ،امتیازها یـا تعرفه های
ویـژه گمرکـی و شـرایط ورود کاالهـای ایرانـی و بلعکـس بیـن دو کشـور منعقـد
شـود.همچنین محمـد دانـش نیـا رئیـس اداره خارجـی سـازمان صنعـت،
معـدن و تجـارت اسـتان فـارس هـم گفـت :یکـی از موضـوع مهم بـرای حضور
شـرکت ها و فعـاالن اقتصـادی اسـتان فـارس در بـازار کشـور سـوریه ،بیمـه و
ضمانـت نامه هـای صادراتـی الزم اسـت کـه جزییـات ایـن مهـم بایـد بـه دقـت
بررسـی شود.
وی افـزود :اسـتان فـارس بـا توجـه بـه ظرفیت هـا و پتانسـیل هایی کـه در
حوزه هـای مختلـف از جملـه گردشـگری و پزشـکی و سلامت بـه عنـوان یکـی
از اسـتان های مطـرح کشـور ایـران محسـوب می شـود کـه ایـن بحـث نیـز باید
مـورد توجـه قـرار گیرد.
دانـش نیـا اظهارداشـت :در حـوزه گردشـگری و خدمـات تلاش شـده
زیرسـاخت هایی بـرای ارایـه خدمـات بـه کشـورهای دیگـر ایجـاد شـود کـه بعـد
از عبـور از بیمـاری کرونا ،اسـتان فـارس زمینه خوبـی برای پذیرش گردشـگران
خارجـی دارد.

شستا ،باید سهامی شود

کـردن مشـکالت بازنشسـتگان عنـوان کـرد و گفـت :بـه
عنـوان نماینـده بازنشسـتگان قـول خواهـم داد کـه آنهـا
پـای صندوق هـا بیاینـد و در عـوض دولـت کرامـت نیـز
قـول دهـد مشـکالت آنهـا را حـل کنـد.
رئیـس کارگـروه بازنشسـتگان تامیـن اجتماعـی ائتلاف
وحـدت ملـی اسـتان فـارس ادامـه داد :مشـکالتی کـه
امـروز بازنشسـتگان بـا آن مواجـه هسـتند بیشـتر بـه عدم
شـفاف سـازی سـازمان تامیـن اجتماعـی بر می گـردد .به

پسماندهای ساختمانی باید با سرعت بیشتر از محیط های شهری تخلیه شوند

عنـوان نمونـه 32هـزار میلیـارد تومـان در سـال  99و 89
هـزار میلیـارد تومـان در سـال  1400بـه طـرح همسـان
سـازی اختصـاص داده شـده و بایـد ایـن طـرح بـه خوبی
اجـرا شـود امـا در عمـل اتفـاق دیگری را شـاهد هسـتیم.
اسـماعیلی خاطرنشـان کـرد :یـک حداقل بگیر سـازمان
اگـر خـط فقـر را 10میلیـون تومـان در نظر بگیریـم یعنی
50درصـد زیـر خـط فقـر حقـوق می گیـرد و ایـن زیبنـده
بازنشسـتگان ما نیسـت.
عکس  :علی گزبلند  /عصر مردم
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رونمایی از پایگاه اینترنتی ویژه واکسیناسیون کرونا در فارس
رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز از راه اندازی پایگاه اینترنتی ویژه واکسیناسیون
علیه کووید ۱۹در فارس خبر داد ...

استاندار فارس در مرودشت تأکید کرد :

به جای حذف سرمایه های انسانی
به دنبال شناسایی و استفاده از آنها باشیم
عصرمردم:
اسـتاندار فـارس گفـت :مرودشـت شناسـنامه ایـران و معـرف فرهنـگ و تمـدن و
تاریخ کشـور اسـت و باید درخور جایگاه و شایسـتگی که دارد به مباحث توسـعهای
آن توجه شـود
عنایـت اللـه رحیمـی در آییـن افتتـاح و کلنـگ زنـی تعـدادی از پروژه هـای مختلف
عمرانـی ،آموزشـی و شـهری در شهرسـتان مرودشـت بـا اشـاره بـه نزدیـک بـودن
سـالروز ارتحـال حضـرت امـام خمینـی(ره) ،انقلاب اسلامی ایران عنـوان کـرد:
یکـی از دسـتاوردهای آن امـام راحـل پایـه گـذاری نـام جمهـوری اسلامی ایران
اسـت کـه پایه هـای اسـتقرار و اسـتمرار آن به بودن مـردم و جای داشـتن در قلوب
آنهـا تکیـه دارد و بـا حضـور مـردم معنـا می یابـد.
دکتـر رحیمی همچنیـن بـا اشـاره به اینکه در آسـتانه برگـزاری انتخاباتی سرنوشـت
ً
سـاز در  28خـرداد مـاه قـرار داریـم ،یادآورشـد :قطعـا انتخابـات مظهر اقتـدار ملی
اسـت و حضـور مـردم در ایـن رویـداد مهـم موجـب حفـظ منافـع ملـی  ،اسـتمرار و
اسـتقرار بیـش از پیـش امنیـت ملی در کشـور خواهد شـد.
وی حضـور در انتخابـات و مشـارکت در ایـن امـر اثرگـذار را حـق مـردم دانسـت و
تاکیـد کـرد :هیـچ کـس نبایـد به خودش چنیـن حقی بدهد کـه مـردم را از انتخاب
کـردن و انتخـاب گزینـه شایسـته محـروم یـا آنهـا را محـدود کند.
نماینـده عالـی دولـت در اسـتان فـارس بیـان کـرد :بـه رغـم همـه معضلات و
مشـکالتی کـه امـروز کشـور مـا با آن دسـت و پنجـه نرم می کنـد اقدامـات خوب و
درخـور توجهـی رقـم خـورده اسـت.
وی تحریمهـای ظالمانـه علیـه ایـران را یکـی از ایـن مشـکالت برشـمرد و افزود:
ایـن تحریم هـا بر سـفره مـردم فشـار آورد و موجب خسـران زیـادی برای آنها شـد؛
امـا مـردم بـا اقدامـات جانانـه مقاومـت ارزشـمندی کردنـد کـه نتایـج ایـن مقاومت
امـروز به ثمر نشسـته اسـت.
اسـتاندار فـارس ،یکـی از ثمره هـای ارزشـمند ایـن مقاومـت را توسـعه قـدرت
بینالمللـی کشـور بـه ویـژه در مباحـث و مـواردی اسـت کـه بـا امنیـت ملـی مـا
سـر و کار داشـته دانسـت و خاطرنشـان کـرد :جامعـه بیـن المللـی امـروز پذیرفتـه
اسـت کسـانی کـه معاهـدات بیـن المللـی را زیـر پـا گذاشـتند خطـا کردنـد و آنهـا
ً
ً
نیـز مجـددا بـه پـای میـز مذاکـره بـاز گشـتند و قطعـا در برابـر مـردم ما سـر تعظیم
فـرود خواهنـد آورد.
وی تاکیـد کـرد :بـه رغـم مشـکالت عدیـده ای کـه بیمـاری فراگیـر کرونـا و
تحریمهـا در کشـور ایجـاد کـرد تالشهـای زیـادی شـد کـه مملکت بـدون درآمد
نفـت اداره شـود.
اسـتاندار فـارس در ادامـه بیـان کـرد :دولـت بـدون درآمـدی کـه پیـش از ایـن
همـواره وجـود داشـت ،توانسـت پروژه هـای توسـعه ای بسـیار خوبـی در کشـور و
اسـتان فـارس اجـرا کنـد کـه ایـن اقدامـات بـه مـا امیـد می دهـد در آینده اسـتانی
توسـعه یافتـه خواهیم داشـت.
وی بـا یـادآوری اینکـه قطعـا شهرسـتان مرودشـت نیـز از قافلـه ایـن توسـعه بـی
نصیـب نخواهـد مانـد ،اظهـار کرد :مرودشـت شناسـنامه ایران و معـرف فرهنگ و
تمـدن و تاریـخ کشـور اسـت و اگـر به عنـوان فرزند این خـاک به اینجـا عالقهمندم
نـه از سـر تعصبـات ،از جایگاهـی اسـت کـه به عنوان شـهری ملـی دارد.
دکتـر رحیمی بـا بیـان اینکـه مرودشـت دروازه معرفی تمـدن ایران به جهان اسـت،
عنـوان کـرد :بایـد بکوشـیم این شـهر را در خـور شایسـتگی و جایـگاه آن و با توجه
بـه مباحث توسـعه ای بـه جهان معرفـی کنیم.
اسـتاندار فـارس بـا اشـاره بـه اینکـه در مرودشـت نیز همـگام با سـایر نقاط اسـتان
اقدامـات درخـور توجهـی در راسـتای توسـعه رقـم خـورده اسـت ،بیـان کـرد :در
چنـد سـال گذشـته اقدامات مهمی در اسـتان انجام شـده کـه عضویت در باشـگاه
صادرکننـدگان آلومینیـوم و بهبـود رتبـه جهانـی ایـران در تولیـد ایـن محصـول بـا
احـداث کارخانـه آلومینیـوم بـرای اولیـن بـار یکـی از ایـن موارد اسـت.
وی همچنیـن عضویـت فـارس در باشـگاه صادرکننـدگان فـوالد بـرای نخسـتین
بـار را از دیگـر اقدامـات اثـر بخـش در اسـتان برشـمرد و گفـت :ایـن عضویـت بـا
احـداث کارخانه فوالد پاسـارگاد که شـمش فـوالدی را صادر می کنـد و درآمد ارزی
مناسـبی بـرای کشـور و اسـتان دارد و در کنـار آن دو کارخانـه فـوالد بـزرگ غدیر و

خرامـه بـه دسـت آمده اسـت.
دکتـر رحیمی بـه احـداث کارخانـه بـزرگ کربنـات سـدیم نیز اشـاره کـرد و در ادامه
افزود:ایـن کارخانـه در خاورمیانـه به عنـوان بزرگترین کارخانه تولید کربنات سـدیم
مطـرح اسـت کـه مـواد اولیـه کارخانجات شیشـه سـازی ،چسـب و مواد شـوینده را
تولیـد میکند.
اسـتاندار فـارس خاطرنشـان کرد :در چند سـال گذشـته بزرگتریـن کارخانه نوآوری
کشـور در اسـتان فـارس تاسـیس شـد کـه مکانـی بـرای تبلـور خالقیتهـای افراد
تحصیـل کـرده و شـرکتهای دانشبنیـان و اسـتارتاپها اسـت.
وی ادامـه داد :بـرای اولیـن بـار در تاریـخ فارس ،با افتتاح شـرکت شـایان دیزل در
شـیراز ،ایـن اسـتان تولیـد کننده خودرو و کشـنده های تریلی شـد.
دکتـر رحیمی پـروژه آزاد راه شـیراز بـه اصفهـان را یکـی از اقدامـات زیربنایـی و
زیرسـاختی ارزشـمند انجام شـده در اسـتان دانسـت و با اشـاره به اینکه شهرسـتان
مرودشـت نیـز از ایـن پـروژه منتفع خواهد شـد ،عنوان کـرد :تکمیل آزاد راه شـیراز
اصفهـان در چنـد سـال گذشـته سـرعت زیـادی داشـته و تنهـا در دو سـال اخیـر
 1500میلیـارد تومـان اعتبـار بـه آن تزریق شـده که رقم حائز اهمیت و راهگشـایی
است.
وی ابـراز امیـدواری کـرد این پـروژه در چند ماه آینده تکمیل شـود و به بهره برداری
برسـد و مواهبـی همچـون کاهـش تلفـات جـادهای ،کاهـش مصـرف سـوخت
فسـیلی ،کاهـش فاصلـه بیـن مرکـز فـارس و مرکـز کشـور و کاهـش هزینه هـای
حمـل و نقـل را رقـم بزنـد.
نماینـده عالـی دولت در اسـتان فارس با ابراز خرسـندی از اینکه اعتبار ارزشـمندی
بـرای اجـرا پروژه هـای آبرسـانی در اسـتان اختصـاص یافتـه اسـت ،اظهـار کـرد:
آبرسـانی بـه شـهرهای جهـرم ،داراب ،جنـت شـهر ،زریـن دشـت ،اسـتهبان،
سـعادت شـهر از جملـه ایـن مـوارد بـوده و پروژه آبرسـانی به ارسـنجان نیـز در حال
اجرا اسـت.
وی یـادآور شـد:پروژه افزایـش دبـی آب از  ۳۵۰بـه  ۵۰۰لیتر در ثانیه در مرودشـت
نیـز در چنـد روز آینـده بـه بهـره برداری می رسـد کـه قطعا کـم آبی شـهر و تعدادی
از روسـتاهای اطـراف را برطـرف خواهد کرد.
اسـتاندار فـارس تاکیـد کـرد :این اتفاقـات مهم در شـرایطی ر قم خـورده که دولت
بیـش از  40درصـد درآمـد خود را از دسـت داده بود.
دکتـر رحیمی بیـان کـرد :در شـهر مرودشـت نیز فعالیتهـای خوبـی در حوزه های
عمران شـهری ،توسـعه صنایع ،گردشـگری ،خدمات اجتماعی و سیاسـی و اداری
انجـام شـده کـه افزایـش رتبـه فرمانـداری مرودشـت ،احـداث ترمینـال بـا تلاش
شـهرداری  ،احداث سـاختمان مدیریت بحران  ،گازرسـانی به روسـتاهای مختلف
توسـعه خطـوط تلفـن و افزایـش سـرعت اینترنـت ،احـداث  20واحـد آموزشـی ،
بهسـازی ورودی تخـت جمشـید و احـداث ایسـتگاه راه آهـن بـرای نخسـتین بـار
از جملـه ایـن موارد اسـت.

اسـتاندار فـارس تاکیـد کـرد :یکـی از کارهـای اساسـی کـه مـا را بـه توسـعه شـهر
امیـدوار میکنـد اسـتفاده از سـرمایه انسـانی با هر دیـدگاه تفکر و رویکردی اسـت.
وی خاطرنشـان کـرد :بـه جـای حذف نیروها و سـرمایههای انسـانی باید به سـمت
و سـوی احصـا و اسـتفاده از ایـن نیروهـا حرکـت کرد تا در هر سـطح محلـی و ملی
کـه بتواننـد بـا قدمهای خیر خود توسـعه را برای این شهرسـتان به ارمغـان بیاورند.
دکتـر رحیمی ادامـه داد :ایـن اتفاق در حال رخ دادن اسـت و ایـن فرهنگ در حال
نهادینـه شـدن اسـت کـه به جـای حذف ،به دنبـال تکمیـل و تعالی هـای نیروهای
ً
شهرسـتان بـودن ،قطعا میتواند توسـعه بهتـری برای شهرسـتان رقم بزند.
دکتـر رحیمـی در بخـش دیگری از سـخنان خـود به تالش هـای مداوم خـود برای
بـه ثمـر نشسـتن پـروژه انتقـال پروپیلـن از عسـلویه بـه مرودشـت اشـاره کـرد و از
دسـت انـدرکاران در سـطوح ملـی و اسـتانی خواسـت همکاری های الزم را داشـته
باشـند و بـه جـای راهزنـی بـرای تحقـق آن رایزنـی کنند.
وی خاطرنشـان کـرد :ایـن پـروژه می توانـد تحـول اقتصـادی عظیمـی در منطقـه
ایجـاد کند.
بـه اعتقـاد اسـتاندار فـارس اگـر در گذشـته نیـز بـا سـرعت چنـد سـال اخیـر در
شهرسـتان مرودشـت اقدامـات توسـعه ای انجام می شـد این شهرسـتان امروز جز
بهتریـن شهرسـتانهای کشـور بـود و مـردم از همه زیرسـاختها و مواهب توسـعه
برخـوردار بودنـد کـه انشـاءالله ایـن موضـوع در آینـده رقـم خواهـد خورد.
وی بیـان کـرد :تالشهـای زیـادی در ایـن اسـتان و شهرسـتان صـورت گرفتـه
کـه حاصـل همدلـی ،همفکـری و هـم افزایـی بـوده و پرهیـز از حاشـیه ها و عـدم
پرداختـن بـه چالشهـا و اسـتفاده از همـه ظرفیتهـا فـارغ از چهارچوبهـای
جناحـی و سیاسـی بـوده اسـت.
وی افـزود :تلاش کـرده ایـم هرکـس توانمنـدی دارد از آن برای توسـعه اسـتان و
شهرسـتان اسـتفاده کنیـم و انشـاءالله آینـدگان نیز بـر همین محور حرکـت کنند تا
کشـور بتوانـد از یک توسـعه متـوازن برخوردار باشـد.
اسـتاندار فـارس تاسـیس شـرکت توسـعه و عمـران شهرسـتان مرودشـت را نیـز
اقدامی مهـم توصیـف و توصیـه کـرد از ایـن ظرفیـت در شهرسـتان بهـره کافـی
گرفتـه شـود.
در سـفر اسـتاندار فـارس افتتـاح پایانـه مسـافربری شـهر مرودشـت با نـام والیت با
اعتبـار  629میلیـارد و  500میلیـون ریـال  ،بهـره بـرداری از دبسـتان  12کالسـه
حـاج نـادر گـودرزی با هـزار و  171مترمربع زیربنـا و  65میلیارد ریـال اعتبار  ،آغاز
عملیات اجرایی سـاخت  192مسـکن در قالب طرح اقدام ملی توسـط سـپاه فجر
اسـتان بـا  700میلیـارد ریـال اعتبـار انجام شـد .دکتر رحیمـی در پایان این سـفر از
ایسـتگاه در حـال سـاخت راه آهن شـهر مرودشـت نیـز بازدید کرد.
حضور در گلزار شـهدا و ادای احترام به مقام شـامخ شـهیدان مرودشـت نخسـتین
برنامـه اسـتاندار فارس در این سـفر بود.

در نشست معاون ساخت و نگهداری راه های فرعی و روستايى سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای با خيرين مطرح شد :

محورهای حوزه الرستان جنبه ی فرا ملی و فرا استانی دارد

عصرمردم:
در سـفر دو روزه مهنـدس مقبلـى معاون سـاخت و نگهداری
راه هـای فرعـی و روسـتايى سـازمان راهداری و حمـل و نقل
جـاده ای کشـور بـه الرسـتان  ،نشسـتى بـا خيريـن راهسـاز
حـوزه اسـتحفاظى اداره كل راه و شهرسـازى الرسـتان بـا
حضـور مهنـدس مقبلى معاون سـاخت و نگهـداری راه های
فرعی و روسـتايى سـازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای ،
مهنـدس شـبانى مديـركل راه و شهرسـازى الرسـتان ،
مهنـدس خجسـته مديريـت راهـدارى ايـن اداره كل  ،امـام
جمعـه عمـاد شـهر و خيريـن و نماينـدگان خيريـن در سـالن
جلسـات ايـن اداره كل برگـزار شـد .
مديـركل راه و شهرسـازى الرسـتان در ابتـداى ايـن نشسـت
اظهـار داشـت  :با وجود وسـعت حوزه اسـتحفاظى اداره كل
راه و شهرسـازى الرسـتان كـه از  ١٤اسـتان كشـور پهناور تر
اسـت  ،حـدود  ٦الـى  ٧درصـد طـول كل راههـاى الرسـتان
توسـط خيريـن راهسـاز بهسـازى و ارتقـا يافته اسـت .
وى افـزود  :قريـب بـه  ٢٠٠كيلومتـر راه بـا خيريـن نيـك
انديـش تفاهـم نامـه ى آن منعقـد شـده اسـت و برنامـه ى
انعقـاد تفاهـم نامه ى مشـاركت بـا خيرين تـا  ١٠درصد طول
راههـاى حـوزه اسـتحفاظى ايـن اداره كل برنامه ريزى شـده
اسـت .
شـبانى بـا اشـاره بـه اينكـه  :راههـاى اداره كل راه و
شهرسـازى الرسـتان بـه عنـوان كريـدور ارتباطـى كشـور ،
بنـادر شـهيد رجايـى  ،بنـدر عبـاس  ،جزايـر كيـش و قشـم و
منطقـه عسـلويه و بـه عبارتى جنوب كشـور به مركز كشـور را
بـه هـم متصـل ميكند  ،تصريـح كرد  :از همين رو شناسـايى

و انتخـاب پروژه هـاى هوشـمندانه توسـط خيريـن در نقاطى
كـه ارتبـاط بيـن كريدور هـاى اصلـى ضعيـف و اعتبـارات
دولتـى كفايـت انجـام پروژه هـا را نمـى دهـد ورود خيريـن
نقـش بسـزايى در ايمـن سـازى و توسـعه راههـاى منطقـه
داشـته اسـت .
وى در پايـان افـزود  :بـا توجـه بـه همـت خيريـن و بـا توجـه
بـه مشـاركت اداره كل راه و شهرسـازى الرسـتان و سـازمان
راهـدارى و حمـل و نقـل جـاده اى در ايـن پروژه هـا تاميـن
قيـر مـورد نيـاز پروژه هـاى خيـر سـاز از جملـه خواسـته هاى
مـا جهـت تسـريع در فرآينـد ايـن پروژه هاسـت .
در ادامـه مقبلـى معـاون سـاخت و نگهـداری راه هـای فرعی
و روسـتايى سـازمان راهـداری و حمـل و نقـل جـاده ای بـا
بيـان اينكـه  :امـروز در خدمـت مردانـی هسـتیم کـه از مـال
خـود بـرای آرامـش دیگـران از خـود گذشـتگی می کننـد ،
افـزود  :همـت خيريـن منطقـه بـرای توسـعه راههـا خدمات
بزرگـی بـرای سیسـتم حمل و نقـل منطقه به حسـاب می آید
زیـرا برخـی محورهـای حـوزه الرسـتان جنبـه ای فـرا ملـی و

فرا اسـتانی دارد و ایـن اتفـاق خدمتـی بـرای کل مردم کشـور
بـه حسـاب می آیـد.
وى بـا تاكيـد بـر اينكـه مـا امـروز بـه جایگاهـی رسـیده ایـم
کـه خیریـن بـه عنـوان سـرمایه ملـی مـا از مناطقـی دیگـر
بـه حـوزه سـاخت و بهسـازی راه هـا قـدم نهـاده انـد  ،گفـت
 :در چنـد سـال گذشـته خیریـن در عرصه مسـجد و مدرسـه
سـازی حضور داشـتند و ایـن مملکت را از لحـاظ مکان های
مذهبـی و آموزشـی خودکفـا کردنـد .ایـن اتفـاق همـان
صالحـات و باقیـات اسـت کـه در قـرآن مجیـد نیـز بـه آن
اشـاره شـده اسـت .ایـن اتفاقـات یک اتفاق خجسـته هسـت
و خداونـد ثـواب ایـن کارها را به شـما خیرین اهـدا می نماید.
مقبلـى بـا اشـاره بـه اينكـه  :راه امـروز بـه عنـوان شـریان
حیاتـی هـر منطقه اسـت که هر نـوع توسـعه ای را در منطقه
می توانـد ایجـاد نمایـد  ،ادامـه داد  :زیربنـای توسـعه یـک
منطقـه راه اسـت اگـر در منطقـه ای راه نداشـته باشـند هیچ
مدرسـه و مسـائل اقتصـادی در آن منطقـه رخ نخواهـد داد.
اهمیـت راه در زندگـی امـروز بعنوان زیربنای توسـعه و بسـیار

حائـز اهمیـت اسـت .هـر کجا کـه رضایت مـردم باشـد قطعا
رضایـت خداونـد نیـز بـا آن همراه اسـت.
وى اظهـار داشـت :یکـی از مشـکالت کشـور مـا بحـث
تصادفاتـی اسـت کـه در راه های کشـور رخ می دهد .بخشـی
از ایـن تصادفـات بـه دلیـل عـدم رعايـت مسـائل رانندگـی و
بخشـی نیـز بـه دلیـل نقـص در جاده هـای ماسـت .اگـر
نتوانیـم بـه دلیـل کمبود اعتبار بـه ایمنی و رفـع نقصان راه ها
بپردازیـم صدمـات و تصادفـات را بـه همراه خواهیم داشـت.
کسـانی کـه در تصادفـات فـوت یـا جراحـت پیـدا می کننـد
همـه ایـن افـراد منابـع انسـانی مملکـت هسـتند و مملکـت
دچـار خسـران خواهـد شـد.
يشـان تصريـح كـرد  :وظیفـه مـا در وزارت راه و شهرسـازی
اسـت کـه بـه عنوان خط مقـدم در خدمت مردم باشـیم و این
قـول را نیـز می دهیـم کـه در خصـوص بخش مالـی و تامین
قیـر جهـت پروژه های خیرسـاز نهایـت همـکاری نمائیم.
ايـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان كـرد  :از دغدغه هـای
خیریـن و مـردم بحـث حریـم راه اسـت کـه در صحبت هـا
بیـان شـد در بحـث حریـم راه بـه دلیـل ایمنـی جـاده بـرای
راننـدگان و مـردم در برابـر خطـرات بایـد موانـع رفع گـردد .از
طرفـی بـر اسـاس تـردد و حمـل و نقـل یـک دورنـگاری نیـز
بـرای توسـعه راه منطقـه در نظـر گرفتـه می شـود تـا در اینده
توسـعه راه صـورت گیـرد .البته حفـظ حریم به معنـای خراب
کـردن زمین هـای کشـاورزی نیسـت بلکـه در کنـار جـاده
امـکان کشـاورزی خواهـد بود زیـرا تغییـر کاربری کشـاورزی
در آینـده امـکان پذیـر اسـت امـا سـاخت و سـاز بنـا نبایـد رخ
دهد.

رونمایی از پایگاه اینترنتی ویژه واکسیناسیون کرونا در فارس
مهر:رئیـس دانشـگاه علـوم پزشـکی شـیراز از راه انـدازی
پایـگاه اینترنتـی ویـژه واکسیناسـیون علیـه کوویـد ۱۹در
فـارس خبـر داد.
دکتـر مهـرزاد لطفـی در سـیصد و سـی و دومیـن نشسـت

دانشـگاهی سـتاد مدیریـت بیمـاری کرونا در شـیراز ،گفت:
دانشـگاه علـوم پزشـکی شـیراز تنهـا در پزشـکی سـرآمد
نیسـت ،بلکـه به واسـطه حضـور نیروهـای توانمند توانسـته
در حوزههـای مختلـف نیـز در کشـور پیشـرو باشـد.وی

راه انـدازی ایـن پایـگاه اینترنتـی را موجـب افزایـش سـطح
آگاهـی مـردم و رفـع برخـی چالشهـای ایـن حوزه دانسـت
و اظهـار کـرد :مـردم اسـتان میتواننـد بـا مراجعـه بـه ایـن
پایـگاه اینترنتـی بـه نشـانی covidvaccine.sums.ac.ir
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از آخریـن اخبـار و دانسـتنیهای ضـروری واکسیناسـیون و
مکانهـای تزریـق واکسـن آگاهـی پیـدا کننـد ،همچنیـن
میتواننـد عـوارض ناشـی از واکسیناسـیون علیـه کووید ۱۹
را ثبـت کننـد.

به جای حذف سرمایه های انسانی به دنبال شناسایی و استفاده از آنها باشیم
استاندار فارس گفت :مرودشت شناســنامه ایران و معرف فرهنگ و تمدن و تاریخ
کشور است و باید درخور جایگاه و شایستگی که دارد به ...

كمك كاركنان شركت شهرك هاي صنعتي فارس
به آزادسازي  7زنداني جرايم غير عمد
عصرمردم:
مديـر عامـل شـركت شـهرك هاي صنعتـي فـارس با تقديـر از عملكـرد در خور تحسـين جامعه صنعتي مسـتقر در
شـهرك هاي صنعتـي اسـتان و نيـز كاركنان سـتادي شـركت شـهرك هاي صنعتي در زمينـه حمايـت از امور خير
گفت:جامعـه صنعتـي شـهرك هاي صنعتي اسـتان در امور خير پيشـتاز هسـتند و همواره اقدامـات موثري انجام
داده اند.احـد فتوحـي برنامـه جشـن گلريـزان رهايي كـه با حضور فرمانـدار شـيراز،مدير كل زندان هـاي فارس و
برخـي مسـوالن و خيـران در اداره كل زندان هـاي اسـتان برگزارشـد ،گفت:بر اسـاس احادیث و روایات احسـان،
نیکـوکاری و رسـیدگی بـه کار مـردم و رفـع نیـاز آنهـا از برترین حسـنات بیـان شـده و در اين زمينـه جامعه صنعت
اسـتان همـواره پيشـقدم هسـتند.وي با بيـان اينكه مجموعه شـركت شـهرك هاي صنعتي فارس بعنـوان نهادي
كـه مهمتريـن رسـالت ان فراهـم كـردن زيرسـاخت هاي اسـتقرارواحد ها ي توليـدي و صنعتـي در 60شـهرك و
ناحيـه صنعتـي اسـتان اسـت در كناروظايـف اداري و سـازماني ،در حـد و تـوان خود مسـئوليت اجتماعـي هم در
قبـال جامعـه برعهـده دارد گفـت :ايـن مسـئوليت اجتماعي سسـب مي شـود در قبال جامعـه بي تفاوت نباشـيم
و در حـد مقـدورات خـود كمك بـه نيازمندان را در سـرلوحه كار خـود قراردهيم.
فتوحـي بـا اشـاره بـه تاسـيس مركز نيكـوراري درشـهرك صنعتي بزرگ شـيراز گفت:بـا راه اندازي اين مركز بسـتر
مناسـبي بـراي جمـع آوري و ارسـال كمك هـاي واحد هـاي صنعتي به نيازمندان فراهم شـده اسـت.
مديـر عامـل شـركت شـهرك هاي صنعتـي فـارس بـا اشـاره بـه اينكـه در مـاه مبـارك رمضـان امسـال و بـا يـاري
صنعتگـران شـهرك صنعتـي بزرگ شـيرازنيز بسـته هاي معيشـتي بـراي نيازمندان آماده شـد گفت:علاوه بر ان
در زلزلـه سـال گذشـته سيسـخت نيـز كمك هـاي خوبـي توسـط صنعتگران بـه زلزله زدگان ارسـال شـد.
فتوحـي در ادامـه بـا تمجيـد از كمك هـاي داوطلبانـه همـكاران و پرسـنل شـركت شـهرك هاي صنعتـي فـارس
نيـز گفت:همـكاران مـا نيـز در سـال گذشـته كمك هـاي خوبـي در بخش هـاي تهيه ماسـك و مواد ضـد عفوني
كننـده بـراي نيازمندان،تهيه بسـته هاي معيشـتي و نيز تحت پوشـش قـراردادن ايتام و حمايت مالـي و معنوي از
آنهـا داشـته انـد.وي در ادامـه از كمك هـاي داوطلبانه همكاران مجموعه سـتادي شـركت شـهرك هاي صنعتي
فـارس بـه آزادي زندانيـان جرائـم غيـر عمـد خبـر داد و گفت:ايـن كمك ها كـه در قالب طـرح خورشـيد خانه و با
همـكاري دفتـر امـور بانـوان ايـن شـركت بـا دفتر امـور بانـوان فرمانداري شهرسـتان شـيراز انجام شـد ،از سـال
گذشـته تاكنـون 10زندانـي جرايـم غيـر عمد آزاد شـده انـد كه 7زنداني در سـال گذشـته و 3زنداني نيـز از ابتداي
امسـال تاكنـون بـه آغـوش خانواده هاي خـود باز گشـته اند.
فتوحـي افزود:تـا پايان سـال نيـز اين روند تداوم خواهد داشـت و صنعتگـران و نيز همكاران ما به مناسـبت هاي
مختلـف بـه صورت داوطلبانـه كمك هاي خيرخواهانه خـود را ادامه خواهند داد.
همچنيـن مشـاور امـور بانـوان فرمانـداري شـيراز بـا حضـور در شـركت شـهرك هاي صنعتـي فـارس و بـا اهداي
لـوح تقديـر كـه به امضاي فرماندار شـيراز رسـيده بود از همكاري اين شـركت در طرح خورشـيد خانـه تقدير كرد.
همچنيـن در ايـن مراسـم لـوح تقديـر مديـر كل زندان هـاي فـارس نيـز بـه مديـر عامـل شـركت شـهرك هاي
صنعتـي فـارس اهـدا شـد.

معاون علوم پزشکی شیراز اعالم کرد:

اختصاص  ۲۰هزار دوز واکسن به فارس
ایسـنا :معـاون بهداشـت دانشـگاه علـوم پزشـکی شـیراز ،گفـت :شـامگاه شـنبه هشـتم خـرداد ۲۰ ،هـزار دوز
واکسـن بـه عنـوان سـهمیه جدیـد بـرای انجـام واکسیناسـیون افـراد گـروه هـدف بـه اسـتان فـارس تخصیـص
یافتـه اسـت.دکتر عبدالرسـول همتـی در گفتوگـو بـا ایسـنا بـا بیـان اینکـه هـم اسـتانیها از امـروز اطالعـات
واکسیناسـیون را از سـایت دانشـگاه علـوم پزشـکی شـیراز دریافـت کننـد ،گفـت :گروههـای سـنی  ٧٠سـال بـه
بـاال همچنـان در اولویـت دریافـت واکسـن قـرار دارنـد و تنها این گروه سـنی پس از ثبت نام در سـامانه سلامت
و دریافـت پیامـک ،بـرای تزریـق واکسـن مراجعـه کننـد.
او بـا توصیـه بـه شـهروندانی کـه واجـد شـرایط دریافـت واکسـن نیسـتند بـه خـودداری از تجمـع در مراکـز و
پایگاههـای واکسیناسـیون ،گفـت :در راسـتای ایجـاد نظـم دهی به مراکـز واکسیناسـیون ،از تزریق واکسـن به
خـارج از گروههـای سـنی اعلام شـده ،خـودداری میشـود.
موارد کرونای هندی و آفریقایی در فارس
معـاون بهداشـت دانشـگاه علـوم پزشـکی شـیراز بـا اشـاره بـه مشـاهده سـه مـورد کرونـای آفریقایـی و دو مـورد
کرونـای هنـدی در جنـوب فـارس خبـر داد و گفت :مبتالیان تحـت کنترل هسـتند و از این بابـت نگرانی نداریم
امـا نگرانـی اصلـی مـا شـیوع ایـن بیماری در اسـتان اسـت ،چـون نمیتوانیـم جلـوی ترددهـا را بگیریم.
او بـا بیـان اینکـه تاکنـون  ٣١٤هـزار دوز واکسـن در اسـتان تزریـق شـده و بـا تصویـب سـتاد اسـتانی مدیریـت
بیمـاری کرونـا در فـارس از ایـن پـس واکسـن تنهـا بـه افـرادی تزریـق میشـود که در سـامانه سلامت ثبـت نام
کـرده باشـند ،عنـوان کـرد :دو مرکـز خودرویـی و  ١٠مرکـز ثابـت در شـیراز کار واکسیناسـیون را بـر عهـده دارند.
راهاندازی سامانه مکان یاب در فارس
معـاون بهداشـت دانشـگاه علـوم پزشـکی شـیراز ،همچنیـن از طراحی و راهانـدازی سـامانه مکان یاب نشـان از
امـروز خبـر داد و گفـت :مراکـز واکسیناسـیون در این سـامانه بارگزاری شـده اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه تـا امـروز بیش از یک میلیون و  ٩هزار تسـت در فـارس انجام و  ۲۲۷هـزار و  ٢٠١بیمار مبتال
بـه کرونـا شناسـایی شـدهاند ،از فـوت  ۱۳بیمـار مبتلا بـه کرونـا طـی  ۲۴سـاعت گذشـته در اسـتان خبـر داد و
گفـت :آمـار بسـتریها کاهـش یافته و اکنـون یکهـزار و  ٣٠بیمار در بخشهای عمومی و ویژه بسـتری هسـتند
کـه  ۱۷۷بیمـار بـه دلیـل وخامت وضعیـت عمومی ،در بخشهای آی سـی یو تحـت مراقبت درمانی قـرار دارند.
همتـی گفـت :طـی نامـهای از اسـتانداری فـارس خواسـتهایم کـه راههـای ورودی بـه شهرسـتانهای مهـر و
المـرد بـه دلیـل همجـواری بـا دو اسـتان بوشـهر و هرمـزگان و نیریـز بـه دلیل همجـواری بـا اسـتان کرمان در
راسـتای جلوگیـری از شـیوع کرونـای هنـدی و آفریقایـی بـه فارس بسـته شـود.

ارائه  396فقره تسهیالت به مددجویان و واجدین شرایط فارس
عصرمردم:
در  2ماهـه امسـال  396فقـره تسـهیالت قـرض الحسـنه بـه مددجویـان و اقشـار آسـیب پذیـر اسـتان ارائـه
شـد.محمد بذرافشـان ،مدیـر کل کمیتـه امداد فارس از ارائه  396فقره تسـهیالت به مددجویان و اقشـار آسـیب
پذیـر اسـتان در سـرفصل های مسـکن ،اشـتغال و حمایتـی بـا اعتبـار  30میلیـارد و  490میلیـون ریـال خبر داد.
بذرافشـان بـا اعلام اینکـه بیشـترین میـزان تسـهیالت در اسـتان فـارس در سـرفصل حمایتـی پرداخـت شـده
اسـت ،گفـت :در ایـن سـرفصل تعداد  240فقره تسـهیالت بـا اعتبار  14میلیـارد و  740میلیون ریال تسـهیالت
بـه نیازمنـدان اسـتان پرداخـت شـده اسـت.او در پایـان یـادآور شـد 18 :فقـره وام اشـتغالزایی به مبلـغ  3میلیارد
و  410میلیـون ریـال و  55فقـره تسـهیالت مسـکن بـه ارزش  8میلیـارد و  30میلیـون ریال بـه خانوارهای تحت
حمایـت ایـن نهـاد در اسـتان و متقاضیـان واجد شـرایط پرداختشـده اسـت.

عملیات آسفالت فاز دوم پروژه بزرگراه امام خامنه ای در شیراز
عصرمردم:
شـهردار منطقـه هفـت گفـت :آسـفالت قسـمتی از فـاز دوم پـروژه بزرگـراه امـام خامنـه ای به مسـاحت  ۱۵هزار
متـر مربـع توسـط معاونـت فنـی و عمرانـی شـهرداری منطقـه هفـت شـیراز در حال انجام اسـت.
سـعید معصومی افـزود :پـروژه بزرگـراه امـام خامنـه ای از محـور خلیج فـارس آغاز و به بولوار نصر شـرقی شـرقی
متصـل می شـود و می توانـد نقـش یک شـریانی به صـورت رینگ کمربندی داشـته باشـد و نقش قابـل توجه ای
در توسـعه این منطقه از شـهر خواهد داشـت.
معصومی افـزود :پـروژه بزرگـراه امـام خامنـه ای بـه طـول  ۵/۶کیلومتـر با سـه باند تنـدرو ،دو باند کندرو ،مسـیر
دوچرخـه سـواری ،فضای سـبز و مسـیر پیـاده روی از محور خلیجفارس آغاز میشـود و در ادامـه از روی رودخانه
خشـک عبـور میکنـد و بـه بلـوار نصـر شـرقی و بـه میـدان نصـر ،بلـوار رسـول اعظـم(ص) و دروازه قـرآن وصل
میشـود کـه فـاز اول و سـوم ایـن پـروژه بـه بهـره برداری رسـیده و عملیـات احـداث  ۵/۲کیلومتـر از فـاز دوم در
دسـت اقـدام می باشـد کـه قسـمتی از مسـیر در حـال آسـفالت و بخـش دیگر در حـال احداث می باشـد.

پیشبینی برداشت  ۶۴تن گلمحمدی در خرمبید فارس
ایرنـا :مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان خـرم بید گفت :بـا توجه به آغاز برداشـت گل محمدی بـه صورت غنچه
و گلبـرگ از گلسـتانهای ایـن شهرسـتان آغـاز شـده اسـت کـه پیشبینـی میشـود امسـال مجمـوع برداشـت به
 ۶۴تن برسد.
آرش خسـروانیان ،یکشـنبه در گفـت و گـو بـا ایرنا افزود :فصل برداشـت از روزهای پایانی اردیبهشـت ماه شـروع
شـده اسـت و تـا پایـان خـرداد مـاه ادامـه دارد کـه پیـش بینـی می شـود  ۶۴تـن از ایـن محصـول بـه دسـتآید.
وی ادامـه داد :سـطح زیـر کشـت ایـن محصـول در شهرسـتان افـزون بـر  ۳۰هکتـار اسـت کـه از ایـن میـزان
 ۱۶هکتـار بـارور و  ۱۴هکتـار غیـر بـارور و میانگیـن برداشـت از سـطح گلسـتان ها حـدود چهـار تـن در هکتـار
است.

آگهی
دوشنبه  10خرداد 1400
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آگهی مناقصه رنگ آمیزی و خط کشی محوری و ترافیکی معابر سطح شهر فسا
چاپ دوم1400/3/17 :
چاپ اول1400/3/10 :
شهرداری فســا در نظر دارد به استناد مجوز شورای محترم اسالمی شهر به شــماره /1400/57ص مورخ  1400/2/13از محل
اعتبارات سال  1400نســبت به آگهی مناقصه رنگ آمیزی و خط کشی محوری و ترافیکی معابر سطح شهر به شرح ذیل اقدام
نماید .از کلیه شــرکت های واجد شرایط که دارای صالحیت از ســازمان مدیریت و برنامه ریزی می باشند دعوت به عمل
می آید با توجه به اطالعات ذیل در مناقصه شــرکت نمایند .متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر می توانند با شماره تلفن
 09177311070و  09173326537اداره امور مالی تماس حاصل نمایند.
برآورد اولیه 13 :میلیارد ریال
سپرده شرکت در مناقصه 650/000/000 :ریال
مدت اجرا :از تاریخ انعقاد قرارداد به مدت  4ماهه می باشد.
ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﺮﻛﺖ در ﻣﺰاﻳﺪه
ﻗﻴﻤﺖ ﭘﺎﻳﻪ ﺑﺮآوردي
ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت
ﺷﻤﺎره ﻗﻄﻌﻪ
متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد شرکت در مناقصه تا ده روز پس از درج آگهی مرحله دوم ،به اداره امور مالی شهرداری مراجعه نمایند.
است.
حضور
گردد و
شهرداری
محل
ساعت 18
1400/3/27
مورخ
کمیسیون 1مناقصه
جلسهرﻳﺎل
بالمانع40/
جلسه425/
متقاضیان در 000
808
/500
ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊبرگزار می /000
269
ﻣﺴﺎﺣﺖدر/50
ﺣﻴﺎط ﺑﻪ
درب ﺑﻪ
ﻗﻄﻌﻪ
ﻗﻄﻌﻪ ﺷﻤﺎره
برنده مناقصه مکلف است معادل  10درصد مبلغ قرارداد ضمانتنامه حسن اجرای قرارداد تسلیم شهرداری نماید.درب
ﺷﻤﺎره 2
ﻗﻄﻌﻪ
 38/672/500رﻳﺎل
773/450/000
ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ
آنها309/
همه38
ﻣﺴﺎﺣﺖ
از ﺑﻪ ﻫﺎل ﺑﻪ
مختار است.
پیشنهادها و یا
ﻗﻄﻌﻪیک
رد یا قبول هر
شهرداری درشد.
خواهد
ضبط
شهرداری
نفع
به
ایشان
سپرده
برنده،
سوم
تا
اول
نفرات
انصراف
صورت
 52/119/000رﻳﺎل
1/042/380/000
ﻗﻄﻌﻪ درب ﺑﻪ ﺣﻴﺎط ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  347/46ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ
درﻗﻄﻌﻪ ﺷﻤﺎره 3مشخصات فنی پروژه در اسناد مناقصه قید خواهد شد.سایر موارد در اسناد مناقصه و برگ پیشنهاد قیمت قید می گردد.متقاضیان بایستی سپرده خود را در پاکت «الف» و اسناد خود را در پاکت «ب» و قیمت پیشنهادی خود را در پاکت «ج» جداگانه تسلیم شهردارینمایند.
ســپرده شــرکت در مناقصه متقاضیان ،بایســتی به صورت ضمانت نامه بانکی ترجیحا  4ماهه در حق شــهرداری فســا و یا به حساب شماره 0209012278004به نام سپرده شهرداری واریز نمایند.
فتوکپی شناسنامه و کارت ملی و جی میل متقاضیان الزامی است و ابالغ به برنده مناقصه به صورت الکترونیکی انجام خواهد شد.-هزینه درج آگهی در دو نوبت به عهده برنده مناقصه می باشد.

ردﻳﻒ

ﺷﺮح

2

ﺗﻬﻴﻪ و اﺟﺮاي ﺧﻂ ﻣﻨﻘﻄﻊ )ﺗﻤﺎم ﻛﺎر(

1

3

ﻣﻘﺪار

 70/000ﻣﺘﺮ

ﺗﻬﻴﻪ و اﺟﺮاي ﺧﻂ ﻣﻤﺘﺪ )ﺗﻤﺎم ﻛﺎر(

ﺗﻬﻴﻪ و اﺟﺮاي رﻧﮓ آﻣﻴﺰي رﻓﻮژ ﺑﻠﻮارﻫﺎ و ﻣﻴﺎدﻳﻦ )ﺗﻤﺎم ﻛﺎر(

شناسه آگهی1142340 :

/1937م الف

ﻣﻼﺣﻈﺎت

 25/000ﻣﺘﺮ

حسن برات  -شهردار فسا

اگهی مزایده ششدانگ عرصه واعیان پالک شماره چهار فرعی از سه هزاروهشتصد و نود وچهار واقع در نی ریز بخش  22فارس
به موجب پرونده های اجرائي شــماره  8904011195000010و  9104011195000010واحد اجرای اســناد رســمی نی ریز ششدانگ عرصه واعیان یکباب
کارخانه به مساحت ده هزار متر مربع ثبت شده ومفروز تحت پالک چهار فرعی از سه هزاروهشتصد و نود وچهار واقع در نی ریز بخش  22فارس
صرفا به شرح موارد با مشخصات ذیل به نشانی :نی ریز ،جاده قدیم نی ریز -آباده طشک ،روستای نصیرآباد ،کارخانه تولید خوراک دام و طیور
نگین دانه نی ریز به مالکیت آقای علیرضا زارع فرزند محمد رضا که ذیل شــماره چهارده هزارو چهارصدو دو ،صفحه صدو بیست و پنج  ،دفتر
صدو هشــتاد و یک دفتر امالک ثبت گردیده است و دارای سند مالکیت به شماره -467831الف 83/میباشد و اصل ارزش ملک و مستحدثات
آن که شرح آن در ذیل آمده ،برابر سند رهنی شماره  87/12/20-5016دفتر اسناد رسمی  207شیراز و مازاد آن برابر سند رهنی شماره -7092
 89/8/29دفتر اســناد رسمی  207شیراز هردو به بدهی علیرضا زارع فرزند محمد رضا در رهن بانک سپه شعبه دانشگاه شیراز ،قرار گرفته و
به جهت اجرا اســناد فوق نیز مورد تعقیب اجرایی قرار گرفته است که ملک رهنی فوق با حدود و مشخصات :شماال :به طول شصت وهفت متر و
پنج صدم متر مربع درب ودیواریست به حریم جاده قدیم نی ریز به آباده طشک شرقا  :در سه قسمت که دوم جنوبی است به طولهای یکصدو
ســی وپنج مترو سی صدم متر ونوزده متروسی صدم متر وسی وسه متر دیواریست به باقی مانده پالک سه هزاروهشتصد و نود وچهار جنوبا :
به طول چهل و چهار متر دیواریست به باقی مانده پالک مذکورغربا  :در سه قسمت که دوم شمالی است به طولهای شصت و نه متروچهل صدم
متر ونه متر وهشتادو سه متروشصت صدم متر دیواریست به باقی مانده پالک مذکور،-ملک اوقافی نمی باشدو حقوق ارتفاقی ملک این است
که از پالک ســه هزاروهشتصدو نود وچهار حق عبور دارد .که به اعالم کارشناسان ارزیاب مشخصات اعیان ملک عبارت است ازاینکه اعیان های
احداثی در ملک دارای حدود  14سال قدمت و شامل موارد ذیل می باشد:
 -1ساختمان اداری با اسکلت بنایی شناژ دار،سقف تیرچه و بلوک و نمای آجر پنج سانتی به زیربنای حدود صد و نود و دو متر مربع  -2دفتر فروش
با اسکلت بنایی فاقد شناژ،سقف تیرچه و بلوک و نمای آجر و با نازک کاری و سنگ بدنه داخلی به متراژ 24/80مترمربع  -اتاق کنترل( )PLCجنب
سوله به مساحت حدود  23متر مربع با اسکلت بنایی بدون شناژ ،سقف تیرچه و بلوک و پوشش داخلی بدنه تا حدود 1/20متر سنگ و ادامه نازک
کاری - 4اتاق انبار کیســه جنب سوله به مساحت حدود  23مربع با اسکلت بنایی بدون شناژ،سقف تیرچه و بلوک ،کف سیمانی و بدنه نرمه کشی
سیمانی  -5اتاق پســت برق با اسکلت بنایی بدون شناژ،سقف تیرچه و بلوک و فاقد نما و نازک کاری و کف سازی به متراژ حدود 13/10متر مربع
 -6اتاق باســکول با اسکلت بنایی بدون شناژ،ســقف ورق گالوانیزه با رابیتس بندی و نازک کاری به متراژ حدود  13/30متر مربع –7کرسی چینی
محل توقف کامیون برای وزن کشی به میزان حدود  64/60متر مربع -8انبار جنب دفتر فروش به مساحت حدود  90مربع با اسکلت آجری ،سقف
ورق گالوانیزه ،پوشــش کف سرامیک ،بدنه داخلی تا حدود  1/80متر کاشــی و ادامه نرمه کشی سیمانی و با درب ورودی از جنس پروفیل فلزی
ریلی -9ســایبان به متراژ حدود  86متر مربع و ارتفاع حدود  5متر با اســکلت قوطی فلزی و سقف ورق گالوانیزه (البته حدود  8متر مربع از آن
فاقد سقف است) –10سوله فلزی به ارتفاع تاج حدود 7/80متر و زیربنای حدود 755مترمربع دارای سقف ورق گالوانیزه ،دیوارهای آجری و کف
بتنی  -11سوله فلزی به ارتفاع تاج حدود  13/90متر و زیر بنای حدود  185مترمربع دارای سقف ورق گالوانیزه ،دیوارهای آجری و کف بتنی و دارای
زیر زمین نصب تجهیزات کارخانه  -12اتاق جایگاه دیگ بخار ،تانک مالس و انبار مکمل جنب ســوله به متراژ حدود  183متر مربع که بخشی از آن
 5متر و بخش دیگر 7متر ارتفاع دارد .دیوارها بخشــی بلوک سیمانی و بخشی ورق فلزی و سقف نیز ورق فلزی است - 13دیوار بلوکی بین واحد
فروش و کارخانه و پالســتر سیمانی روی آن به مساحت حدود  34متر مربع - 14دیوار دور محوطه با بلوک سیمانی 20سانتی به متراژ حدود 707
متر مربع  -15دیوار شمالی با نمای آجر  5سانتی به مساحت حدود 42متر مربع  –16محوطه سازی و تراس به انضمام مخلوط ریزی محوطه وغیرو
که ارزش صد درصد پالک مزبور بر اساس مشخصات ارائه شده ملک و موقعیت مکانی ،مقطع زمانی ،مساحت عرصه و اعیان ها ،قدمت و نیز به
شــرط بال معارض بودن ملک از نظر قوانین جاریه کشور و صرف نظر از اصالت اسناد و مدارک ارائه شده و نیز صرف نظر از هر گونه بدهی به
اشخاص حقیقی و حقوقی و با لحاظ نمودن سایر جهات موثر در ارزیابی از جمله وضعیت بازار زمین و مسکن در روز کارشناسی و همچنین با احتساب
انشــعابات وغیرو جمعا به مبلغ ســی و دو میلیارد و یکصد و شــصت و نه میلیون و پانصد هزار ریال به تفکیک و به شرح ذیل محاسبه و ارزیابی
گردیده اســت  -1عرصه به متراژ  10000متر مربع به ارزش واحد به مبلغ ششصد هزار ریال و ارزش کل به مبلغ شش ميليارد ریال  -2ساختمان
اداری به متراژ  192متر مربع به ارزش واحد به مبلغ بيست و چهارميليون و پانصد هزارریال و ارزش کل به مبلغ چهارميلياردو هفتصدو چهار ميليون
ریال  -3دفتر فروش به متراژ 24/80متر مربع به ارزش واحد به مبلغ چهارده ميليون وپانصد هزارریال و به ارزش کل به مبلغ سيصد و پنجاه ونه
ميليون و ششصد هزار ریال - 4اتاق کنترل( )PLCبه متراژ  23مربع به ارزش واحد به مبلغ پانزده میلیون ریال و ارزش کل به مبلغ سیصد و چهل
و پنج میلیون ریال -5اتاق انبار کیسه به متراژ 23مترمربع به ارزش واحد به مبلغ دوازده میلیون و پانصد هزار ریال و ارزش کل به مبلغ دویست
و هشتاد و هفت میلیون و پانصد هزار ریال –-6اتاق پست برق به متراژ  13/10متر مربع به ارزش واحد به مبلغ یازده میلیون ریال و ارزش کل به
مبلغ صدو چهل و چهار میلیون و صد هزار ریال -7اتاق باسکول به متراژ  13/30متر مربع به ارزش واحدبه مبلغ ده میلیون ریال و ارزش کل به مبلغ
صد و سی و سه میلیون ریال –8کرسی چینی محل توقف کامیون برای توزین به متراژ 64/60متر مربع به ارزش واحد به مبلغ شش میلیون وپانصد
هزار ریال و ارزش کل به مبلغ چهارصد و نوزده میلیون و نهصد هزار ریال است - 9.انبار جنب دفتر فروش به متراژ  90متر مربع ،ارزش واحد به
مبلغ یازده میلیون ریال و ارزش کل به مبلغ نهصد و نود میلیون ریال  -10سایبان به متراژ 86متر مربع به ارزش واحد به مبلغ چهار میلیون ریال و
ارزش کل به مبلغ سیصد و چهل و چهار میلیون ریال - 11سوله بزرگ به ارتفاع  7/80متر و به متراژ  755متر مربع به ارزش واحد به مبلغ چهارده
میلیون و پانصد هزار ریال و ارزش کل به مبلغ ده میلیارد و نهصد و چهل وهفت میلیون و پانصد هزار ریال –12ســوله کوچک به ارتفاع 13/90متر
به متراژ  185متر مربع به ارزش واحد به مبلغ بیســت و دو میلیون و پانصد هزار ریال و به ارزش کل به مبلغ چهار میلیارد و صد و شــصت ودو
میلیون و پانصد هزار ریال-13جایگاه دیگ بخار ،تانــک مالس وانبار مکمل به متراژ 183مترمربع به ارزش واحد به مبلغ ده میلیون و پانصد هزار
ریال وارزش کل به مبلغ یک میلیارد ونهصدو بیســت ویک میلیون وپانصد هزارریال  -14دیوار بلوکی بین واحد فروش و کارخانه به متراژ  34متر
مربع به ارزش واحد به مبلغ یک میلیون و هشــتصد هزار ریال و به ارزش کل به مبلغ شصت و یک میلیون و دویست هزار ریال  -15دیوار بلوکی
دور محوطه به متراژ  707متر مربع به ارزش واحد به مبلغ یک میلیون و ســیصد هزار ریال و به ارزش کل به مبلغ نهصد و نوزده میلیون وصد
هزار ریال  -16دیوار شــمالی محوطه با نمای آجر  5سانتی به متراژ  42متر مربع به ارزش واحد به مبلغ چهار میلیون و سیصد هزار ریال و ارزش
کل به مبلغ صد و هشــتادمیلیون و ششصد هزار ریال  – 17محوطه ســازی،تراس،مخلوط ریزی وغیرو مقطوع به ارزش کل به مبلغ دویست و
پنجاه میلیون ریال میباشد همچنین ملک دارای پروانه ساخت شماره  85/10/18-896و پایان کار شماره  86/9/28- 1145میباشد؛و تمامی موارد
از ردیف 1الی 17به مبلغ سی و دو میلیارد و یکصد و شصت و نه میلیون و پانصد هزار ریال ارزیابی گردیده که مبلغ ارزیابی قطعی می باشد .
همچنین چاه موجود در ششدانگ پالک شماره چهار فرعی از سه هزاروهشتصد و نود وچهار واقع در نی ریز بخش  22فارس به مشخصات اعالم
شده توسط کارشناســان ارزیاب به شرح مشخصات ذیل به عنوان یکی از موارد مزایده به شرح ذیل معرفی می گردد -1 :چاه موجود در ملک
عبارت اســت از یک حلقه چاه دهانه گشاد در مختصات  X =230896و  Y=3235879زون R 40که عمق آن 30متر و سطح ایستایی آن  27متر از
ســطح زمین اندازه گیری گردیده که به اعالم کارشناســان ارزیاب میزان  47متر گالری(پشته ) در آن حفر گردیده است .قطر آن6و1متر و در
زمان بازدید بوســیله پمپ برقی  2اینچ با لوله پلی اتیلن  63و50میلی متر و یک دســتگاه پمپ و لوله آبده  4اینچ یک دستگاه موتور دیزل چانگ
چای ســاخت چین تجهیز شــده بود .لوله پلی اتیلن 63میلیمتر به طول  215متر و لوله پلی اتیلن 50میلیمتر به طول 50متراندازه گیری شد -2 .این
چاه فاقد مجوز حفر و بهره برداری بوده و در زمان بازدید امکان راه اندازی پمپ های منصوبی برروی آن وجود نداشــت و اندازه گیری آبدهی
آن میسر نگردید ولیکن با توجه به عمق الیه آبدار و وضعیت منطقه پیش بینی می گردد حداکثر آبدهی آن یک لیتر در ثانیه باشد .ارزیابی چاه و
منصوبات آن به شرح ذیل میباشد:
-1حفاری چاه به عمق  30متربه مبلغ چهارصدو پنجاه میلیون ریال
 2تجهیزات چاه اعم از لوله های گالوانیزه ،پلی اتیلن  63و50میلی متر ،موتور دیزل ،الکتروپمپ و غیرو جمع ًا به مبلغ دویســت و پنجاه میلیون ریال؛
که جمع کل قیمت چاه وتاسیسات ومتعلقات بدون لحاظ گالری(پشته) جمعا به مبلغ هفتصد میلیون ریال ارزیابی و قطعی گردیده است.
لذادر مجموع ارزش کل ششــدانگ عرصه واعیان کارخانه موصوف به شــرح اموال اعالم شده فوق با احتساب قیمت چاه جمعا به مبلغ سی و
دو میلیارد و هشتصد و شــصت ونه میلیون و پانصد هزارریال ارزیابی و قطعی گردیده ودر زمان اعالم شده ذیل به مزایده گذارده خواهد شد
ضمنا تمامی اموال فوق فاقد بیمه میباشد مزايده ملک مذکورومتعلقات اعالم شده فوق ازمبلغ سی و دو میلیارد و هشتصد و شصت ونه میلیون
و پانصد هزارریال شروع شــده و به باالترین قیمت که خریدار داشته باشد فروخته خواهد شد شرکت در جلسه مزایده منوط به پرداخت ده
درصد از مبلغ پایه کارشناســی به حساب ســپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلســه مزایده است .لذا خریدار و یا خریداران
می بایســت تا قبل از شــروع وقت مزایده اصل فیش واریزی مبلغ ودیعه ده درصد بنام خود را به همراه درخواست کتبی به واحد اجرا تسلیم و
ثبت نمایند .ضمن ًا برنده مزایده مکلف اســت مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حســاب صندوق ثبت تودیع
نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حســاب سپرده ثبت واریز نکند ،مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه
واریز خواهد شــد .در این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید میگردد.این آگهی پس از تائید فرآیند مزایده در سایت
آگهی های ســازمان ثبت قرار خواهد گرفت و به منزله انتشار آگهی در روزنامه کثیر االنتشار محلی است  .بدیهی است در صورت تعدد خریدار
اموال فوق به باالترین قیمت پیشنهادی از طرف خریدار نقدا به فروش می رسد و مسئولیت هرگونه بدهی مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره و
نیز بدهی های مربوط به آب،برق ،گاز و تلفن در صورتی که مورد مزایده دارای آن باشد اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف اعم از اینکه
رقم قطعی آنها مشــخص شده یا نشده باشد تا روز مزایده به عهده برنده مزایده می باشد و تنظیم سند انتقال موکول به ارائه مفاصا حسابهای
دارایی و شهرداری و غیرو خواهد بود .طالبین میتوانند جهت شرکت درجلسه مزایده مذکور از ساعت
 9الی  12روز یکشــنبه مورخ 1400/3/23به واحد اجرای اسناد رسمی نی ریز واقع در اداره ثبت اسناد وامالک نی ریز به نشانی بلوار سردار شهید
حاج قاسم سلیمانی جنب دادگســتری نی ریز مراجعه نمایند.ضمن ًا چنانچه روز مزايده تعطيل رسمي گردد ،مزايده روز اداري بعد از تعطيلي در
همان ساعت و مكان مقرر برگزار خواهد شد .این آگهی یک نوبت در تاریخ1400/3/10در روزنامه عصرمردم درج و منتشر خواهد شد.
/25م الف
رییس اجرای اسناد رسمی نی ریز
محسن زواران حسینی

سال بیست و ششم شماره 7206

ســند موتورســیکلت برمــودا  125به شــماره پالک
 696-47173به نام ســرافراز ثریا مهارلویی به شماره
موتور  118453و شــماره بدنه  9500219مفقود گردیده
و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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در مصرف آب و برق صرفهجویی کنیم

آگهی اخطاریه رسمی دفتر طالق جهت ثبت طالق
درخصوص اجرای دادنامه  9909978923300737مورخ  1399/11/30به
شماره بایگانی  9900121شماره پرونده  9909988923300121صادره از
شــعبه  13دادگاه خانواده شیراز به آقای فواد تازیک فرزند عبدالرضا
به شماره شناسنامه  12634صادره شیراز اخطار می گردد جهت مطلقه
نمودن همســر خود خانم فاطمه ربانی فرزند مسعود به شماره ملی
 2280603500ظــرف مهلت  7روز از تاریخ ایــن آگهی به آدرس این
دفترخانه به نشانی شــیراز خیابان مالصدرا خیابان شهید جمالی کوچه
 6ســاختمان پارس طبقه دوم واحد  15دفتر طالق  47شــیراز مراجعه
فرماییــد چنانچه ظرف مهلت مقرر مراجعــه نفرمایید طبق مقررات
اقدام خواهد شد.
/1711م الف
سردفتر طالق  47شیراز
دکتر حمزه اسفندیاری بیات

آگهی
خانم فاطمه مباشری راد فرزند ماندگار با کد ملی  2420085000احترام ًا
با توجه به طرح دعوی از ســوی خانم زهــرا علوی مفرد به طرفیت
شما با کالسه  1400-201در مرکز داوری ،وقت جلسه رسیدگی در روز
سه شنبه مورخ  1400/4/1ســاعت  8:30صبح برگزار ،با همراه داشتن
اصل و تصویر اسناد ،مدارک و کارت شناسایی در محل مرکز داوری
اتحادیه امالک به نشــانی خیابان قصردشت خیابان سید جمالالدین
اسدآبادی (پوســتچی) روبروی بیمه آسیا حضور بهم رسانید .بدیهی
است عدم حضور مانع از رسیدگی و صدور رأی توسط مرجع داوری
نخواهــد بود( .ضمن ًا آقای حســن پناهی به عنــوان داور منفرد این
پرونده تعیین گردیده در صورت جهات رد ظرف ( 10ده) روز جهات
مذکور را به این مرکز اعالم نمایید).
 /1718م الف
رئیس مرکز داوری اتحادیه امالک شیراز
محمدقاسم تابنده ماه

آگهی فقدان سند مالکیت بخش  3شیراز
خانم لیدا زارع با تسلیم استشــهادنامه به شماره 140002152771000139
مورخ  1400/2/25دفترخانه  5تهران و اقرارنامه شــماره  27802مورخ
 1400/3/2دفترخانه  416شــیراز مدعی اســت که تعداد یک جلد سند
مالکیت به پالک  9/37935واقع در بخش  3شــیراز که ششــدانگ
یکباب آپارتمان به مســاحت  81/64مترمربع ذیــل دفتر الکترونیکی
 139620311035008732به نام نامبرده ثبت و سند مالکیت شماره چاپی
-532123ب 95صادر شده که به علت جابجایی مفقود گردیده است
و نامبرده تقاضای صدور سند المثنی نموده است مراتب طبق تبصره
 5ماده  120اصالحی آیین نامه قانون ثبت آگهی میشــود که هر کس
نســبت به ملک و ســند مورد آگهی معاملهای کرده و یا مدعی وجود
ســند مالکیت نزد خود میباشد تا ده روز پس از انتشار آگهی به ثبت
محل مراجعه و اعتراض خود را کتب ًا تســلیم نماید ضمن ارائه اصل سند
مالکیت یا خالصه معامله تسلیم نماید و اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی
نرســیده و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود اداره ثبت سند
مالکیت المثنی را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد.
/1715م الف
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آگهی فقدان سند مالکیت بخش  3شیراز
خانم لیدا زارع با تسلیم استشهادنامه به شماره 140002152771000143
مورخ  1400/2/25دفترخانه  5تهران و اقرارنامه شماره  27802مورخ
 1400/3/2دفترخانه  416شــیراز مدعی است که تعداد یک جلد سند
مالکیت به پالک  8/37936واقع در بخش  3شــیراز که ششــدانگ
یکباب آپارتمان به مســاحت  95/40مترمربع ذیــل دفتر الکترونیکی
 139620311035008735به نام نامبرده ثبت و ســند مالکیت شماره
چاپی -532124ب 95صادر شده که به علت جابجایی مفقود گردیده
است و نامبرده تقاضای صدور سند المثنی نموده است مراتب طبق
تبصره  5ماده  120اصالحی آیین نامه قانون ثبت آگهی میشود که هر
کس نسبت به ملک و ســند مورد آگهی معاملهای کرده و یا مدعی
وجود ســند مالکیت نزد خود میباشد تا ده روز پس از انتشار آگهی
به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را کتب ًا تســلیم نماید ضمن ارائه
اصل سند مالکیت یا خالصه معامله تســلیم نماید و اگر ظرف مدت
مقرر اعتراضی نرسیده و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود
اداره ثبت ســند مالکیت المثنی را طبق مقررات صادر و به متقاضی
تسلیم خواهد کرد.
/1716م الف
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آگهی مزایده مورد وثيقه
به موجب پرونده های اجرائي شماره  8904011195000010و  9104011195000010واحد اجرای اسناد رسمی نی ریز کلیه ماشین آالت و تاسیسات و منضمات
کارخانه احداثی در پالک چهار فرعی از ســه هزار و هشــتصد و نود و چهار واقع درنی ریز بخش بیست و دو فارس به مالکیت علیرضا زارع فرزند
محمد رضا که اصل ارزش آن برابرسند رهنی شماره  87/12/20-5016دفتر اسناد رسمی  207شیراز و مازاد آن برابر سند رهنی شماره -7092
 89/8/29دفتر اسناد رسمی  207شــیراز هر دو به بدهی علیرضا زارع فرزند محمد رضا در رهن بانک سپه شعبه دانشگاه شیراز ،قرار گرفته
و به جهت اجرا اســناد فوق نیز مورد تعقیب اجرایی قرار گرفته است و در مرحله مزایده قرارگرفته است موارد مزایده عبارتند از :ماشین آالت،
تجهیزات و تاسیسات کارخانه نگین دانه نی ریزکه دارای کاربری تولید خوراک طیور شامل دو خط تولید محصول به صورت مش(پودری) به ظرفیت
تولید  ۳۰تن درســاعت وپلت به ظرفیت ده تن درساعت که دارای دستگاهها ،ماشین آالت و تجهیزات به شرح ذیل می باشدکه ماشین آالت و
تاسیســات و منضمات مورد ارزیابی با مشخصات اعالم شده به شرح ذیل به مزایده گذارده خواهد شد اموال عبارتند از الف :ماشین آالت خط
تولید پلت کارخانه خوراک دام  -1قیف (هاپر) ورودی جو به ابعاد دو در دو متر تراز زمین به مبلغ پنجاه میلیون ریال  -2الواتور کاســه ای عمودی
به ارتفاع نه متر و عرض بیست سانتیمتر با قاشقک چهارده سانتی با الکتروموتور،شوت مربوطه و دو دریچه های ورود و خروج به مبلغ دویست و
هشتاد میلیون ریال  -3قیف ورودی آسیاب به مبلغ شصت میلیون ریال  -4آسیاب چکشی( چهل و هشت چکشی) با الکتروموتور جمکو به توان پنجاه
و پنج کیلو وات و کلیه متعلقات به مبلغ هفتصد میلیون ریال  – 5الواتور کاسه ای به ارتفاع دوازده متر و عرض بیست و پنج سانتیمتر با قاشق بیست
ســانتی با الکتروموتور،شــوت مربوطه و دو دریچه های ورود و خروج پنو ماتیکی به مبلغ چهارصد و هشتاد میلیون ریال - 6سیستم بچینگ شامل
شش مخزن ذخیره بیست و پنج تنی،شش عدد اسکرو کانوایر 1/5متری ،سیستم توزین اتوماتیک و دریچه های تغذیه به مبلغ یک میلیارد و هفتصد
میلیون ریال  -7میکسر افقی با ظرفیت حدود1/7تن و الکتروموتور پانزده کیلو وات ،گیربکس وجکهای پنوماتیک،مخزن 2/5تنی واسکرو کانوایر 5/5
متری خروجی زیر مخزن به مبلغ پانصد میلیون ریال –8دستگاه پلت با الکتروموتور سی کیلو وات چینی با قیف ورودی،خنک کن به مبلغ دو میلیارد
و پانصد میلیون ریال  -9مخزن ذخیره بلت،کرامبلر( خرد کننده) و نقاله اســکرو دو متری به مبلغ نهصد و پنجاه میلیون ریال - 10الواتور کاسه ای به
ارتفاع پانزده متر و عرض بیست و پنج سانتیمتر با قاشق بیست سانتی با الکتروموتور،شوت مربوطه و دو دریچه های ورود و خروج پنوماتیکی به مبلغ
ششصد میلیون ریال  -11دستگاه بوجاری  2*1متربا شوت یا قیف ورودی به مبلغ دویست میلیون ریال  -12دستگاه کیسه گیر و نوار نقاله الستیکی
به مبلغ هفتصد میلیون ریال  -13دســتگاه دوخت سر کیســه به مبلغ چهل و پنج میلیون ریال که جمع کل هزینه تهیه و خرید تجهیزات با احتساب
هزینه بازرسی و حمل کاال بهمراه کلیه ملحقات و متعلقات کاال که کل موارد ردیف الف به مبلغ هشت میلیارد و هفتصد و شصت و پنج میلیون ریال
قیمت گذاری گردیده اســت  .ب:تأسیسات و تجهیزات جانبی کارخانه تولید خوراک دام  –1دیگ بخار دو تن ساخت مشهد با مشعل گازوئیل سوز
کاوه مــدل 140 -MFL100با الکترو پمپ تغذیه ،کلکتور ،شــیرآالت ،تابلو برق و تجهیزات کامل به مبلغ پانصد و چهل میلیون ریال  -2ســختی گیر
رزینی با شــیر نیمه اتوماتیک و مخزن نمک احیا به مبلغ سی و هشت میلیون ریال  –3لوله کشی بخار و کندانس بهمراه شیرآالت مربوطه به مبلغ
چهارصــد میلیون ریال  -4مخزن ذخیره آب و کندانس دو هزار و پانصد لیتری به مبلغ هجده میلیون ریال  -5مخزن مالس با الکتروپمپ دنده ای
(غلیظ کش)  RPM1400با توان چهار کیلو وات به مبلغ صدوســی میلیون ریال  -6مخزن اســید چرب با الکتروپمپ دنده ای 2/2کیلو وات به مبلغ
صدو بیســت میلیون ریال  -7 ،کمپرسور دو سیلندر هوای فشــرده با الکتروموتور چهار کیلووات و مخزن چهارصد لیتری به مبلغ صدو سی و پنج
میلیون ریال  - 8سمپاش صدو پنجاه لیتری به مبلغ شصت و سه میلیون ریال –9نوار نقاله متحرک تسمه الستیکی چرخ دار به طول نه متر و عرض
شــصت سانتیمتر به مبلغ صدو بیســت میلیون ریال –10تراکتور با بیل لودری شصت و پنج اسب ساخت سال  1376تبریز ،دو جکه طرح فرگوسن
به مبلغ یک میلیارد و هفتصد میلیون ریال  -11مخزن فلزی ذخیره گازوئیل شــانزده هزار لیتری به مبلغ دویســت میلیون ریال –12مخزن ذخیره
مالس بیســت و چهار هزار لیتری به مبلغ دویســت و پنجاه میلیون ریال - 13دیزل چینی سی و دو اسب خارج از خط با سر تخلیه چهار اینچ به مبلغ
چهل و پنج میلیون ریال –14ســر تخلیه چهار اینچ جام شــده به مبلغ شــش میلیون ریال–15الکترو پمپ کفکش دو اینچ به مبلغ پنجاه میلیون ریال
-16وینچ جام شــده به مبلغ پنج میلیون ریال  –17کولر اسپیلت BTU/H 13000به مبلغ نود میلیون ریال –18باسکول متحرک پانصد کیلوئی به مبلغ
ده میلیون ریال  -19باســکول تریلی کش شصت تنی با صفحه بتنی16*3متری به مبلغ چهارصدو پنجاه میلیون ریال–20امتیازو حق اشتراک انشعاب
برق دویســت کیلو وات سه فاز صنعتی با شماره اشتراک بیست و سه هزارو نهصدو بیســت و پنج به انضمام ترانس هوایی سیصدو پانزده کاوا،
برق گیر ،کلید کات اوت ،تابلو زیر ترانس و کابل کشــی با کلیه متعلقات به مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون ریال –21تابلو مشترکین کنتور برق با
کلید قطع و وصل چهارصد آمپر به مبلغ ششــصد میلیون ریال –22تابلوهای برق کنترل و توزیع شامل تابلوهای اتاق کنترل دو سلوله سالن تولید
با سیســتم  PLCجدید ،چهل عدد کلید گردان،کلید ، START/STOPکلید اصلی ششصدو سی آمپری مرلین گرین،کلید اتوماتیک صدو بیست
و پنج آمپری نیرو پرداز،مجموعه کنتاکتورهای تله مکانیک،تایمر،کنترل فاز،متعلقات و کابل کشــی به دســتگاهها و روشنایی محوطه و سالن تولید
به مبلغ دو میلیارد و صد میلیون ریال  –23استراکچر،اسکلت،شاســی و سازه فلزی دســتگاهها جهت نصب ماشین آالت و تجهیزات به مبلغ سه
میلیارد ریال  –24رکتیفایرجوش مارک گام الکتریک مدل A631با کلیه متعلقات به مبلغ صدو نودو هشــت میلیون ریال  -25الکتروپمپ شناور سه
اینچ با تابلو برق و لوله کشــی پلی اتیلن دو اینچ به طول دویســت متر به مبلغ سیصد و پنجاه میلیون ریال –26حق امتیاز و اشتراک آب شرب سه
چهارم اینچ به انضمام لوله کشــی های داخلی به مبلغ یک میلیارد و دویســت میلیون ریال که کل موارد ردیف ب به مبلغ سیزده میلیارد و سیصد
و هجده میلیون ریال قیمت گذاری گردیده اســت .ج  :خط تولید مش کارخانه خوراک دام -1دریچه تقســیم پنوماتیک بین دو خط پلت و مش با
تابلو برق مربوطه به مبلغ صد و هشــتاد میلیون ریال ،نقاله اســکرو افقی به طول هفت متر دارای الکتروگیربکس به مبلغ دویست و هفتاد میلیون
ریال ،ســیلوی ذخیره  2*2متر به مبلغ نود میلیون ریال  ،نقاله اسکرو دو متری زیر ســیلو به مبلغ صد و شصت میلیون ریال ،دستگاه مش به مبلغ
یک میلیارد و هشــتصد میلیون ریال ،دستگاه کاندیشنر با شــیرهای برقی برای مالس و آب به مبلغ یک میلیارد و صد میلیون ریال ،مخزن بیست
تنی ذخیره مش به مبلغ دویســت میلیون ریال ،سیستم کیسه گیر دســتی و نیوماتیک به مبلغ دویست و هشتاد میلیون ریال –2سیستم غبار گیر
شــامل لوله کشی، PVCسیکلون دوقلو،مخزن زیر سیکلون ،فیلتر کیسه ای ،بار ریز زیر سیکلون به مبلغ پانصد میلیون ریال که کل موارد ردیف ج
به مبلغ چهار میلیارد و پانصد و هشــتاد میلیون ریال قیمت گذاری گردیده است  .د  :دستگاههای موجود در محوطه باز کارخانه تولید خوراک دام
 –1ســیکلون پشت واحد مش به مبلغ هفتاد و پنج میلیون ریال –2میکسر دو تنی فاقد موتور و زنگ زده مورد استفاده در خط فرآوری ضایعات به
مبلغ ششــصد میلیون ریال –3نقاله اسکرو هشت متری زنگ زده بدون موتور و گیربکس به مبلغ سیصد میلیون ریال -4 ،آسیاب چکشی با چهل و
هشــت چکش با الکتروموتور چهل و پنج کیلو وات به مبلغ چهارصدو پنجاه میلیون ریال  -5سیلوی  2*2متر زنگ زده (هاپر خز فراوری ضایعات) به
مبلغ صد و شصت میلیون ریال -6سردخانه اتاقی به ابعاد 2/5*2/2*2متر قابل حمل با کپرسور آلمانی در حد نو به مبلغ سیصد و ده میلیون ریال
که کل موارد ردیف د به مبلغ یک میلیارد و هشتصد و نود و پنج میلیون ریال قیمت گذاری گردیده است؛ که جمع کل مبلغ ارزیابی ماشین آالت،
تجهیزات وتاسیسات کارخانه عبارت است از :
 –1دستگاههای خط تولید پلت به مبلغ هشت میلیارد و هفتصد و شصت و پنج میلیون ریال -2تاسیسات و تجهیزات جانبی به مبلغ سیزده میلیارد و
سیصد و هجده میلیون ریال –3دستگاههای خط تولید مش به مبلغ چهار میلیارد و پانصد و هشتاد میلیون ریال -4دستگاههای موجود در محوطه باز
به مبلغ یک میلیارد و هشتصد و نود پنج میلیون ریال؛ که جمع کل مبلغ ارزیابی تمام اموال ذیل ردیف های -الف ب ج د  -به مبلغ بیست و هشت
میلیارد و پانصد و پنجاه وهشت میلیون ریال می باشد .همچنين به اعالم بستانکار ،اموال مورد مزایده فوق فاقد بيمه میباشد.کلیه اموال فوق به
مبلغ بیســت و هشت میلیارد و پانصد و پنجاه وهشــت میلیون ریال ،ارزيابي وقطعي گرديده  .مزايده اموال فوق از مبلغ بیست و هشت میلیارد
و پانصد و پنجاه وهشــت میلیون ریال شروع می گردد و به باالترین قیمت که خریدار داشته باشد فروخته خواهد شد شرکت در جلسه مزایده
منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است .لذا خریدار
و یا خریداران می بایست تا قبل از شروع وقت مزایده اصل فیش واریزی مبلغ ودیعه ده درصد بنام خود را به همراه درخواست کتبی به واحد اجرا
تســلیم و ثبت نمایند .ضمن ًا برنده مزایده مکلف اســت مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت
تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حســاب سپرده ثبت واریز نکند ،مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب
خزانه واریز خواهد شــد .در این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید میگردد.این آگهی پس از تائید فرآیند مزایده در
ســایت آگهی های سازمان ثبت قرار خواهد گرفت و به منزله انتشــار آگهی در روزنامه کثیر االنتشار محلی است بدیهی است در صورت تعدد
خریدار اموال فوق به باالترین قیمت پیشنهادی از طرف خریدار نقدا به فروش می رسد و مسئولیت هرگونه بدهی مالیاتی و عوارض شهرداری
و غیره و نیز بدهی های مربوط به آب،برق ،گاز و تلفن در صورتی که مورد مزایده دارای آن باشــد اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف
اعم از اینکه رقم قطعی آنها مشــخص شده یا نشده باشــد تا روز مزایده به عهده برنده مزایده می باشد و تنظیم سند انتقال احتمالی موکول به
ارائه مفاصا حســابهای دارایی و شــهرداری و غیرو خواهد بود طالبین میتوانند جهت شرکت در جلسه مزایده موارد مذکورفوق از ساعت  9الی
12روز یکشــنبه مورخ 1400/3/23به محل کارخانه به نشانی نی ریز ،روســتای نصیرآباد ،جاده قدیم آباده طشک ،کیلومتر هشت بعد از امام زاده
خواجه احمد در پالک ثبتی فرعی چهار از پالک اصلی ســه هزارو هشتصدو نود وچهار مراجعه ودر خرید شرکت نمایند .ضمن ًا چنانچه روز مزايده
تعطيل رســمي گردد ،مزايده روز اداري بعد از تعطيلي در همان ساعت و مكان مقرر برگزار خواهد شد.این آگهی یک نوبت درتاریخ 1400/3/10در
روزنامه عصرمردم درج و منتشر خواهد شد.
/24م الف
رییس اجرای اسناد رسمی نی ریز
محسن زواران حسینی
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سال بیست و  ششم شماره 7206

راهبرد جدید توسعه بازار های مالی

توسعه بازارهای مالی موتور محرک رشد اقتصادی است .گسترش دائره
خدمات مالی ،سبب تغییر ارائه تک محصولی خدمات مالی شده و نگرش
لزوم ارائه یکپارچه کلیه خدمات مالی را در کشورهای توسعه یافته ایجاد
کرده است .این روش به سمت ترکیب شدن و یکپارچگی سرویس های
مالی رفته است .این رویکرد جدید اقتصاد جهانی است که سبب هم افزایی
و مشارکت متقابل در عرصه کسب و کار رقابتی شده ،لذا بنگاه های
اقتصادی به منظور به دست آوردن سهم بیشتر در بازار به دنبال ایجاد
فرصت هایی برای ارائه محصوالت جدید با روش جدید می باشند .مفهوم
بیمه بانک نمونه ای از تغییر نگرش بازارهای مالی است که یک سوپر
مارکت مالی را به وجود آورده است.
بانک و بیمه دو ضلع از مثلث توسعه مالی است .بانک در راس هرم
بازار مالی و هسته اصلی عملیات پولی و سرمایه نقدی است و در ارائه
ترکیبی و یکپارچه خدمات مالی نقشی موثر ایفا می کند .بانک ها از طریق
سرمایه گذاری وجوه سپرده خود ،ارائه تسهیالت و نیز خدمات جانبی
بانکداری کسب در آمد می کنند اما با ریسک سرمایه گذاری و ریسک
اعتباری مواجه هستند .بیمه نیز نماد آسایش و اطمینان خاطر و مدیریت
ریسک و دارایی هاست .بیمه جهت اداره ریسک و کنترل آن و در نهایت
جبران خطر نیازمند پول و سرمایه است .لذا بانک برای مدیریت سرمایه
و ریسک خود و بیمه نیز جهت جبران زیان به یکدیگر نیاز دارند و دلیل
اصلی پیوند بازار پولی و بازار تامین آسایش و اطمینان همین وابستگی
متقابل است .افزایش هزینه عملیاتی ،کاهش میزان سپرده گذاری
مشتریان ،افزایش معوقات مالی ،عدم تسویه تسهيالت ،تحمیل هزینه
وصول مطالبات ،رقابت سایر بانکها در بانکداری الکترونیک ،حضور
استارتاپ های مالی و در نهایت کاهش سطح سودآوری بانکها باعث شده
نیاز به راهبرد بازاریابی جدید در راستای ایجاد یک جریان اضافی در آمد
و تثبیت آن برای بانکها بیش از پیش احساس شود .استراتژی جدید تحت
همکاری بیمه جهت حضور در بازارهای مالی با عنوان بیمه  -بانک که
از سال  ۱۹۸۰در فرانسه و  ۱۹۹۹در ایاالت متحده مطرح و پیاده سازی
شد .هدف از این استراتژی راهبردی ،جذب نقدینگی از طریق بازارهای
پولی سرمایه گذاری مشترک با بیمه و کنترل آن تحت مدیریت دارایی و
مدیریت ریسک های سرمایه ای و اعتباری می باشد .لذا ترکیب قابلیت های

بیمه  -بانک

حمایتی شرکت های بیمه از یک سو و شبکه های شعب بانک ها از سوی
دیگر راهکاری موثر در جهت دفع تهدیدات مربوط به کاهش سود آوری
و تقویت اثربخشی تبلیغات و بازاریابی خواهد بود .طی گزارشی که
شرکت مونیخ ری (از شرکت های بین المللی صنعت بیمه) در خصوص
عملیات سازی سیستم بیمه  -بانک منتشر نمود از این سیستم به عنوان
کانال مشابه که سبب ایجاد مدل جدید کسب و کار ،افزایش سطح رقابت
و در نتیجه تغيير خواسته و انتظارات مشتریان می شود یاد کرده است.
مشارکت متقابل در بازاریابی ،تقویت فرهنگی فعالیت مشترک ،معرفی و

سهولت در دریافت خدمات و صرفه جویی در زمان با اطمینان خاطر خرید
نموده و سطح رضایتمندی باالیی خواهد داشت.
تجارت بیمه زندگی درصد سود بسیار زیادی برای بانکها در کشورهای
توسعه یافته ایجاد کرده است .سوق پیدا کردن پس اندازهای سنتی به
سمت سرمایه گذاری کارمزدی و ورود بانکها به بانکداری سرمایه گذاری
یا بیمه گری ،در نتیجه جبران کاهش حاشیه سود بانکها ،دستاورد بزرگی
برای این طرح می باشد .فروش بیمه زندگی در شعب بانک و سهیم شدن
بانک و بیمه در سود آن می تواند به عنوان محصول برتر و استراتژیک
این سیستم و جایگزین مناسب سپرده گذاری های بانکی در کنار فروش
سایر رشته های بیمه ای برای هر دو صنعت سودآور باشد .از طرفی فروش
بیمه زندگی افزایش پورتفوی شرکتهای بیمه را در پی داشته و در نهایت
فرهنگ بیمه در جامعه گسترش می یابد.
از سوی دیگر بیمه گذار و مشتری با خرید بیمه نامه زندگی ،بخشی از
هزینه های مالی آتیه خود و خانواده را تامین می کند .مشتری می تواند با
دریافت وام از بانک و به رهن گذاردن آن بیمه نامه تحت عنوان ضمانت
هم خود ذینفع شده و هم بانک و هم بیمه را در سود حاصله ذینفع نماید.
نحوه درآمد بانکها نیز در سیستم بیمه بانک بستگی به سیاستهای اجرایی
و بازاریابی بانک ها دارد .یا حق العمل دریافت می کنند یا نقش موجر در
اجاره مکان به شرکتهای بیمه جهت استقرار نمایندگان آنها ایفا می کنند
یا در سود فروش بیمه سهیم شده و کارمزد دریافت می کنند .بانک ها
با دارا بودن یک محیط حمایت کننده با همکاری شرکت های بیمه و
نمایندگان فروش آنان توانایی بازاریابی موفق خدمات بیمه ای را دارد،
البته به شرط آنکه بانکی از شهرت مطلوب و پایگاه منظم و مورد اعتماد
نزد مشتریان بهره مند باشد .سیستم بیمه  -بانک هم چالش است هم
فرصت .این سیستم در ایران با سرعت و کیفیت پایینی در حال اجراست
که به دلیل وجود دو نهاد نظارتی مجزا یعنی بانک مرکزی و بیمه مرکزی
ساز و کار منظم و مدل یکپارچه و سازماندهی شده در اجرا ندارد .لذا امید
می رود با در نظر گرفتن نقش بیمه به عنوان پایگاه تامین مالی و ضلع
توسعه مالی در کلیه بازارهای اقتصادی و گسترش تعامل و همکاری با
بانک ها از یک رابطه تعاملی و تکامل بخش در توسعه یکدیگر بهرمند
گردند.

حامد اکبری زاده

تبلیغ برند ،استفاده بهينه از شعب و شبکه فروش و نوآوری محصوالت
همگام با نیاز مشتری از بارزترین مزایای این طرح می باشد .دلیل اشتياق
بانک ها از سیستم بیمه بانک نیز استفاده آنها از فضای راهبری این نوع
بازاریابی ،ایجاد جریان اضافی کسب درآمد ،اثربخشی بازاریابی ،افزایش
کیفی ارائه خدمات و در نهایت ایجاد وفاداری عاطفی مشتریان عنوان
نموده است .منافع شرکت های بیمه نیز از این طرح راهبردی ،صرفه جویی
در هزینه فروش ،ایجاد حس اعتماد در مشتری ،ترویج و گسترش فرهنگ
مشتری نیز ضمن
بیمه و در نهایت افزایش ضریب نفوذ بیمه می باشد.
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آگهی
اگهی مزایده عرصه و اعیان ششدانگ پالک شماره پانصد و چهل و پنج فرعی از هفت هزارو سیصد و سی و چهار واقع در نی ریز بخش  22فارس
به موجب پرونده اجرائي شــماره  8904011195000010واحد اجرای اسناد رسمی نی ریز عرصه و اعیان ششدانگ یک باب خانه ثبت شده و مفروز به
شماره پالک شماره پانصد و چهل وپنج فرعی از هفت هزارو سیصد و سی و چهار واقع در نی ریز بخش  22فارس به مساحت دویست و پنجاه و دو
مترمربع به نشانی شهرستان نی ریز ،شهرک شهیدان رجایی و باهنر ،فاز  ،2بلوار  50متری و کد پستی  7491763863به مالکیت آقای جواد دهقان
فرزند غالمرضا که برابر ســند رهنی شماره  87/12/20-5016دفتر اسناد رسمی 207شیراز به بدهی علیرضا زارع فرزند محمدرضا در رهن بانک
سپه شعبه دانشگاه شیراز ،قرار گرفته و به جهت همین سند نیز مورد اجرا قرارگرفته است ،که ملک رهنی فوق با حدود و مشخصات :شماال :به طول
چهارده متر مربع به بلوار پنجاه متری شرقا :به طول هیجده متر مربع به پالک پانصد و چهل و شش فرعی از هفت هزار و سیصد و سی و چهار جنوبا:
به طول چهارده متر مربع به پالک پانصد و هفتاد و دو فرعی از هفت هزار و ســیصد و سی و چهار غربا :به طول هیجده متر مربع به پالک پانصد و
چهل و چهار فرعی از هفت هزار و ســیصد و سی و چهار و حقوق ارتفاقی ندارد که به اعالم کارشناس ارزیاب مورد ارزیابی عبارت است از ششدانگ
یک باب ساختمان مسکونی یک طبقه احداث شــده در یک قطعه زمین به مساحت  252مترمربع و اعیان حدود  117متر مربع ،دارای اسکلت بنایی،
دارای شناژ عمودی و افقی ،سقف تیرچه و بلوک ،نمای ساختمان سنگ چینی و نمای دیوار حیاط آجر  5سانتی ،درب و پنجره پروفیلی ،دو خوابه ،بدنه
آشــپزخانه کاشی ،داخل آن بصورت تمام کار ،قرنیز دور پذیرایی ســنگ چینی به ارتفاع  70سانتیمتر ،کف حیاط موزاییک ،سرویس بهداشتی درون
حیاط ،پارکینگ روباز که در حال حاضر با ورق فلزی کرکره ای پوشــیده شده و دارای انشــعاب آب و برق وگاز می باشد .همچنین ملک فوق فاقد
بیمه میباشــد .ملک مزبور جمعا به مبلغ ده میلیارد و پانصد میلیون ریال مورد ارزیابی قرار گرفته و قطعی شــده است .مزايده ملک از مبلغ ده
میلیارد وپانصد میلیون ریال شروع شده و به باالترین قیمت که خریدار داشته باشد فروخته خواهد شد شرکت در جلسه مزایده منوط به پرداخت
ده درصد از مبلغ پایه کارشناســی به حســاب سپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلســه مزایده است .لذا خریدار و یا خریداران
می بایســت تا قبل از شروع وقت مزایده اصل فیش واریزی مبلغ ودیعه ده درصد بنام خود را به همراه درخواست کتبی به واحد اجرا تسلیم و ثبت
نمایند .ضمن ًا برنده مزایده مکلف اســت مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در
صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حســاب سپرده ثبت واریز نکند ،مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد
شــد .در این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ســاقط و مزایده تجدید میگردد .این آگهی پس از تائید فرآیند مزایده در سایت آگهی های
ســازمان ثبت قرار خواهد گرفت و به منزله انتشار آگهی در روزنامه کثیراالنتشار محلی است .بدیهی است در صورت تعدد خریدار اموال فوق به
باالترین قیمت پیشــنهادی از طرف خریدار نقدا به فروش می رسد و مسئولیت هرگونه بدهی مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره و نیز بدهی های
مربوط به آب ،برق ،گاز و تلفن در صورتی که مورد مزایده دارای آن باشد اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف اعم از اینکه رقم قطعی آنها
مشخص شده یا نشده باشد تا روز مزایده به عهده برنده مزایده می باشد و تنظیم سند انتقال موکول به ارائه مفاصا حسابهای دارایی و شهرداری
و غیرو خواهد بود .طالبین میتوانند جهت شــرکت در جلســه مزایده مذکور از ساعت  9الی  12روز یکشنبه مورخ 1400/3/23به واحد اجرای اسناد
رسمی نی ریز واقع در اداره ثبت اسناد وامالک نی ریز به نشانی بلوار سردار شهید حاج قاسم سلیمانی جنب دادگستری نی ریز مراجعه نمایند .ضمن ًا
چنانچه روز مزايده تعطيل رسمي گردد ،مزايده روز اداري بعد از تعطيلي در همان ساعت و مكان مقرر برگزار خواهد شد .این آگهی یک نوبت در
تاریخ1400 /3/10در روزنامه عصرمردم درج و منتشر خواهد شد.
/26م الف
رییس اجرای اسناد رسمی نی ریز
محسن زواران حسینی

اگهی مزایده عرصه و اعيان ششدانگ پالک شماره هفتاد و هفت فرعی از سه هزار و هشتصد و نود و چهار واقع در نی ریز بخش  22فارس
به موجب پرونده اجرائي شــماره  9104011195000010واحد اجراي اسناد رسمي ني ريز عرصه واعیان ششدانگ پالک یک باب خانه ثبت شده و
مفروز به شــماره هفتاد و هفت فرعی از سه هزار و هشتصد و نود و چهار واقع در نی ریز بخش  22فارس به مساحت سیصد و چهل و دو متر
و شصت و نه دسیمتر مربع به نشاني شهرستان نی ریز ،روستای نصیرآباد ،خیابان امام رضا (ع) و کدپستی  7491141394به مالکیت خانم شهناز
دهقان فرزند محمدحسین که برابر سند رهنی شماره  89 /8/29-7092دفتر اسناد رسمی 207شیراز به بدهی علیرضا زارع فرزند محمدرضا
در رهن بانک سپه شعبه دانشگاه شیراز ،قرار گرفته که ملک رهنی فوق با حدود و مشخصات ذیل میباشد :شماال :بطول یازده متر و چهل و پنج
سانتی متر دیواریست به کوچه بن بست شرقا بطولهای شانزده متر و یکصدم متر وسیزده مترو شصت صدم متر درب و دیواریست به خیابان
جنوبا بطول یازده مترو چهل وســه صدم متر دیواریست به باقیمانده پالک اصلی سه هزارو هشتصد و نود و چهار غربا بطول سی متر و شصت
سانتی متر دیوار بدیوار پالک هفتاد و شش فرعی از سه هزارو هشتصد و نود و چهار که به اعالم کارشناسان ارزیاب عبارت است از ششدانگ
یک باب ساختمان مسکونی یک طبقه احداث شده در یک قطعه زمین به مساحت  342/69مترمربع و اعیان حدود  157متر مربع دارای اسکلت
بنایی ،فاقد شناژ عمودی و افقی ،سقف تیرچه و بلوک و قسمتی طاق ضربی ،فاقد نما ،درب و پنجره پروفیلی ،دو خوابه به همراه هال و پذیرایی،
بدنه آشپزخانه کاشی به همراه کابینت فلزی ،داخل آن بصورت تمام کار ،حمام داخل ساختمان و سرویس بهداشتی درون حیاط و دارای انشعاب
آب و برق و گاز می باشد .همچنين ملک فوق فاقد بيمه مي باشد که ششدانگ عرصه واعیان پالک یاد شده ،مبلغ دو ميليارد و پانصد ميليون
ریال ارزیابی و قطعی شده است .مزايده ملک از مبلغ دو ميليارد و پانصد ميليون ریال شروع شده و به باالترین قیمت که خریدار داشته باشد
فروخته خواهد شــد شرکت در جلســه مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا
نماینده قانونی او در جلســه مزایده است .لذا خریدار و یا خریداران می بایست تا قبل از شروع وقت مزایده اصل فیش واریزی مبلغ ودیعه ده
درصد بنام خود را به همراه درخواســت کتبی به واحد اجرا تســلیم و ثبت نمایند .ضمن ًا برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را
ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده
ثبت واریز نکند ،مبلغ مذکور قابل اســترداد نبوده و به حســاب خزانه واریز خواهد شد .در این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و
مزایده تجدید میگردد .این آگهی پس از تائید فرآیند مزایده در ســایت آگهی های سازمان ثبت قرار خواهد گرفت و به منزله انتشار آگهی
در روزنامه کثیراالنتشــار محلی است .بدیهی اســت در صورت تعدد خریدار اموال فوق به باالترین قیمت پیشنهادی از طرف خریدار نقدا به
فروش می رســد و ضمن َا بدهی های مربوط به آب ،برق ،گاز ،اعم از حق انشــعاب و اشتراک و مصرف و نیز بدهی مالیاتی ،عوارض شهرداری و
غیره بعهده برنده مزایده است و تنظیم ســند انتقال موکول به ارائه مفاصا حسابهای دارایی و شهرداری و ...خواهد بود طالبین میتوانند جهت
شرکت در مزایده مذکور از ساعت  9الی  12روز یکشنبه مورخ  1400/3/23به واحد اجرای اسناد رسمی نی ریز واقع در اداره ثبت اسناد وامالک
نی ریز به نشانی بلوار سردار شهید حاج قاسم سلیمانی جنب دادگستری نی ریز مراجعه نمایند .ضمن ًا چنانچه روز مزايده تعطيل رسمي گردد،
مزايده روز اداري بعد از تعطيلي در همان ساعت و مكان مقرر برگزار خواهد شد .این آگهی یک نوبت در تاریخ1400/3/10در روزنامه عصرمردم
درج و منتشر خواهد شد.
/30م الف
رییس اجرای اسناد رسمی نی ریز
محسن زواران حسینی
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سال بیست و ششم شماره 7206

فـروش فوق العاده امالک و مستغالت (مزایده شماره  46امداد)

فـروش فوق العاده امالک و مستغالت (مزایده شماره  46امداد)

)6حاور کقیه شرکت کنندگان یا نماینده نان در جقسه مزایده زاد است و عد حاور هر یـو یـا کقیـه شـرکت کننـدگان موجـب هـیچ ادعـائت از ـر

دفتر فروش امالک منطقه جنوب در نظر دارد تعـدادی از امـالک مسـنونتجتراریجو اراضـت متعقـب ـه ـود را از ریـب رگـزاری مزایــده کتبـت ـا

شـرایـط نـقد و اقسـاط و دون دریافت کارمزد ه فروش رساند.

لذا متقاضیان میتوانند رای ازدید از امالک مورد نظر و کسب ا العـات یتـتر از نهـوه رگـزاری مزایـده و ا ـذ ـر

نان نخواهد ود.

شـرایط شـرکت در مزایـده و
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ساعت  8الت  13ه دفتر فروش امالک مراجعه و یا مدارک و فر های مر و ه را از سایت معرفت شده ا ذ نمایند.
لذا متقاضیان میتوانند برای بازدید از امالک مورد نظر و کسب اطالعات بیشتر از نحوه برگزاری مزایده و اخذ برگ شرایط شرکت در مزایده و
مالحظات :
دریافت اسناد مزایده از تاریخ  1400/03/ 10لغایت  1400/03/21همه روزه (به جز ایام تعطیل) از ساعت  8الی 15و تاریخ  1400/03/22از
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1ساعت  8الی  13به دفتر فروش امالک مراجعه و یا مدارک و فرم های مربوطه را از سایت معرفی شده اخذ نمایند.
کمیته امداد تهیه و تهوی) واحد فروش امالک منطقه نموده و رسید دریافت نمایند.
اقتصادی
مالحظات :
وجهرامجتمع
بانکی در
شـرایط چک
خود را طی
نظر
ملک مورد
شـدهقیمت
درصد
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مزایـده
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ات قرار
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سپرده ماخوذه (قرمز رنگ) را به همراه فرم تکمیل شده پیشنهاد قیمت و فرم امضاء شده شرایط شرکت در مزایده
رسید
بایست
می
)2متقاضیان
دا ) صندوق پیتنهادات اندا ته شود.
را داخل پاکت مخصوص پیشنهادات قرار داده و پس از درج فقط نام و نام خانوادگی متقاضی بر روی آن تا یک ساعت قبل از باز گشایی پاکات،
 )3فروشنده در رد یا قبول یو یا کقیه پیتنهادات واصقه و همچنین تمدید مهقت مزایده یا ا طال ن ه هر شن) مراز و مختار است .
داخل صندوق پیشنهادات انداخته شود.
ریـب دفتـر
مزایـده کـه
شـرکت
ابطالهـا
یا فـر
ماـاد
رعایـت
همچنینو تنمی)
اعتبار ساقط
پیشنهاداتاز درجه
مبهم و متروط
سپرده و یا
)3پیتنهادات
)4
مختارازاست.
در مجاز و
شکل
آن یبه هر
مزایده
تمدید ومهلت
واصله و
مخدوش وکلیه
قبول یک یا
فاقد رد یا
فروشنده در
الزامت
فروش ارائه
است.و یا مخدوش و مبهم و مشروط از درجه اعتبار ساقط و تکمیل و رعایت مفاد فرم ها ی شرکت در مزایده که از طریق
سپرده
میگرددفاقد
پیشنهادات
)4
الزامیمتاست.
ارائه می
دفتر
ایست ذی) فر شرایط شرکت در مزایده را ه مهر و امااش مسئولین ذیر ط رسانند.
گرددحقوقت
شخصیت
فروشدارای
متقاضیان
)5

 )7مؤکداً توصیه مت شود متقاضیان مهتر ه ا العات مندرج در ستون توضیهات هر مقـو توجـه وضـمن رعایـت ماـاد منـدرج در ـر

شـرایط شـرکت در

بایست ذیل فرم شرایط شرکت در مزایده را به مهر و امضاء مسئولین ذیربط برسانند.
عم) می
حقوقی
شخصیت
دارای
)5
ورند.
ازدید ه
نظر حتماً
متقاضیانمورد
مزایده از مقو
سـاتهاز طرف
ادعائی
هیچ
موجب
کنندگان
شرکت
کلیه
یا
یک
هر
حضور
عدم
و
است
آزاد
مزایده
جلسه
در
آنان
نماینده
یا
کنندگان
شرکت
کلیه
)6حضور
)8دریافت اقساط ت کو های صادره از سوی انو ها (کو صیاد )قا ) دریافت وده و از دریافـت کـو هـای مر ـوط ـه حسـاب هـای قـدیمت و
آنان نخواهد بود.
معذور میباشیم.
 )7مؤکدا ً توصیه می شود متقاضیان محترم به اطالعات مندرج در ستون توضیحات هر ملک توجه وضمن رعایت مفاد مندرج در برگ شرایط شرکت
درصد تخایف ه ما ذ سال واهد شد .
17
متمول
معامقه
ثمن
الباقت
نقدی
ت
پردا
صورت از ملک مورد نظر حتماً بازدید به عمل آورند.
)درمزایده
9در
.
شد
واهد
داده
عودت
کاری
روز
5
مدت
ظر
حداکثر
ضت
متقا
سپرده
مزایده
در
نتدن
رنده
صورت
)در
)810دریافت اقساط طی چک های صادره از سوی بانک ها (چک صیاد) قابل دریافت بوده و از دریافت چک های مربوط به حساب های قدیمی و سفته
معذور میباشیم.
مهم:
دفترشد.
خواهد
شعبهبه
تخفیف
مشمول –17
معامله
نتانت :الباقی
پرداختهنقدی
صورت
)9در
فروش امالک
سال– 34
ماخذکوکه
کوثر –
درصد مقت
جنب انو
کریم ان زند
ثمنقوار
شیراز -
امالک امداد
فروش
دفتر
خواهد شد.
داده
عودت
کاری
روز
5
مدت
ظرف
حداکثر
متقاضی
سپرده
مزایده
در
نشدن
برنده
صورت
)10در
درس اینترنتت :
تقان های تماس 071 32308152 – 32352357 :
www.emdadimam.ir
مهم:
دفتر فروش امالک امداد
مه) رگزاری مزایده :
زمان رگزاری مزایده  1400/03/22 :ساعت 14:00
دفتر فروش امالک امداد به نشانی :شیراز  -بلوار کریم خان زند – جنب بانک ملی شعبه کوثر – کوچه  – 34دفتر فروش امالک
آدرس اینترنتی www.emdadimam.ir:
تلفن های تماس071 32308152 – 32352357 :
محل برگزاری مزایده :دفتر فروش امالک امداد
زمان برگزاری مزایده 1400/03/22 :ساعت 14:00

لیست واحد های تراری مزایده  46منطقه جنوب

ردیف

شماره قطعه

شماره انبار

1

21

2

31

B25
B37

مساحت

درس

متر مر

مساحت انبار

متر مر

اجاره ماهیانه
کار ری

توضیهات

شرایط پردا ت

سهم مالنانه
(ریال)

شرایط تهوی)

قیمت پایه مزایده
(ریال)

شیراز – معالت اد مرتم اداری تراری فتاب فارس

29.5

8.87

سرقاقت تراری

فاقد پارکینگ ا تصاصت –  2بقه پارگینگ عمومت

 %35نقد ما قت ه صورت اقساط ه مدت  24ماه

3.870.000

پردا ت  50درصد

000ج800ج592ج19

شیراز – معالت اد مرتم اداری تراری فتاب فارس

22.16

8.37

سرقاقت تراری

فاقد پارکینگ ا تصاصت –  2بقه پارگینگ عمومت

 %35نقد ما قت ه صورت اقساط ه مدت  24ماه

2.570.000

پردا ت  50درصد

000ج800ج304ج15

3

49

B56

شیراز – معالت اد مرتم اداری تراری فتاب فارس

32.12

7

سرقاقت تراری

فاقد پارکینگ ا تصاصت –  2بقه پارگینگ عمومت

 %35نقد ما قت ه صورت اقساط ه مدت  24ماه

3.190.000

پردا ت  50درصد

000ج000ج134ج16

4

52

5

59

شیراز – معالت اد مرتم اداری تراری فتاب فارس

24.75

8.78

سرقاقت تراری

فاقد پارکینگ ا تصاصت –  2بقه پارگینگ عمومت

 %35نقد ما قت ه صورت اقساط ه مدت  24ماه

2.890.000

پردا ت  50درصد

000ج500ج378ج14

6

60

B60
C53
B73

شیراز – معالت اد مرتم اداری تراری فتاب فارس

22.75

6.33

سرقاقت تراری

فاقد پارکینگ ا تصاصت –  2بقه پارگینگ عمومت

 %35نقد ما قت ه صورت اقساط ه مدت  24ماه

3.610.000

پردا ت  50درصد

000ج700ج216ج17

شیراز – معالت اد مرتم اداری تراری فتاب فارس

30.48

6.66

سرقاقت تراری

فاقد پارکینگ ا تصاصت –  2بقه پارگینگ عمومت

 %35نقد ما قت ه صورت اقساط ه مدت  24ماه

4.240.000

پردا ت  50درصد

000ج800ج228ج16

7

65

8

316

B82
C22

شیراز – معالت اد مرتم اداری تراری فتاب فارس

40.94

9.62

سرقاقت تراری

فاقد پارکینگ ا تصاصت –  2بقه پارگینگ عمومت

 %35نقد ما قت ه صورت اقساط ه مدت  24ماه

3.830.000

پردا ت  50درصد

000ج300ج708ج19

شیراز – معالت اد مرتم اداری تراری فتاب فارس

20.79

11.44

سرقاقت تراری

فاقد پارکینگ ا تصاصت –  2بقه پارگینگ عمومت

 %35نقد ما قت ه صورت اقساط ه مدت  24ماه

2.230.000

پردا ت  50درصد

000ج330ج165ج11

9

319

شیراز – معالت اد مرتم اداری تراری فتاب فارس

24.68

9.88

سرقاقت تراری

فاقد پارکینگ ا تصاصت –  2بقه پارگینگ عمومت

 %35نقد ما قت ه صورت اقساط ه مدت  24ماه

2.700.000

پردا ت  50درصد

000ج200ج452ج13

10

321

شیراز – معالت اد مرتم اداری تراری فتاب فارس

34.64

10.2

سرقاقت تراری

فاقد پارکینگ ا تصاصت –  2بقه پارگینگ عمومت

 %35نقد ما قت ه صورت اقساط ه مدت  24ماه

3.690.000

پردا ت  50درصد

000ج200ج483ج19

11

324

شیراز – معالت اد مرتم اداری تراری فتاب فارس

22.13

9.84

سرقاقت تراری

فاقد پارکینگ ا تصاصت –  2بقه پارگینگ عمومت

 %35نقد ما قت ه صورت اقساط ه مدت  24ماه

2.180.000

پردا ت  50درصد

000ج650ج910ج10

سرقاقت تراری

فاقد پارکینگ ا تصاصت –  2بقه پارگینگ عمومت

C38
A26
C46
B23
B63
A83

12

325

13

369

14

374

ردیف

شماره پالک ثبتت ( قوک)

شیراز – معالت اد مرتم اداری تراری فتاب فارس

23.88

10.54

 %35نقد ما قت ه صورت اقساط ه مدت  24ماه

2.490.000

پردا ت  50درصد

000ج040ج989ج12

شیراز – معالت اد مرتم اداری تراری فتاب فارس

43.56

16.14

سرقاقت تراری

فاقد پارکینگ ا تصاصت –  2بقه پارگینگ عمومت

 %35نقد ما قت ه صورت اقساط ه مدت  24ماه

4.560.000

پردا ت  50درصد

000ج720ج562ج23

شیراز – معالت اد مرتم اداری تراری فتاب فارس

27.78

6.74

سرقاقت تراری

فاقد پارکینگ ا تصاصت –  2بقه پارگینگ عمومت

 %35نقد ما قت ه صورت اقساط ه مدت  24ماه

2.940.000

پردا ت  50درصد

000ج280ج388ج15

لیست امالک مزایده  46منطقه جنوب
مساحت عرصه

کار ری

توضیهات

شرایط پردا ت

شرایط تهوی)

قیمت پایه مزایده (ریال)

15

2074/573

شیراز  -قوار اتهاد-ترکان

1260

زمین  -تراری

پارتمانت ا ضا طه  2بقه روی همنف

%40نقد ما قت ه صورت اقساط ه مدت  18ماه

پردا ت  50درصد

000ج000ج180ج180

16

2074/610

شیراز  -قوار اتهاد-ترکان

711

زمین  -مسنونت

پارتمانت ا ضا طه  4بقه روی همنف

%40نقد ما قت ه صورت اقساط ه مدت  18ماه

پردا ت  50درصد

000ج000ج857ج61

17

2074/611

شیراز  -قوار اتهاد-ترکان

842

زمین  -مسنونت

پارتمانت ا ضا طه  4بقه روی همنف

%40نقد ما قت ه صورت اقساط ه مدت  18ماه

پردا ت  50درصد

000ج000ج254ج73

18

2074/612

شیراز  -قوار اتهاد-ترکان

975

زمین  -مسنونت

پارتمانت ا ضا طه  4بقه روی همنف

%40نقد ما قت ه صورت اقساط ه مدت  18ماه

پردا ت  50درصد

000ج000ج875ج82

19

2074/613

شیراز  -قوار اتهاد-ترکان

790

زمین  -مسنونت

پارتمانت ا ضا طه  4بقه روی همنف

%40نقد ما قت ه صورت اقساط ه مدت  18ماه

پردا ت  50درصد

000ج000ج940ج67

20

2074/614

شیراز  -قوار اتهاد-ترکان

878

زمین  -مسنونت

پارتمانت ا ضا طه  4بقه روی همنف

%40نقد ما قت ه صورت اقساط ه مدت  18ماه

پردا ت  50درصد

000ج000ج386ج76

21

2074/795

شیراز  -قوار اتهاد-ترکان

972

زمین  -مسنونت

پارتمانت ا ضا طه  4بقه روی همنف

%40نقد ما قت ه صورت اقساط ه مدت  18ماه

پردا ت  50درصد

000ج000ج620ج82

22

2074/796

شیراز  -قوار اتهاد-ترکان

1200

زمین  -مسنونت

پارتمانت ا ضا طه  4بقه روی همنف

%40نقد ما قت ه صورت اقساط ه مدت  18ماه

پردا ت  50درصد

000ج000ج400ج98

23

2074/797

شیراز  -قوار اتهاد-ترکان

1387

زمین  -مسنونت

پارتمانت ا ضا طه  4بقه روی همنف

%40نقد ما قت ه صورت اقساط ه مدت  18ماه

پردا ت  50درصد

000ج000ج734ج113

24

2074/798

شیراز  -قوار اتهاد-ترکان

1537

زمین  -مسنونت

پارتمانت ا ضا طه  4بقه روی همنف

%40نقد ما قت ه صورت اقساط ه مدت  18ماه

پردا ت  50درصد

124.497.000.000

25

2074/799

شیراز  -قوار اتهاد-ترکان

1662

زمین  -مسنونت

پارتمانت ا ضا طه  4بقه روی همنف

%40نقد ما قت ه صورت اقساط ه مدت  18ماه

پردا ت  50درصد

000ج000ج622ج134

26

2074/800

شیراز  -قوار اتهاد-ترکان

1737

زمین  -مسنونت

پارتمانت ا ضا طه  4بقه روی همنف

%40نقد ما قت ه صورت اقساط ه مدت  18ماه

پردا ت  50درصد

000ج000ج960ج138

27

2074/801

شیراز  -قوار اتهاد-ترکان

2225

زمین  -مسنونت

پارتمانت ا ضا طه  4بقه روی همنف

%40نقد ما قت ه صورت اقساط ه مدت  18ماه

پردا ت  50درصد

000ج000ج675ج184

28

2074/832

شیراز  -قوار اتهاد-ترکان

1020

زمین  -مسنونت

پارتمانت ا ضا طه  4بقه روی همنف

%40نقد ما قت ه صورت اقساط ه مدت  18ماه

پردا ت  50درصد

000ج000ج170ج85

29

2074/833

شیراز  -قوار اتهاد-ترکان

963

زمین  -مسنونت

پارتمانت ا ضا طه  4بقه روی همنف

%40نقد ما قت ه صورت اقساط ه مدت  18ماه

پردا ت  50درصد

000ج000ج855ج81

30

2074/834

شیراز  -قوار اتهاد-ترکان

950

زمین  -مسنونت

پارتمانت ا ضا طه  4بقه روی همنف

%40نقد ما قت ه صورت اقساط ه مدت  18ماه

پردا ت  50درصد

000ج000ج750ج80

31

664/86

شیراز  -دروازه قر ن

408

فاای سبز و حریم

شتدانگ

%30نقد ما قت ه صورت اقساط ه مدت  18ماه

پردا ت  40درصد

000ج000ج976ج8

32

664/6

شیراز  -دروازه قر ن

795.06

فاای سبز و حریم

دو دانگ متاع از شتدانگ

%30نقد ما قت ه صورت اقساط ه مدت  18ماه

پردا ت  40درصد

000ج867ج335ج10

33

 Gp4قطعه27

شیراز -شهرک صنعتت شیراز

600

انباری

توضیهات ردیف  5شرایط فروش

%30نقد ما قت ه صورت اقساط ه مدت  18ماه

پردا ت  40درصد

14.400.000.000

34

 Gp4قطعه 29

شیراز -شهرک صنعتت شیراز

600

انباری

توضیهات ردیف  5شرایط فروش

%30نقد ما قت ه صورت اقساط ه مدت  18ماه

پردا ت  40درصد

14.400.000.000

35

5113

زرقان – یته زرقان

463750

زمین کتاورزی

عهده ریدار میباشد

%30نقد ما قت ه صورت اقساط ه مدت  18ماه

پردا ت  40درصد

000ج500ج517ج108

36

 1315اقیمانده

فسا -نو ندگان شمال جاده ساالته فسا  -داراب

317763

زمین کتاورزی

 1.5دانگ متاع از  6دانگ

%30نقد ما قت ه صورت اقساط ه مدت  18ماه

پردا ت 40درصد

375.000ج720ج39

زمین کتاورزی

 1.5دانگ متاع از  6دانگ

%30نقد ما قت ه صورت اقساط ه مدت  18ماه

پردا ت 40درصد

000ج250ج741ج1

فسا -نو ندگان شمال جاده ساالته فسا  -داراب

1985

زمین کتاورزی

 1.5دانگ متاع از  6دانگ

%30نقد ما قت ه صورت اقساط ه مدت  18ماه

پردا ت 40درصد

000ج125ج248

زمین کتاورزی

3دانگ متاع از  6دانگ

%30نقد ما قت ه صورت اقساط ه مدت  18ماه

پردا ت 40درصد

625.000ج945ج1

زمین کتاورزی

3دانگ متاع از  6دانگ

%30نقد ما قت ه صورت اقساط ه مدت  18ماه

پردا ت 40درصد

000ج375ج904ج1

زمین کتاورزی

3دانگ متاع از  6دانگ

%30نقد ما قت ه صورت اقساط ه مدت  18ماه

پردا ت 40درصد

000ج375ج429

زمین کتاورزی

3دانگ متاع از  6دانگ

%30نقد ما قت ه صورت اقساط ه مدت  18ماه

پردا ت 40درصد

000ج875ج581ج2

زمین کتاورزی

3دانگ متاع از  6دانگ

%30نقد ما قت ه صورت اقساط ه مدت  18ماه

پردا ت 40درصد

000ج875ج316ج1

زمین کتاورزی

3دانگ متاع از  6دانگ

%30نقد ما قت ه صورت اقساط ه مدت  18ماه

پردا ت 40درصد

000ج875ج351ج1

زمین کتاورزی

3دانگ متاع از  6دانگ

%30نقد ما قت ه صورت اقساط ه مدت  18ماه

پردا ت 40درصد

000ج500ج782ج4

زمین کتاورزی

3دانگ متاع از  6دانگ

%30نقد ما قت ه صورت اقساط ه مدت  18ماه

پردا ت 40درصد

000ج625ج772ج6

زمین کتاورزی

3دانگ متاع از  6دانگ

%30نقد ما قت ه صورت اقساط ه مدت  18ماه

پردا ت 40درصد

000ج500ج557ج2

زمین کتاورزی

3دانگ متاع از  6دانگ

%30نقد ما قت ه صورت اقساط ه مدت  18ماه

پردا ت 40درصد

000ج750ج468ج3

%30نقد ما قت ه صورت اقساط ه مدت  18ماه

پردا ت 40درصد

13.470.750.000

سیاب زیر اغ

%30نقد ما قت ه صورت اقساط ه مدت  18ماه

پردا ت 40درصد

000ج750ج293

سیاب نو

%30نقد ما قت ه صورت اقساط ه مدت  18ماه

پردا ت 40درصد

000ج125ج205

زمین کتاورزی

78سهم متاع از  192سهم  8زوج از 21

%30نقد ما قت ه صورت اقساط ه مدت  18ماه

پردا ت 40درصد

000ج375ج484ج31

زمین کتاورزی

230سهم متاع از  312سهم  13زوج از 21

%30نقد ما قت ه صورت اقساط ه مدت  18ماه

پردا ت 40درصد

000ج625ج024ج6

زمین کتاورزی

230سهم متاع از  312سهم  13زوج از 21

%30نقد ما قت ه صورت اقساط ه مدت  18ماه

پردا ت 40درصد

000ج273ج256ج117

مسنونتجمورد مسیرجکتاورزی و اغداری

شتدانگ

%30نقد ما قت ه صورت اقساط ه مدت  18ماه

پردا ت 40درصد

000ج585ج121ج11

دا ) حریم شهر جکتاورزی و اغداری

شتدانگ

%30نقد ما قت ه صورت اقساط ه مدت  18ماه

پردا ت 40درصد

1.328.603.000

در مهدوده قانونت شهر جفاای سیز و در حریم

4سهم متاع از 5سهم سها عرصه  6دانگ

%30نقد ما قت ه صورت اقساط ه مدت  18ماه

پردا ت 40درصد

000ج544ج721ج2

37

1315/13

39

1318/702

41

1318/727

38

1315/17

40

1318/704

42

1318/742

43

1318/749

45

1318/762

47

1318/773

49

1313/2

51

1313/4

44
46

1318/752
1318/765

48

1318/799

50

1313/3

52

1313/7

درس

فسا -نو ندگان شمال جاده ساالته فسا  -داراب

13930

فسا -نو ندگان – سمت راست جاده ساالته نو ندگان یاسریه

15565

فسا -نو ندگان – سمت راست جاده ساالته نو ندگان یاسریه

3435

فسا -نو ندگان – سمت راست جاده ساالته نو ندگان یاسریه

10535

فسا -نو ندگان – سمت راست جاده ساالته نو ندگان یاسریه

38260

فسا -نو ندگان – سمت راست جاده ساالته نو ندگان یاسریه

20460

فسا -نو ندگان– روستای ده شیب جنوب جاده ساالته فسا -داراب

107766

فسا -نو ندگان جنوب وشمال جاده ساالته فسا -داراب

1641

فسا -نو ندگان جنوب وشمال جاده ساالته فسا-داراب

48197

فسا -نو ندگان – سمت راست جاده ساالته نو ندگان یاسریه

15235

فسا -نو ندگان – سمت راست جاده ساالته نو ندگان یاسریه

20655

فسا -نو ندگان – سمت راست جاده ساالته نو ندگان یاسریه

10815

فسا -نو ندگان – سمت راست جاده ساالته نو ندگان یاسریه

54181

فسا -نو ندگان – سمت راست جاده ساالته فسا  -داراب

27750

فسا -نو ندگان– روستای ده شیب جنوب جاده ساالته فسا -داراب

2350

فسا -نو ندگان جنوب وشمال جاده ساالته فسا-داراب

251875

فسا -نو ندگان جنوب جاده ساالته فسا-داراب

1172562.73

53
54

1313/8

55

1313/9

9961/284

اده – یا ان عرفان-کوکه فرعت

56

9961/137

اده – انتهای یا ان رضوان-سمت کپ طر زمینهای عبداله اد

57

9928/254

اده – همن – یا ان قدس

3490.71

2952.45
2958.2

زمین کتاورزی
زمین کتاورزی
زمین کتاورزی

کاه ب اا

رف تصر

6دانگ یو اب ستانمعرو

ه اغدهشیبعقت اد

6دانگ یو سنگ سیاب معرو
6دانگ یو سنگ سیاب معرو

شرایط فروش مزایده 46
 -2واحدهای تجاری آفتاب فارس به صورت تعهد به واگذاری سرقفلی پس از تسویه کامل می باشد.
شرایط -فروش
 46فتاب فارس که هم اکنون دارای مستاجر مت اشد ج حداق) یو ماه پس از انعقاد قرارداد (متروط ه وصول 50درصد مبقغ قرارداد) وده و دکوراسیون نیز متعقب ه مستاجر مت اشد.
مزایدهمرتم
تهوی) واحدهای
1
 -3هر گونه طرح شهرداری و رفع تصرف احتمالی امالک ارایه شده در مزایده  46به عهده خریدار می باشد.
 -2واحدهای تراری فتاب فارس ه صورت تعهد ه واگذاری سرقاقت پس از تسویه کام) مت اشد.
 -4ردیف  28پالک 2074/832میزان  260.47متر مربع مورد مسیر شهرداری واقع شده است.
می اشد.
ریدار مت
دارایه عهده
مزایده 46
شده در
احتمالت
مجتمع تصر
شهرداری و رف
هر گونه رح
-3 - 1
باشد  ،حداقل یک ماه پس از انعقاد قرارداد (مشروط به وصول 50درصد
مستاجر
اکنون
امالککهارایههم
فارس
آفتاب
واحدهای
تحویل
-5نقل و انتقال ردیف  33الی  34طبق شرائط و توسط شرکت شهرک های صنعتی فارس پس از تسویه حساب صورت میپذیرد.
باشد .شده است.
شهرداری واق
مر مورد
نیز260.47
میزان
پالک2074/832
ردیف 28
مبلغ -4
مسیر می
مستاجر
متعلقمتربه
دکوراسیون
بوده و
قرارداد)
-5نق) و انتقال ردیف  33الت 34

بب شرائط و توسط شرکت شهرک های صنعتت فارس پس از تسویه حساب صورت متپذیرد.

مزایده اجاره امالک و آگهی
مستغالت (مزایده شماره  46امداد)

 19شوال 1442
دوشنبه  10خرداد 1400
 May 31، 2021سال بیست و ششم شماره 7206
 )5متق ضا دارای شخصات حقوقی می ب بست ذبل فرب شرابط شرکت در مماباه را به مهر و ام ه مسئولان ذبربط برا ننا.
دفتر فروش امالک منطقه جنوب در نظر دارد بهره برداری از تعداادی از امدالک ترد ری متعلد بده ددود را از قربد بریدماری ممابداه
کتبی به صورت اج ره بکس له وایذار نم با .

لذا متق ضدا

ب نم بناه ن

) 6ح ور کلاه شرکت کنناه ی

در جلسه مماباه زاد اات و راب ح دور هدر بدک بد کلاده شدرکت کننداه ید

مزایده اجاره امالک و مستغالت (مزایده شماره  46امداد)

ماتوانندا بدرای ب زدبدا از امدالک مدورد نظدر و کسدت اقالرد ت باودتر از نردوه بریدماری ممابداه و اددذ بدر

شرابط شرکت در ممابداه و درب فدت اادن د ممابداه از تد رب

 1400/03/ 10لغ بدت  1400/03/21همده روزه (به جهز ایهاع یل) ه )

از ا رت  8الی 15و ت رب  1400/03/22از ا رت  8الی 13بده دفتدر فدروش امدالک مراجعده و بد مداارک و فدرب هد ی مربوقده را از
جنوب در نظر دارد بهره برداری از تعدادی از امالک تجاری متعلق به خود را از طریق برگزاری مزایده کتبی به صورت
بتفروش
دفتر
منطقه بنا.
امالکادذ نم
معرفی شاه
ا
اجاره یکساله واگذار نماید.
مالحظات
متقاضیان :میتوانند برای بازدید از امالک مورد نظر و کسب اطالعات بیشتر از نحوه برگزاری مزایده و اخذ برگ شرایط شرکت در مزایده و
لذا
دریافت اسناد مزایده از تاریخ  1400/03/ 10لغایت  1400/03/21همه روزه (به جز ایام تعطیل) از ساعت  8الی 15و تاریخ  1400/03/22از
)1متق ضا برای شرکت در مماباه ماب بست اپرده ای مع دل بک مد ه ندرپ ی بده اجد ره ملدک مدوردنظر ددود را قدی دک بد نکی در
ساعت  8الی 13به دفتر فروش امالک مراجعه و یا مدارک و فرم های مربوطه را از سایت معرفی شده اخذ نمایند.
مرتمع اقتص دی کماته امااد تهاه و تروبل اداره فروش امالک منطقه نموده و رااا درب فت نم بنا.
وجه
مالحظات :
اقتصادی
مجتمع
وجه
در
بانکی
چک
طی
را
خود
موردنظر
ملک
اجاره
پایه
نرخ
ماه
یک
معادل
ای
سپرده
میبایست
مزایده
در
شرکت
برای
)1متقاضیان
) 2متق ضا می ب بست رااا اپرده م دوذه (قرمم رنگ) را به همراه فرب تکمال شاه یاودنه د قامدت و فدرب ام د ه شداه شدرابط شدرکت
کمیته امداد تهیه و تحویل اداره فروش امالک منطقه نموده و رسید دریافت نمایند.
رت
دراد
بدک
شرایط تد
شدهروی
امضاء بدر
فرمضدی
نوادییو متق
شدهند ب دد
تکمیل ب و
فقدط ند
یس از
قرار داده
سپردهیاونه
خصوص
کت م
دادل ی
در مماباه
مزایده
شرکت
پیشنهاد قیمت
درجفرم
همراه
رنگ) ورا به
دات(قرمز
ماخوذه
رسید
بایست
)2متقاضیانرامی
فقط نام و نام خانوادگی متقاضی بر روی آن تا یک ساعت قبل از بازگشایی پاکات داخل
درج
از
پس
و
داده
قرار
پیشنهادات
مخصوص
پاکت
داخل ب زیو بی ی ک ت دادل صناوق یاونه دات اناادته شود.
راقبل از
صندوق پیشنهادات انداخته شود.
به هر شکل مر ز و مخت ر اات .
 )3موجر در رد ب قبول بک ب کلاه یاونه دات واصله و همچنان تمابا مهلت مماباه ب ابط ل
 )3موجر در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات واصله و همچنین تمدید مهلت مزایده یا ابطال آن به هر شکل مجاز و مختار است.
کده
فدرب هد
مفادم د
رعایتبدت
تکمادل رر
اعتباراد
درجهارتب ر
مشروطازازدرجه
مبهمو وموروط
مخدوشوومبهم
سپرده وو بیا مخاوش
فاقد اپرده
پیشنهادات ف قا
 ))4یاونه دات
4
ممابداه دفتر
در از طریق
شدرکت که
شرکتیدر مزایده
فرمدها ی
قطووتکمیل
ساقط
است.
الزامی
میگردد
ارائه
فروش
از قرب دفتر فروش ارائه ماگردد المامی اات.

هاچ ادر ئی از قرف ن

نخواها بود .

 )7مؤکااً توصاه می شود متق ضا

8

موجدت

مرترب به اقالر ت منارج در اتو توضار ت هدر ملدک توجده وضدمن رر بدت م د د مندارج در بدر

شرابط شرکت در مماباه از ملک مورد نظر حتم ً ب زدبا به رمل ورنا .
برسانند.
ذیربط
مسئولین
امضاء
و
مهر
به
را
مزایده
شرکت در
بایستصذیل
حقوقی
شخصیت
دارای
ک صدا د )تآدبده یدردد و از درب فدت دک هد ی مربدوط بده حسد ب
شرایطنک ه (
فرماوی ب
دره از
قی میک ه ی
بست
ها نه ماب
متقاضیانره م
 )8 )5اج
)6حضور کلیه شرکت کنندگان یا نماینده آنان در جلسه مزایده آزاد است و عدم حضور هر یک یا کلیه شرکت کنندگان موجب هیچ ادعائی از طرف
قابمی و ا ته معذور ماب شام.
آنان ه ی
نخواهد بود .
مؤکدا ً
مفاد مندرج در برگ شرایط شرکت
ملک توجه
توضیحات
حااکثرستون
مندرج در
اطالعات
محترم به
)درتوصیه
رعایتشا .
وضمندواها
رودت داده
روزهرک ری
ظرف مات 5
ضی
اپرده متق
متقاضیانمماباه
شودنوا در
صورتمیبرناه
9 )7
در مزایده از ملک مورد نظر حتماً بازدید به عمل آورند.
)10نروه یردادت اج ره واحاه ی تر ری :اج ره شش م هه دوب نقدااً در ابتداای شدرور قدرارداد و اجد ره شدش م هده اول قدی 6فقدره
 )8اجاره ماهیانه میبایست طی چک های صادره از سوی بانک ها (چک صیاد) تآدیه گردد و از دریافت چک های مربوط به حساب های قدیمی و
میباشیم.ب هر م ه ادذ دواها شا .
معذوربه م دذ ی
سفته ک
شد.
خواهد
داده
عودت
کاری
روز
5
مدت
ظرف
حداکثر
متقاضی
سپرده
مزایده
در
نشدن
برنده
صورت
)9در  )11در صورت فروش واحا مورد اج ره مستأجر ماب بست ظرف مات بک م ه نسبت به تخلاه و تروبل ملک مورد اج ره اقااب نم با
)10نحوه پرداخت اجاره واحدهای تجاری :اجاره شش ماهه دوم نقدا ً در ابتدای شروع قرارداد و اجاره شش ماهه اول طی 6فقره چک به ماخذ پایان
امالک امااد به نو نی  :شاراز  -بلوار کربم د زنا – جنت ب نک ملی شعبه کوثر – کو ه  – 34دفتر فروش امالک
فروششد.
دفترخواهد
هر ماه اخذ
نماید
اقدام
اجاره
مورد
ملک
تحویل
و
تخلیه
به
نسبت
ماه
یک
مدت
ظرف
میبایست
مستأجر
اجاره
مورد
واحد
فروش
صورت
درس ابنترنتی www.emdadimam.ir :
071 32308152 – 32352357
در ن ه ی تم س :
 )11تل
دفتر فروش امالک امداد به نشانی :شیراز  -بلوار کریم خان زند – جنب بانک ملی شعبه کوثر – کوچه  – 34دفتر فروش امالک
www.emdadimam.ir:دفتر فروش امالک امااد
مرل بریماری مماباه :
رت14:30 :
–1400/3
/2232352357
بریماری مماباه :
تلفن زم
آدرس اینترنتی
 32308152ا071
های تماس:
محل برگزاری مزایده :دفتر فروش امالک امداد
ساعت14:30 :
زمان برگزاری مزایده1400/3/22 :

ل ست اجاره امالک یجاری مزایده46من)ق جنوب

ردیف

شماره

شماره انبار

آدرس

مساحت متر مربع

مساحت انبار متر مربع

کاربری

1

21

B25

شاراز – مع لی ب د مرتمع اداری تر ری فت ب ف رس

29.5

8.87

تر ری

2

31

B37

شاراز – مع لی ب د مرتمع اداری تر ری فت ب ف رس

22.16

8.37

تر ری

3

49

B56

شاراز – مع لی ب د مرتمع اداری تر ری فت ب ف رس

32.12

7

تر ری

4

52

B60

شاراز – مع لی ب د مرتمع اداری تر ری فت ب ف رس

22.75

6.33

تر ری

5

59

C53

شاراز – مع لی ب د مرتمع اداری تر ری فت ب ف رس

24.75

8.78

تر ری

6

60

B73

شاراز – مع لی ب د مرتمع اداری تر ری فت ب ف رس

30.48

6.66

تر ری

7

65

B82

شاراز – مع لی ب د مرتمع اداری تر ری فت ب ف رس

40.94

9.62

تر ری

8

316

C22

شاراز – مع لی ب د مرتمع اداری تر ری فت ب ف رس

20.79

11.44

تر ری

9

319

C38

شاراز – مع لی ب د مرتمع اداری تر ری فت ب ف رس

24.68

9.88

تر ری

10

324

C46

شاراز – مع لی ب د مرتمع اداری تر ری فت ب ف رس

22.13

9.84

تر ری

11

325

B23

شاراز – مع لی ب د مرتمع اداری تر ری فت ب ف رس

23.88

10.54

تر ری

12

369

B63

شاراز – مع لی ب د مرتمع اداری تر ری فت ب ف رس

43.56

16.14

تر ری

13

374

A83

شاراز – مع لی ب د مرتمع اداری تر ری فت ب ف رس

27.78

6.74

تر ری

ق)ل

یوض حات

شرایط پرداخت
 6ماه دوع نقدی و  6ماه اول در  6قسط ماه ان
 6ماه دوع نقدی و  6ماه اول در  6قسط ماه ان
 6ماه دوع نقدی و  6ماه اول در  6قسط ماه ان
 6ماه دوع نقدی و  6ماه اول در  6قسط ماه ان
 6ماه دوع نقدی و  6ماه اول در  6قسط ماه ان
 6ماه دوع نقدی و  6ماه اول در  6قسط ماه ان
 6ماه دوع نقدی و  6ماه اول در  6قسط ماه ان
 6ماه دوع نقدی و  6ماه اول در  6قسط ماه ان
 6ماه دوع نقدی و  6ماه اول در  6قسط ماه ان
 6ماه دوع نقدی و  6ماه اول در  6قسط ماه ان
 6ماه دوع نقدی و  6ماه اول در  6قسط ماه ان
 6ماه دوع نقدی و  6ماه اول در  6قسط ماه ان
 6ماه دوع نقدی و  6ماه اول در  6قسط ماه ان

پای اجاره ماه ان (ریال)
34.000.000
26.000.000
25.500.000
28.000.000
25.500.000
24.500.000
27.000.000
17.000.000
15.300.000
15.300.000
17.000.000
25.000.000
17.500.000

14

4

-

شاراز – دا ب

اردببهوت –ا دتم

برج الکتروناک

31.22

-

تر ری

 6ماه دوع نقدی و  6ماه اول در  6قسط ماه ان

17.000.000

15

46

-

شاراز – دا ب

اردببهوت –ا دتم

برج الکتروناک

52.6

-

تر ری

 6ماه دوع نقدی و  6ماه اول در  6قسط ماه ان

20.000.000

ثبتی و دادگستری
اگهی مزایده عرصه واعیان ششدانگ پالک شماره چهار فرعی از سه هزار و هشتاد واقع در نی
ریز بخش  22فارس
به موجب پرونده اجرائي شــماره  8904011195000010اداره ثبت اســناد و امالک نی ریز
عرصه واعیان ششــدانگ یک باب خانه که ثبت شده می باشد و پنج دانگ مشاع از
ششــدانگ آن به نام آقای حســین بازدار فرزند رضا و یک دانگ از ششدانگ آن به
نام خانم نصرت آزادیان فرزند آزاد وبه پالک شــماره پالک چهار فرعی از سه هزارو
هشتاد واقع در نی ریز بخش  22فارس میباشد ،مساحت ششدانگ ملک فوق دویست
و هفتاد و پنج متر و چهل و چهار دســی متر مربع به نشانی شهرستان نی ریز ،خیابان امام
مهدی (ع) ،کوچه شهید غالمرضا پارســا ،پالک  6و کد پستی  7491665645به مالکیت
آقای حســین بازدار فرزند رضا به میزان پنج دانگ مشاع وخانم نصرت آزادیان فرزند
آزاد به میزان یک دانگ مشــاع می باشد که برابر سند رهنی شماره 87/12/20-5016
دفتر اسناد رسمی  207شیراز به بدهی علیرضا زارع فرزندمحمد رضا در رهن بانک
سپه شعبه دانشگاه شیراز ،قرار گرفته ،و به جهت همین سند نیز مورد اجرا قرارگرفته
است که ملک رهنی فوق با حدود و مشــخصات :شماال :اول به طول بیست متر و چهل
و هشت دســیمتر مربع درب ودیواریست به کوچه هفت متری شرقا :به طول دوازده
متر و هفتاد و سه دسیمتر مربع دیواریست به کوچه جنوبا :اول به طول بیست متر مربع
دیواریســت به دیوار خانه پالک شش فرعی از ســه هزارو هشتاد ،دوم به طول چهل
دســی متر مربع دیواریست به زمین پالک سه هزار و هفتاد و نه متر غربا :به طول چهار
ده متر و بیســت و پنج دسیمتر مربع دیواریست به زمین مزبور و حقوق ارتفاقی ندارد
که به اعالم کارشناس ارزیاب عبارت است ازششدانگ یک باب ساختمان مسکونی یک
طبقه قدیمی ساز احداث شده در یک قطعه زمین به مساحت  275/44مترمربع و اعیان
حدود  165متر مربع دارای اسکلت بنایی ،فاقد شناژ عمودی و افقی ،سقف طاق ضربی،
نمای پالستر ســیمان ،درب و پنجره پروفیلی ،دو خوابه ،آشپزخانه و سرویس بهداشتی
داخــل حیاط ،داخل آن بصورت تمام کار ،کف موزاییک ،آشــپزخانه تــا ارتفاع یک متر
پالســتر سیمان و مابقی تا زیر سقف آستر گچ ،کابینت فلزی و دارای انشعاب آب و برق
و گاز می باشــد( .در هنگام تجدید بنا رعایت آیین نامه گذر بندی در حد شمال و شرق
الزامی میباشد) .همچنین ملک فاقد بیمه میباشد .ملک فوق جمعا به مبلغ هفت میلیارد
و پانصد میلیون ریال مورد ارزیابی قرار گرفته و قطعی شــده اســت .مزايده ملک از
مبلغ هفت میلیارد و پانصد میلیون ریال شــروع شــده و به باالترین قیمت که خریدار
داشته باشد فروخته خواهد شد شرکت در جلسه مزایده منوط به پرداخت ده درصد
از مبلغ پایه کارشناســی به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در
جلسه مزایده است .لذا خریدار و یا خریداران می بایست تا قبل از شروع وقت مزایده
اصل فیش واریزی مبلغ ودیعه ده درصد بنام خود را به همراه درخواست کتبی به واحد
اجرا تســلیم و ثبت نمایند .ضمن ًا برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را
ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حســاب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی
که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حســاب سپرده ثبت واریز نکند ،مبلغ مذکور
قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد .در این صورت عملیات فروش
از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید میگردد.این آگهی پس از تائید فرآیند مزایده در
ســایت آگهی های سازمان ثبت قرار خواهد گرفت و به منزله انتشار آگهی در روزنامه
کثیر االنتشــار محلی است بدیهی است در صورت تعدد خریدار اموال فوق به باالترین
قیمت پیشــنهادی از طرف خریدار نقدا به فروش می رسدو مسئولیت هرگونه بدهی
مالیاتی و عوارض شــهرداری و غیره و نیز بدهی های مربوط به آب ،برق ،گاز و تلفن در
صورتی که مورد مزایده دارای آن باشــد اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف
اعم از اینکه رقم قطعی آنها مشــخص شده یا نشده باشد تا روز مزایده به عهده برنده
مزایده می باشد و تنظیم سند انتقال موکول به ارائه مفاصا حسابهای دارایی و شهرداری
و غیرو خواهد بود طالبین میتوانند جهت شــرکت در مزایده مذکور از ساعت  9الی
 12روز یکشنبه مورخ 1400/3/23به واحد اجرای اسناد رسمی نی ریز واقع در اداره ثبت
اسناد و امالک نی ریز به نشانی بلوار سردار شهید حاج قاسم سلیمانی جنب دادگستری
نی ریز مراجعه نمایند.ضمن ًا چنانچه روز مزايده تعطيل رسمي گردد ،مزايده روز اداري
بعد از تعطيلي در همان ساعت و مكان مقرر برگزار خواهد شد این آگهی یک نوبت در
تاریخ  1400/03/10در روزنامه عصرمردم درج و منتشر خواهد شد.
/28م الف
رییس اجرای اسناد رسمی نی ریز
محسن زواران حسینی

اگهی مزایده عرصه و اعیان ششدانگ پالک شماره نود و سه فرعی از سه هزارو
هشتصد ونود و چهار واقع در نی ریز بخش  22فارس
به موجب پرونده اجرائي شــماره  9104011195000010اداره ثبت اسناد و امالک نی
ریز عرصه و اعیان ششــدانگ پالک ثبت شــده و مفروز به شماره نود وسه
فرعی از ســه هزارو هشــتصد و نود و چهار واقع در نی ریز بخش  22فارس به
مســاحت یکصد و هشــتاد و چهار متر و شصت و هفت ســانتی متر به نشانی
شهرستان نی ریز ،روستای نصیرآباد ،خیابان امام رضا(ع) و کد پستی 7491141514
به مالکیت آقای علی اکبر زارع فرزند محمدرضا که برابر ســند رهنی شماره
 89/8/29-7092دفتر اسناد رسمی  207شــیراز به بدهی علیرضا زارع فرزند
محمدرضا در رهن بانک سپه شعبه دانشگاه شیراز ،قرار گرفته وبه جهت همین
ســند نیز مورد اجرا قرارگرفته است که ملک رهنی فوق با حدود و مشخصات
ذیل میباشد :شماال :بطول ده متر و ده ســانتی متر دیواریست به کوچه شرقا
بطول پانزده متر و پنجاه ســانتیمتر دیوار بدیوار پالک نودو چهار فرعی از ســه
هزار و هشــتصد و نود و چهار جنوبا اول در سه قســمت که دوم شرقی است
بطولهای هفت متر و ســی و پنج سانتی متر و چهار متر و هشتاد سانتی متر و سه
متر وهفتادو سه ســانتیمتر دیوار بدیوار پالک نود و شش فرعی از سه هزار و
هشــتصد و نود و چهار دوم بطول بیست وچهار صدم متر دیواریست به خیابان
غربا در دو قسمت به طولهای سیزده متر وسی ونه سانتیمتر و شش متر و هشتاد
و چهار ســانتیمتر درب و دیواریست به خیابان .به اعالم کارشناس ارزیاب مورد
مزایده عبارت است از عبارت اســت از ششدانگ یک باب ساختمان مسکونی
یک طبقه احداث شده در یک قطعه زمین به مساحت 184/67مترمربع و اعیان
حدود  79متر مربع دارای اسکلت بنایی ،دارای شناژ عمودی و افقی ،سقف تیرچه
و بلــوک ،فاقد نما ،درب و پنجره پروفیلی ،یک خوابه ،بدنه آشــپزخانه تا نیمه
کاشــی و مابقی پالســتر گچ ،داخل آن بصورت تمام کار ،حمام داخل ساختمان و
سرویس بهداشتی درون حیاط و دارای انشعاب آب وبرق وگاز می باشد .همچنین
ملک فوق فاقد بیمه میباشــد .ملک مذکور جمعا به مبلغ یک میلیارد و هفتصد
میلیون ریال مورد ارزیابی قرار گرفته و قطعی شده است مزايده ملک از مبلغ
یک میلیارد و هفتصد میلیون ریال شــروع شده و به باالترین قیمت که خریدار
داشته باشد فروخته خواهد شد شرکت در جلسه مزایده منوط به پرداخت ده
درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده
قانونی او در جلسه مزایده اســت .لذا خریدار و یا خریداران می بایست تا قبل
از شــروع وقت مزایده اصل فیش واریزی مبلغ ودیعه ده درصد بنام خود را به
همراه درخواســت کتبی به واحد اجرا تسلیم و ثبت نمایند .ضمن ًا برنده مزایده
مکلف اســت مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده
به حســاب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده
فروش را به حساب ســپرده ثبت واریز نکند ،مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده
و به حســاب خزانه واریز خواهد شــد .در این صورت عملیات فروش از درجه
اعتبار ساقط و مزایده تجدید میگردد .این آگهی پس از تائید فرآیند مزایده در
سایت آگهی های ســازمان ثبت قرار خواهد گرفت و به منزله انتشار آگهی در
روزنامه کثیر االنتشار محلی اســت بدیهی است در صورت تعدد خریدار اموال
فوق به باالترین قیمت پیشــنهادی از طرف خریدار نقدا به فروش می رســد
و ضمن َا بدهی های مربوط به آب ،برق ،گاز ،اعم از حق انشــعاب و اشــتراک و
مصرف و نیز بدهی مالیاتی ،عوارض شــهرداری و غیــره بعهده برنده مزایده
است و تنظیم سند انتقال موکول به ارائه مفاصا حسابهای دارایی و شهرداری و...
خواهد بود .طالبین میتوانند جهت شرکت در جلسه مزایده مذکور از ساعت 9
الی  12روز یکشنبه مورخ  1400/3/23به واحد اجرای اسناد رسمی نی ریز واقع در
اداره ثبت اسناد وامالک نی ریز به نشانی بلوار سردار شهید حاج قاسم سلیمانی
جنب دادگستری نی ریز مراجعه نمایند .ضمن ًا چنانچه روز مزايده تعطيل رسمي
گردد ،مزايده روز اداري بعد از تعطيلي در همان ســاعت و مكان مقرر برگزار
خواهد شد .این آگهی یک نوبت درتاریخ 1400/3/10در روزنامه عصرمردم درج
و منتشر خواهد شد.
/29م الف
رییس اجرای اسناد رسمی نی ریز
محسن زواران حسینی

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  140060311034000600مــورخ  1400/1/29هیأت اول موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه  2تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی
خانم جمیله باقری برواتی فرزند عباس به شــماره شناسنامه  4124صادره از بروات در اعیانی ششدانگ یکباب خانه به
مســاحت  208/97مترمربع پالک  14114فرعی از  2070اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک  2070اصلی واقع در بخش 4
شــیراز ملک مورد تقاضا در یک قطعه زمین وقفی و اجاره عرصه ملک از مالک رسمی به واسطه اجاره نامه عادی محرز
گردیده اســت .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشــود در صورتی که اشخاص
نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را
به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند
مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/2/26 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/3/10 :
/187م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو شیراز
مصطفی علیخانی
اگهی مزایده عرصه و اعیان ششدانگ پالک شماره چهار فرعی از سه هزار و دویست و چهل وسه واقع در نی ریز بخش  22فارس
به موجب پرونده اجرائي شــماره  8904011195000010اداره ثبت اسناد و امالک نی ریز عرصه واعیان ششدانگ عرصه و
اعیان یک باب خانه ثبت شــده و مفروز به شماره پالک چهار فرعی از سه هزارو دویست و چهل و سه واقع در نی ریز
بخش  22فارس به مساحت دویست و پنجاه مترمربع به نشانی شهرستان نی ریز ،خیابان نشاط به مالکیت آقای مهدی
دهقانی فرزند عوض که برابر ســند رهنی شماره 87/12/20-5016دفتر اسناد رسمی  207شیراز به بدهی علیرضا زارع
فرزندمحمد رضا در رهن بانک ســپه شعبه دانشگاه شیراز ،قرار گرفته و به جهت همین سند نیز مورد اجراقرارگرفته
است که ملک رهنی فوق با حدود و مشــخصات :شماال :به طول بیست و پنج متر مربع دیواریست به باقی مانده پالک
سه هزارو دویست و چهل و سه شرقا :به طول ده متر مربع درب و دیواریست به کوچه شش متری جنوبا :اول به طول
هشــت متر و ده دسی متر مربع دیواریســت به پالک سه هزارو دویست و چهل و سه دوم به طول شانزده متر و نود
دسی متر مربع دیواریســت به دیوار پالک مرقوم غربا :اول به طول دو متر مربع دیواریست به باقی مانده پالک سه
هزار و دویست و چهل و سه دوم به طول هشت متر مربع دیوار به دیوار پالک سه فرعی از سه هزار و دویست و چهل
و ســه وحقوق ارتفاقی ندارد که به اعالم کارشــناس ارزیاب مورد ارزیابی عبارت است از ششدانگ یک باب ساختمان
مسکونی یک طبقه احداث شده در یک قطعه زمین به مساحت  250مترمربع و اعیان حدود  170متر مربع دارای اسکلت
بنایی ،فاقد شناژ عمودی و افقی ،سقف طاق ضربی ،نمای آجر  4سانتی ،درب و پنجره پروفیلی ،سه خوابه ،بدنه آشپزخانه
کاشی ،کف ساختمان سرامیک ،داخل آن بصورت تمام کار ،کابینت فلزی و دارای انشعاب آب و برق وگاز می باشد .ضمنا
ملک فاقد بیمه میباشد .ملک مذکور جمعا به مبلغ ده میلیارد ریال مورد ارزیابی قرار گرفته و قطعی شده است .مزايده
ملک از مبلغ ده میلیارد ریال شــروع شده و به باالترین قیمت که خریدار داشته باشد فروخته خواهد شد شرکت در
جلســه مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب ســپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده
قانونی او در جلســه مزایده است .لذا خریدار و یا خریداران می بایست تا قبل از شروع وقت مزایده اصل فیش واریزی
مبلغ ودیعه ده درصد بنام خود را به همراه درخواســت کتبی به واحد اجرا تســلیم و ثبت نمایند .ضمن ًا برنده مزایده
مکلف اســت مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در
صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حســاب سپرده ثبت واریز نکند ،مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به
حساب خزانه واریز خواهد شد .در این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید میگردد .این آگهی
پس از تائید فرآیند مزایده در ســایت آگهی های سازمان ثبت قرار خواهد گرفت و به منزله انتشار آگهی در روزنامه
کثیراالنتشار محلی است .بدیهی است در صورت تعدد خریدار اموال فوق به باالترین قیمت پیشنهادی از طرف خریدار
نقدا به فروش می رســدو مسئولیت هرگونه بدهی مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره و نیز بدهی های مربوط به آب،
برق ،گاز و تلفن در صورتی که مورد مزایده دارای آن باشــد اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف اعم از اینکه
رقم قطعی آنها مشخص شده یا نشده باشد تا روز مزایده به عهده برنده مزایده می باشد و تنظیم سند انتقال موکول
به ارائه مفاصا حسابهای دارایی و شهرداری و غیرو خواهد بود .طالبین می توانند جهت شرکت درجلسه مزایده مذکور
از ســاعت  9الی  12روز یکشنبه مورخ  1400/3/23به واحد اجرای اسناد رسمی نی ریز واقع در اداره ثبت اسناد و امالک
نی ریز به نشانی بلوار سردار شهید حاج قاسم سلیمانی جنب دادگستری نی ریز مراجعه نمایند .ضمن ًا چنانچه روز مزايده
تعطيل رســمي گردد ،مزايده روز اداري بعد از تعطيلي در همان ساعت و مكان مقرر برگزار خواهد شد .این آگهی یک
نوبت در تاریخ  1400/3/10در روزنامه عصرمردم درج و منتشر خواهد شد.
/27م الف
رییس اجرای اسناد رسمی نی ریز
محسن زواران حسینی
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شناسایی  ۸۸۷۶مبتالی جدید کرونا در کشور
 ۱۹۸تن دیگر جان باختند

بنابر اعالم وزارت بهداشت ،در طی  24ساعت
 ۱۹۸تن در کشــور به دلیل کرونا جان باختند و
۸هزار و  ۸۷۶مبتالی جدید نیز شناسایی شدند.
به گزارش ایســنا ،بنابر اعــام مرکز روابط
عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت تاکنون
ســه میلیون و  ۴۹۴هــزار و  ۱۴۵نفــر ُدز اول

واکســن کرونا و  ۵۱۵هــزار و  ۹۰۸نفر نیز ُدز
دوم را تزریق کرده اند و مجموع واکســن های
تزریق شــده در کشور به  ۴میلیون و  ۱۰هزار و
ُ ۵۳دز رسید.
از روز شنبه تا دیروز  ۹خرداد  ۱۴۰۰و بر اساس
معیارهای قطعی تشخیصی ۸ ،هزار و  ۸۷۶بیمار

جدید مبتال به کووید ۱۹در کشــور شناسایی که
هزار و  ۱۵۴نفر از آنها بستری شدند.
مجمــوع بیمــاران کووید ۱۹در کشــور به
دو میلیون و  ۹۰۲هزار و  ۹۴نفر رسید.
متاســفانه در طول  ۲۴ســاعت ۱۹۸ ،بیمار
کووید ۱۹جان خود را از دســت دادند و مجموع
جــان باختــگان این بیمــاری بــه  ۷۹هزار و
 ۹۳۹نفر رسید.
خوشــبختانه تاکنون دو میلیــون  ۴۴۱هزار
و  ۵۲۸نفــر از بیمــاران ،بهبــود یافتــه و یا از
بیمارستانها ترخیص شده اند.
چهار هــزار و  ۲۱۹نفر از بیمــاران مبتال به
کوویــد ۱۹در بخش های مراقبــت های ویژه
بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند.
تاکنون  ۱۹میلیون و  ۸۱۴هزار و  ۴۸۹آزمایش
تشخیص کووید ۱۹در کشور انجام شده است.
در حال حاضر  ۱۳شــهر کشــور در وضعیت
قرمز ۲۱۴ ،شهر در وضعیت نارنجی و  ۲۲۱شهر
در وضعیت زرد قرار دارند.

کالهبرداری با شیوه «یه شارژ بخر یه شارژ ببر»
رئیس پلیس فتای تهران بزرگ از دستگیری
عامل راه اندازی صفحه فیشــینگ با ترفند خرید
شارژ تلفن همراه با هدیه خبر داد.
به گزارش ایســنا ،ســرهنگ داود معظمی
گودرزی در این باره گفت :شخصی با مراجعه به
پلیس فتا اعالم کرد که فرد یا افرادی ناشــناس
مبلغ چهارصد میلیون ریال را به صورت غیر مجاز
از حساب بانکی اش برداشت کرده اند .بر همین
اســاس رســیدگی به این پرونده در دستور کار
پلیس فتای پایتخت قرار گرفت.
وی ادامه داد :شاکی عنوان کرد فضای مجازی
را برای خرید شارژ تلفن همراه جستجو می کرده
که با یک صفحه اینستاگرامی مواجه می شود .در
این صفحه نوشته شده بوده که با خرید یک شارژ
از ســایتی با نشانی مشــخص ،شارژ دیگری نیز
به عنوان هدیه به خریدار داده می شــود .شاکی
بدون توجه به نشانی درگاه پرداخت و اطمینان از
هویت گردانندگان آن صفحه اطالعات محرمانه
کارت بانکی خود را بارگذاری می کند .وی پس
از ثبت اطالعات خود در سایت با اعالم تراکنش

ناموفق مواجه می شود و پس از چند لحظه تمام
موجودی حسابش از دست می رود.
وی افــزود :پــس از اخذ اظهارات شــاکی
کارشناسان پلیس فتا اقدامات کارشناسی خود را
آغــاز کردند و متوجه شــدند فردی تحت عنوان
«یه شــارژ بخر یه شــارژ هدیه بگیر» با ایجاد
یــک درگاه جعلی پرداخــت ،از کاربران فضای
مجازی کالهبرداری می کند.
سرهنگ گودرزی گفت :متخصصان سایبری
پلیــس فتای فرماندهی انتظامــی تهران بزرگ،
پس از شناســایی مجــرم در فضــای مجازی
اطالعات هویتی متهم را به دست آورده و پس از
هماهنگی با مقام قضایی مجرم را در یکی از مناطق
جنوبی تهران بزرگ دستگیر می کنند .مجرم پس
از دســتگیری به همراه تجهیزات الکترونیکش
به پلیس فتا منتقل شد.
وی افزود :مجرم پس از انتقال به پلیس فتای
پایتخت با مشاهده مســتندات موجود در پرونده
بزه انتســابی را پذیرفت و اظهار کرد که با ایجاد
صفحه جعلــی و وعده فروش شــارژ به همراه

نجات  ۱۵مسافر در آتش سوزی هتل "ایران" اهواز

ایســنا :رئیس ســازمان آتشنشــانی و خدمات ایمنی شــهرداری اهــواز از مهار
آتش سوزی در هتل ایران خبر داد.
ابراهیم قنبری در گفتوگو با ایسنا ،اظهار کرد :ساعت  ۸:۴۶دیروز ( ۹خردادماه) با
تماس تلفنی با ســامانه  ۱۲۵این سازمان ،خبر وقوع آتش سوزی در طبقه چهارم هتل
ایران در اهواز اطالعرسانی شد.
وی افزود :در پی این گزارش ،سریعا  ۲۵آتشنشان به همراه شش دستگاه خودروی
اطفای آتش به محل حادثه اعزام شــدند و با حضور به موقع امدادگران و آتشنشانان
این سازمان ۱۵ ،نفر از مسافران از میان دود و آتش نجات داده شدند.
قنبری با بیان اینکه این حادثه مصدوم نداشــته اســت ،عنوان کرد :خوشــبختانه
آتش پس از نیم ســاعت تالش آتشنشانان مهار و از سرایت به دیگر طبقههای هتل
جلوگیری شد.
رئیس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز گفت :تصریح کرد :علت
وقوع این حادثه ،اتصال برق کولر بوده است.

هدیه،قربانیــان خود را به ســمت درگاه جعلی
می برده اســت .او با به دســت آوردن اطالعات
حســاب بانکی افراد موجودی حســاب افراد را
سرقت می کرده است.
رئیس پلیــس فتای تهران بــزرگ در پایان
گفت :باید پیامک رمــز یکبار مصرف که حاوی
اطالعاتی از تراکنش اســت را با خرید اینترنتی
مطابقت داد .همچنین به هیچ عنوان نباید درباره
تبلیغات اغوا کننده و دروغین خریدهای آنالین با
قیمت های ارزان تر فریــب خورد و برای انجام
یک خرید اینترنتی موفق حتما باید از سایت های
دارای نماد اعتماد الکترونیک استفاده کرد.

قتل معاون عمرانی حرم امامزاده صالح
با شلیک گلوله افراد ناشناس

معــاون عمرانی حرم امامــزادهزاده صالح (ع) به ضرب گلوله
فردی ناشناس به قتل رسید.
به گزارش ایســنا ،مرکز اطالع رسانی پلیس پایتخت اعالم
کرد که صبح دیــروز معاون عمرانی حرم امامزاده صالح (ع) در
مقابل منزل مســکونیاش در خیابان شریعتی هدف گلوله افراد
ناشناس قرار گرفته و به قتل رسید.
در حال حاضر و بنابر پیگیریهای خبرنگار ایسنا ،رسیدگی به
پرونده با دستور قضایی به پلیس آگاهی تهران بزرگ واگذار شده
و کارآگاهان این پلیس در حال بررســی ابعاد ماجرا و اقدام برای
شناسایی و دستگیری ضارب یا ضاربان هستند.
تاکنون از انگیزه و دلیل این اقدام نیز چیزی مشــخص نشده
است.

با وقوع انفجار در یک پاالیشــگاه نفــت در ایالت ویرجینیای غربی آمریکا
نیروهای آتش نشان عملیات مهار آتش سوزی را آغاز کردند.
به گزارش ایسنا ،در این حادثه که شنبه شب رخ داد ،یک پاالیشگاه نفت در
ایالت ویرجینیای غربی به دلیل وقوع انفجار دچار آتش سوزی شد.
بنابر گزارش یک خبرنگار محلی ،نیروهای آتش نشــان توانسته اند آتش را
مهار و خاموش کنند .گفته شــده به دنبال وقوع این حادثه واحدهای مسکونی
در چند کیلومتری این پاالیشگاه تخلیه شدند.
بــه گزارش ایســنا بــه نقــل از دیلی میــل ،ایــن حادثه تلفــات جانی
نداشته است.

و برخی از خانواده ها در یافتن آب و مواد غذایی کافی با چالش روبرو هستند.
در پی فوران آتشفشــان "نیراگونگو" که حجمی از گدازه را روانه شهر گوما
شد ،دست کم  ۳۱تن جان خود را از دست داده ۳۰۰۰ ،واحد مسکونی تخریب
شده و برخی راه های ارتباطی مسدود شده اند.
ســرازیر شــدن گدازه های این آتشفشان به سمت شــهر گوما تا حدودی
متوقف شــده اما با هشــدار دولت کنگو نســبت به احتمال فوران مجدد این
آتشفشان تخلیه ساکنان از سر گرفته شد.
به گزارش ایسنا به نقل از اسکای نیوز ،نماینده یونیسف در جمهوری کنگو
با هشــدار نسبت به وقوع فاجعه شــیوع وبا تاکید کرد :حدود  ۴۰۰هزار نفر به
دریافت خدمات حمایتی نیاز دارند .همچنین با افزایش خطر شیوع این بیماری،
دریافت کمک های بین المللی ضروری است.

 ۱۳کشته و زخمی در انفجار مینی بوس
حامل استادان دانشگاه در افغانستان

گرفتار آتش سوزی
نجات سرنشینان کشتی
ِ
در اندونزی

انفجــار یــک مینی بوس حامل اســتادان دانشــگاه در کابل  ۴کشــته و
 ۹زخمی بر جای گذاشت.
بــه گزارش حوزه افغانســتان باشــگاه خبرنگاران جوان به نقل از شــبکه
الجزیــره ،در پــی انفجار یک مینی بوس حامل اســتادان دانشــگاه در کابل
 ۴تن کشــته و  ۹نفر دیگر زخمی شــدند.این اتوبوس وســیله نقلیه اساتید و
کارمندان دانشگاه البیرونی استان پروان در افغانستان بود.
مســئوالن استان پروان افغانســتان تایید کردهاند که در انفجاری که عصر
روز شــنبه رخ داد ،مینی بوس حامل استادان دانشگاه البیرونی در حومه کابل
هدف قرار گرفت.
”طارق آرین“ ســخنگوی وزارت کشور افغانستان گفت انفجار ناشی از مین
کار گذاشته شده ،بوده است.

فرار ساکنان کنگو از ترس فوران مجدد آتشفشان

هزاران نفر از ســاکنان شــرق جمهوری دموکراتیک کنگو از ترس فوران
مجدد آتشفشــان مجبور به ترک خانه های خود شــدند و این درحالی اســت
که بسیاری از خانواده ها در تامین آب و مواد غذایی با مشکل روبرو هستند.
به گزارش ایســنا ،ده ها هزار نفر از مردم کنگو به دلیل هشــدار نسبت به
احتمال فوران مجدد آتشفشان "نیراگونگو" از خانه های خود متواری شده اند

فارس

واژگونی تانکر سوخت در جاده شیراز  -مرودشت

ایرنا :واژگونی تانکر حامل ســوخت در محور شیراز به مرودشت حوالی
روستای باجگاه شیراز منجر به بسته شدن هفت ساعته این محور شد.
رئیس ســازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شــهرداری شیراز در این
زمینه گفت :بامداد یکشنبه نهم خردادماه  ۱۴۰۰آتش نشانان چهار ایستگاه
در محل حادثه حاضر شــدند و با هفت ساعت عملیات نفسگیر مانع از بروز
حادثه شدند.
محمدهادی قانع یکشــنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود :واژگونی
یک دســتگاه تانکر حامل  ۳۳هزار لیتر سوخت بنزین بامداد نهم خردادماه
ساعت  ۳و  ۲۶دقیقه به سامانه  ۱۲۵آتش نشانی شیراز اطالع داده شد.
وی ادامه داد :فرماندهی آتش نشــانی شیراز بعد اطالع از این موضوع
به دلیل اهمیت آن و احتمال بروز فاجعه  ۲۵آتش نشان از  ۴ایستگاه شیراز
را به محل اعزام کرد.
رییس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شیراز گفت :آتش نشانان با
رسیدن به محل نســبت به مسدودسازی مسیر برای حفظ جان شهروندان
اقدام و از تردد خودروها در این مسیر جلوگیری کردند.
قانع اضافه کرد :همزمان با مسدودســازی مسیر تعدادی از آتشنشانان
در چندین جبهه کاری با مواد مربوط به مایعات قابل اشــتعال نســبت به
ایمن سازی و خنک کردن محیط اقدام کردند.
قانع افزود :تانکر واژگون شده به محلی امن منتقل شد و بعد از پاکسازی،
مسیر نیز بازگشایی گردید.
وی با بیان اینکه این حادثه خســارت جانی نداشته و حال راننده تانکر
نیز خوب اســت ،گفت :علت واژگونی این تانکر از ســوی عوامل پلیس در
حال بررسی است.

کشف  180کیلو ترياك در بوانات

بین الملل

انفجار در پاالیشگاه نفت در آمریکا

سال بیست و    ششم

شماره 7206

یک کشــتی بزرگ با بیش از  ۲۰۰سرنشین روز شــنبه هنگام حرکت به
سمت جزیرهای دورافتاده در شمال شرق اندونزی دچار آتش سوزی شد.
به گزارش ایســنا ،در پی وقوع این حادثه مســافران و خدمه کشتی مجبور
به پریدن به میان امواج دریا شــدند و پس از آن با کمک امدادگران ،بیشــتر
سرنشــینان آن نجات پیــدا کردند هرچند جســتجوها بــرای یافتن یکی از
سرنشینان این کشتی مسافربری همچنان ادامه دارد.
مقامات محلی در اندونزی دیروز (یکشــنبه) اعالم کردند :تیم های امداد و
جســتجو در تالش هستند تا یکی از سرنشــینان این کشتی مسافربری را که
مفقود شــده پیدا کنند .صدها نفر دیگر از سرنشــینان این قایق که دچار آتش
سوزی شده بود نجات پیدا کردند.
تصاویر منتشــر شــده از آژانس جســتجو و نجات اندونزی نشان می دهد
کشــتی در دود غوطه ور بوده و در حالی که بخشــی از کشــتی آتش گرفته،
مسافران با جلیقه نجات از عرشه به سمت قایق های نجات پریده اند.
بنابــر اعالم تیم  های امداد و نجات ۲۷۴ ،نفر از سرنشــینان این کشــتی
بدون هیچ آســیبی نجات پیدا کردند و جســتجوها برای یافتن یک نفر دیگر
ادامه دارد.
به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری رویترز ،بررسی های اولیه حاکی از آن
است که آتش ســوزی از موتورخانه کشتی شروع شده است .مقامات اندونزی
در حال بررسی علت وقوع این حادثه هستند.

فرمانده انتظامی   اســتان از کشــف  180کیلو ترياك توســط ماموران
انتظامي شهرستان بوانات خبر داد.
ســردار رهامبخش حبیبی در گفتوگو بــا خبرنگار پایگاه خبری پلیس،
اظهار داشــت :مأمــوران انتظامی   شهرســتان بوانات هنــگام نظارت بر
خودروهای عبوری در محور ســوريان-خرمبيد به یک ســواري پژو 405
مظنون شدند و دستور ایست را صادر كردند.
وی با بیان اینکه راننده بدون توجه به دستور ایست پليس اقدام به فرار
کرد ،افزود :پس از طی مسافتی تعقیب و گریز ماموران انتظامي موفق شدند
خودرو را توقيف كنند.
فرمانده انتظامی   اســتان با اشــاره به اينكه در بازرســي از اين خودرو
 180كيلو ترياك كشف شد ،افزود :در اين خصوص يك قاچاقچي حرفهاي
دستگير و روانه زندان شد.
ســردار حبيبي با بيان اينكه يك سواري سمند كه اسكورت محموله بود
توقيف و راننده نيز دســتگير شد ،عنوان داشت :برخورد با سوداگران مرگ
و مبــارزه بی امان با مواد مخدر به صورت ویژه در دســتور کار فرماندهی
انتظامی   استان فارس قرار دارد.

کشف  7میلیارد کاالی قاچاق در ممسنی

فرمانده انتظامی   شهرستان ممسنی از کشف  7میلیارد ریال انواع کاالی
قاچاق در بازرسی از یک دستگاه کامیون خبر داد.
سرهنگ محمد نیکبخت در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس ،در
تشریح جزئیات این خبر بيان كرد :مأموران انتظامی   ممسنی در اجراي طرح
مبارزه با قاچاق كاال و ارز هنگام ایســت و بازرســی مقطعي در محورهاي
مواصالتي منتهي به اين شهرستان به یک دستگاه کامیون مشکوک شدند
و آن را براي بررسي بيشتر متوقف كردند.
وی افــزود :ماموران انتظامي موفق شــدند در بازرســی از این کامیون
 55دستگاه انواع مانیتور و ال ای دی 24 ،عدد توالت فرنگی و  2عدد وان
حمام خارجي قاچاق را کشف كنند.
فرمانده انتظامی   شهرستان ممسنی با بیان اینکه ارزش کاالهای قاچاق
كشــف شده برابر نظر كارشناسان  7میلیارد ریال برآورد شده است ،تصريح
کرد :در اين خصوص يك نفر دستگير و با تشکیل پرونده به مراجع قضایی
معرفی شد.

لپ تاپ   های قاچاق قبل از روشن شدن كشف شدند

فرمانده انتظامی   شهرســتان مهر از کشــف  34دستگاه لپ تاپ قاچاق
به ارزش  6میلیارد و  800میلیون ریال خبر داد.
ســرهنگ عظيماله كرمي در گفتوگو بــا خبرنگار پایگاه خبری پلیس،
اظهار داشــت :در راســتاي برخــورد قاطع با پديده شــوم قاچاق ماموران
انتظامی   مهر با اســتقرار در محورهاي مواصالتي ،به يك سواري پژو 405
حامل بار مشكوك شدند و آن را براي بررسي بيشتر متوقف كردند.
وي افــزود :ماموران انتظامي موفق شــدند در بازرســي از اين خودرو
 34دستگاه لپ تاپ خارجي قاچاق و فاقد مدارك گمركي كشف كنند.
فرمانده انتظامی   شهرســتان مهر با اشــاره به اينكه كارشناسان ارزش
لپتاپ  هاي مكشــوفه را  6میلیارد و  800میلیون ریــال برآورد كردهاند،
تصريح كرد :در اين خصوص راننده دســتگير و براي انجام مراحل قانوني
تحويل مراجع قضایي شد.

کشف  58دستگاه استخراج ارز دیجیتال قاچاق

فرمانده انتظامي الرســتان گفت :در بازرســي از يــك واحد مرغداري
 58دســتگاه بیت کوین قاچاق بــه ارزش  11میلیارد و  600ميليون ریال
كشف شد.
سرهنگ داود امجدی در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري پليس ،اظهار
داشــت :ماموران انتظامی   الرســتان با اقدامات فنــي و تخصصي از وجود
تعدادي دستگاه استخراج ارز ديجيتال قاچاق در يك واحد مرغداري مطلع
شدند و بررسي موضوع را در دستور كار خود قرار دادند.
وي افزود :مامــوران انتظامي پس از هماهنگي با مقام قضایي به محل
مورد نظر اعزام و در بازرسي از آن مكان موفق شدند  58دستگاه استخراج
ارز ديجيتال خارجي قاچاق كشف كنند.
فرمانده انتظامي الرستان با اشاره به اينكه كارشناسان ارزش دستگاههاي
مكشوفه را  11میلیارد و  600ميليون ریال برآورد كردهاند ،عنوان داشت :در
این خصوص یک نفر دستگیر و تحویل مراجع قضایی شد

دستگیری سارق با  21فقره سرقت در شیراز

رییس پلیس آگاهی اســتان از دســتگيري یک سارق و اعتراف وی به
 21فقره سرقت در سطح شهرستان شیراز خبر داد.
ســرهنگ کاووس حبیبی در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس،
اظهار داشت :در پی وقوع ســرقت   هاي اماکن خصوصي و ساختمان   هاي
در حال ســاخت در مرکز و جنوب شهر شيراز و با توجه به اهميت موضوع،

شناسایی و دستگیری سارقان در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی پایگاه
جنوب قرار گرفت.
وی گفت :پس از انجام اقدامات خاص پلیســی ،هویت سارق که داراي
ســوابق متعدد بود شناسایی و توسط مأموران طی يک عمليات غافلگيرانه
در مخفیگاهش دستگیر شد.
رییس پلیس آگاهی اســتان فارس با بیان اینکــه متهم در تحقيقات و
بازجویی   های پليسي ،به  21فقره سرقت اماکن خصوصی اقرار کرد ،افزود:
در این راستا  4خریدار اموال مسروقه نیز شناسایی و دستگیر شدند.
ســرهنگ حبیبی با اشــاره به کشــف مقادیر زیادی اموال مسروقه از
مخفیگاه این متهمان ،گفت :در این خصوص صحنه   های سرقت بازسازی
و تعداد زیادی از مالباختگان شناسایی شده اند.

دستبند پليس آباده بر دستان سارق

فرمانده انتظامي شهرســتان آباده گفت :با دســتگيري سارق حرفهاي،
پرده از راز  12فقره سرقت از اماكن خصوصي برداشته شد.
سرهنگ سيدابوالفضل مســعودي در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری
پلیس ،اظهار داشــت :در پي وقوع چند فقره ســرقت از اماكن خصوص و
منازل در ســطح شهرستان آباده ،تيمي از ماموران پلیس آگاهیموضوع را
به صورت ويژه در دستور كار خود قرار دادند.
وي ادامه داد :ماموران انتظامي پس از انجام اقدامات فني و تخصصي و
گشت زنيهاي هدفمند ،سرانجام يک سارق سابقه دار را شناسايي و وی را
در مخفيگاهش دستگير كردند.
فرمانده انتظامی   شهرستان آباده با بیان اینکه در بازرسی از مخفیگاه این
ســارق 6 ،دستگاه سنگ فرز 2 ،دســتگاه پيكور دستي 40 ،متر كابل برق،
 10قلم تيغه پيكور و  10عدد شيرآالت کشف شد ،افزود :متهم در بازجويي
اوليه به  12فقره سرقت از اماكن خصوصي اعتراف کرد.
سرهنگ مسعودي با اشاره به اینکه متهم با تشكيل پرونده جهت انجام
مراحل قانوني به مرجع قضایي معرفی شــد ،گفت :ارزش اموال مكشــوفه
برابر نظر كارشناسان  700ميليون ريال برآورد شده است.

دستگیری و جمع آوري  27خرده فروش و معتاد
در مرودشت

فرمانده انتظامي مرودشت از دســتگیری و جمعآوري  27خرده فروش
و معتــاد و کشــف  13کیلو انواع مواد مخدر طي يك ماه گذشــته در این
شهرستان خبر داد.
سرهنگ فرشید زینلی در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري پليس ،بيان
كرد :در ادامه روند مبارزه شبانه روزي با توزيع كنندگان و در راستای ارتقاء
احساس امنیت شهروندان ،طرح تشدید برخورد با خرده فروشان مواد مخدر
در سطح شهرستان اجرا شد.
وی افزود :در این راســتا ماموران انتظامی   با انجام اقدامات تخصصی و
پلیسی 27 ،خرده فروش و معتاد مواد مخدر را طي يك ماه گذشته در سطح
شهرستان شناسایی و آنان را دستگیر کردند.
فرمانده انتظامي مرودشــت بيان داشــت که در بازرســی از مخفیگاه
متهمان 13 ،کیلو انواع مواد مخدر کشف شد.

کشف بيش از  19کيلو شيشه در الرستان

فرمانده انتظامي شهرســتان الرســتان از کشــف 19کیلو و  500گرم
مواد مخدر از نوع شیشه و دستگيري یک نفر در اين رابطه خبر داد.
ســرهنگ داود امجدی در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري پليس ،در
تشريح اين خبر اظهار داشــت :ماموران پليس مبارزه با مواد مخدر هنگام
نظارت بر خودروهای عبوری در محور بندرعباس-الرستان به یک سواری
ال نود مشکوک شدند و آن را براي بررسی بيشتر متوقف کردند.
وي افــزود :ماموران در بازرســي از اين خودرو  19کیلــو و  500گرم
مواد مخدر از نوع شیشــه که به صورت بسيار حرفهاي در قسمت داشبورد
جاسازی شده بود کشف كردند.
فرمانده انتظامي شهرســتان الرستان با بيان اينكه مواد مخدر مكشوفه
از مرزهاي شــرقي وارد كشور شــده و متهم قصد انتقال آن را به يكي از
شهرهاي شمالي كشور داشته اســت ،تصريح كرد :در این خصوص راننده
که از افراد ســابقه دار و حرفهای بوده و چندین مرحله در حمل مواد مخدر
نقش داشته دستگیر و ضمن تشکیل پرونده به مراجع قضایي معرفی شد.

 2كشته بر اثر واژگوني وانت نيسان

رئيس پليس راه شــمالي اســتان گفت :بر اثر واژگوني يك دســتگاه
وانت نيسان در محور باالده-كازرون 2 ،نفر در دم فوت كردند.
سرهنگ عبدالهاشم دهقاني در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري پليس،
بيــان كرد :از طريق مركز فوريتهاي پليســي  110خبري مبني بر وقوع
يــك فقره حادثه رانندگي در محور بــاالده-كازرون به مأموران پليس راه
اعالم شد.
وي ادامــه داد :بالفاصله مأمــوران به همراه ديگــر نيروهاي امدادي
به محل مورد نظر اعزام شدند و مشاهده کردند يك دستگاه وانت نيسان با
 2سرنشین در مسير مذكور در حركت بوده که واژگون شده است.
رئيس پليس راه شــمالي استان با بيان اينكه در اين حادثه هر  2نفر در
دم فوت كردند ،عنوان داشــت :کارشناســان در صحنه حاضر و عدم توجه
به جلو ناشــي از خستگي و خواب آلودگي از سوي راننده را علت وقوع اين
حادثه رانندگي اعالم كردند.

حوادث رانندگی در المرد  ۱۰مصدوم برجا گذاشت

دو حادثه رانندگی در المرد منجر به مصدومیت  ۱۰نفر شد.
به گزارش خبرنگار مهر ،شــامگاه شنبه بر اثر برخورد دو دستگاه خودرو
پراید در بولوار شهید مطهری شهر المرد پنج نفر مصدوم شدند.
امید سورغالی مســئول روابط عمومی   اورژانس المرد اظهار داشت :این
ســانحه روز شنبه ساعت  ۱۹:۰۴در بولوار شــهید مطهری شهر المرد رخ
داد که گــزارش حادثه به اپراتوری اورژانس  ۱۱۵اعالم ،و یک دســتگاه
آمبوالنس اورژانس از پایگاه المرد به محل سانحه اعزام شد.
وی ادامه داد :تکنســینهای اورژانس  ۱۱۵پس از انجام اقدامات پیش
بیمارســتانی  ۵مصدوم حادثه را به بیمارستان حاج محمودحاج حیدر المرد
انتقال دادند.
همچنیــن در دومین حادثه رانندگی که حوالی ســاعت  ۲۲:۱۰شــنبه
در ورودی غربی شــهر المرد ،بولوار شــهید نعیمی   رخ داد ،بر اثر برخورد
دو خودروی ســمند و پژو پارس ۵ ،نفر از سرنشینان خودروها مصدوم شده
که توسط اورژانس  ۱۱۵المرد به بیمارستان حاج محمود حاج حیدر منتقل
شدند.
مسول روابط عمومی   اورژانس  ۱۱۵المرد با اعالم این خبر در گفتگو با
خبرنگار مهر حال مصدومین این حادثه را رضایت بخش اعالم کرد.

داخلی
دوشنبه  10خرداد    1400

وزیر اقتصاد خبر داد:

 19شوال 1442

May 31 ، 2021

سال بیست و    ششم

شماره 7206

تفاهمات گمرکی و سرمایهگذاری جدید بین ایران و عراق

وزیــر اقتصــاد از تفاهمــات گمرکــی و ســرمایه گــذاری جدیــد بین
جمهوری اســامی ایران و جمهوری عراق خبــر داد و گفت :ارزش صادرات
کشور در دو ماه ابتدایی امسال  ۴۸درصد افزایش یافته است.
به گزارش ایسنا ،فرهاد دژپسند عصر روز شنبه و در پایان دو نوبت نشست
در صبــح و بعد از ظهر با وزیر دارایی عراق و هیأت همراه در خصوص محور
گفتگوها و دستاوردهای این نشست ،با بیان اینکه حجم تجارت بین دو کشور
ایران و عراق در مقایســه با حجم اقتصاد و تجارت دو کشــور ،قابل توجه اما
ناکافی است ،ابراز امیدواری کرد با تفاهمات به دست آمده ،میزان تجارت میان
ایران و عراق بیش از پیش افزایش یابد.
وزیر اقتصاد افزود :با توجه به ســابقه دیرینه و فرهنگ مشترک بین ایران
و عراق ،چنین اقتضاء میکند که ما در مورد توســعه روابط اقتصادی دو کشور
تدابیر ویژهای کنیم که یکی از بحثهایی که به آن پرداختیم ،رفع مشــکالت
گمرکی دو طرف بود که بحثها و تفاهمات خیلی خوبی داشــتیم و قرار شــد
گفت و گوها و همکاری ها در این زمینه تداوم پیدا کند.
وی با تأکید بر توافق طرفین در خصوص تبادل تجربیات در زمینه فعالیت  های
گمرکی و تســهیل تجارت بازرگانان دو کشور ،اعالم کرد :در همین خصوص
قرار شد رئیس کل گمرک جمهوری اسالمی ،به زودی سفری به عراق داشته
باشــد و تدابیر و هماهنگی های بیشــتری در ارتباط با توسعه روابط تجاری
اندیشیده شود.
وی موضــوع بعدی مورد توافق دو طرف در مذاکرات با همتای عراقی خود
را ســرمایه گذاری مشــترک طرفین اعالم کرد و گفــت :در حال حاضر ،هم
سرمایه گذاران ایرانی در عراق مشغول بکار هستند و هم آنها در ایران ،اما بنا بر
مذاکرات قرار شــد ،ســازماندهی ویژه ای در این ارتباط داشته باشیم تا حجم
ســرمایه گذاری خارجی دو طرف در قالب ایجاد شهرک های صنعتی جدید و
یا صور دیگر افزایش پیدا کند.
وزیر اقتصاد ،توســعه همکاری ها در ارتباط با حمل و نقل ریلی مســافر و
کاال بین دو کشــور را از موضوعات دیگر مورد توافق در این نشســت خود با

طرف عراقی عنوان کرد و ابراز امیدواری کرد ،این همکاری ها هر چه سریع تر
توسعه یابد.
طبــق اعالم وزارت اقتصاد ،علی عالوی  -وزیــر دارایی عراق  -نیز طی
سخنانی در خاتمه این نشست ،با ابراز رضایت از گفتوگوهای خود با همتای
ایرانــی خود ،تفاهمات به دســت آمده را از جمله شــامل تفاهمات گمرکی و
ســرمایه گذاری مشترک عنوان کرد و گفت که امروز دو طرف به نتایج خیلی
خوبی در زمینه هماهنگیهای گمرکی ،در همه گذرگاههای مرزی رسیدند.
وی همچنین "تســهیل تجارت بین دو کشور" و "توسعه خط آهن شلمچه
– بصره" را از جمله دیگر تفاهمات این نشست خواند که میتواند به گسترش
تجارت بین دو کشور کمک شایانی بکند.

یک تحلیلگر بازار سرمایه ،به بررسی وضعیت بازار سرمایه پرداخت و گفت
نشــانه هایی از تعادل در بازار سرمایه نمایان شده است و هرچند تا انتخابات
نمیتوان انتظار رشد چشمگیری از بازار داشت ،اما میتوان امیدوار بود که بازار
راه تعادل خود را پیدا کرده است.
روزبه شریعتی در گفت و گو با ایسنا ،با اشاره به تاثیر ریزساختارها در بازار
سرمایه اظهار کرد :یکی از عواملی که جو بازار را تحت تاثیر قرار داده و باعث
قفل شــدن بازار شده بود این بود که بیش از  ۴۰۰نماد بازار از ابتدای صبح با
صف فروش همراه میشدند.
شــریعتی افزود :باید گفت ابهاماتــی مانند انتخابات ریاســت جمهوری،
بحث توافق هســته ای ،چشــم انداز نرخ ارز در آینده ،نگرش رئیس جمهور
جدید به بازار ســرمایه ،بازار پول ،نرخ بهره و ...عواملی بود که باعث میشــد
سرمایه گذاران ریسک گریز محتاط تر جلو روند و جو بازار طوری شده بود که
نزدیک به  ۴۰۰نماد در صف فروش قفل شوند.
دو راه حل و نشانه های به تعادل رسیدن بازار
وی ادامــه داد :بســیاری از تحلیلگران بر این باور بودنــد که بازار در ابتدا

باید به تعادل برســد و دو راه حل برای این موضوع مطرح میشــد .نخست
آنکه دولت بخشــی از منابــع عظیم مالی را کــه از بازار تامیــن کرده بود،
بــه بــازار برگرداند .تاکید میکنم ،بخــش قابل توجه ،نه اینکــه برای مثال
 ۵۰۰۰میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی تثبیت شود و هرچند وقت یک بار
 ۱۰۰۰میلیــارد تومــان به بــازار تزریق شــود .در این راه حــل ،باید منابع
قابل توجهی وارد بازار شود و صف های فروش را جمع کند.
این تحلیلگر بازار ســرمایه افزود :راه حل دیگر این بود که زمان بدهیم و
وارد بحث زیرســاختاری در بازارشویم .همچنین نمادها بعد از مجامع سالیانه
بدون دامنه نوســان بازگشایی شــوند تا عرضه و تقاضای بازار قیمت تعادلی
را تعییــن کند .این اتفاق هرچند بســیار رنج آور و بغرنج بــود اما جو بازار را
به ســمت تعادل میرســاند .به طوری که صف های فروش در روز گذشته از

آگهی مناقصه عمومی شماره ص 2126/00/03/مورخ
1400/3/8
شهرداری جهرم در اجرای مصوبه ردیف  1صورتجلسه
شماره  1مورخ  1400/1/17شورای محترم اسالمی شهر
جهرم ،در نظر دارد تعداد  8دستگاه خودرو مورد نیاز
با راننده با قیمت پایه هر ساعت  180/000ریال و به ازای
هر کیلومتر خارج از شهر بیشتر از  50کیلومتر ،هر کیلومتر  5/000ریال
از طریق مناقصه عمومی با شرایط مندرج در اسناد مناقصه از بخش
خصوصی واجد شرایط مندرج در اســناد مناقصه به مدت یک سال
اجاره نماید.
آخرین مهلت قبول پیشــنهادات پایان وقت اداری مورخ 1400/3/29
می باشــد .شــهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مجاز و
مختار می باشد .به پیشــنهادهای مشروط و مخدوش و فاقد سپرده
و پیشــنهادهایی که پس از مهلت مقرر ارسال شوند ترتیب اثر داده
نخواهد شــد .مبلغ ســپرده ســی و پنج میلیون ریال که به صورت
ضمانت نامه بانکی معتبر در وجه شــهرداری جهــرم یا واریز وجه به
حســاب  0106437212008نزد بانک ملی شعبه جهرم می باشد .هزینه
مناقصه به عهده برنده مناقصه می باشــد .برندگان اول تا سوم در
صورتی که پس از اعالم شــهرداری حاضر به انعقاد قرارداد نشــوند
سپرده آنان به ترتیب به نفع شــهرداری ضبط می گردد .متقاضیان
می توانند جهت اطالع بیشــتر با شــماره تلفن  54234770تماس و
جهــت دریافت اوراق مناقصه و ســایر اطالعــات و جزئیات که در
اسناد مناقصه مندرج می باشد ،به معاونت توسعه ،مدیریت و منابع
شــهرداری جهرم ،واقع در چهارراه دفاع مقدس ،ساختمان شهرداری
مراجعه نمایند.
نوبت چاپ اول1400/3/10 :
نوبت چاپ دوم1400/3/19 :
تاریخ تشــکیل کمیســیون عالی معامالت و بازگشــایی پیشنهادات
1400/3/31
شناسه آگهی1142908 :
/1960م الف
علیرضا نظری جهرمی -شهردار جهرم

آگهی مزایده عمومی شماره ص 2125/00/03/مورخ
1400/3/8
شهرداری جهرم به اســتناد ردیف  5صورتجلسه
شــماره  1مورخ  1400/1/17شورای محترم اسالمی
شهر جهرم ،در نظر دارد ،بهره برداری از کشتارگاه
دام واقع در ابتدای بلوار رهبری ،به صورت اجاره،
از طریق مزایده عمومی با قیمت پایه ماهیانه  50/550/000ریال به
بخش خصوصی به مدت یک سال واگذار نماید.
آخرین مهلت قبول پیشنهادات پایان وقت اداری مورخ 1400/3/29
می باشد .شــهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مجاز
و مختار می باشــد .به پیشنهادهای مشــروط و مخدوش و فاقد
سپرده و پیشنهادهایی که پس از مهلت مقرر ارسال شوند ترتیب
اثر داده نخواهد شــد .مبلغ سپرده  60میلیون ریال که به صورت
ضمانت نامه بانکی معتبر در وجه شــهرداری جهرم یا واریز وجه
به حســاب  0106437212008نزد بانک ملی شعبه جهرم می باشد.
هزینه مزایده به عهده برنده مزایده می باشــد .برندگان اول تا
سوم در صورتی که حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان
به ترتیب به نفع شهرداری ضبط می گردد .متقاضیان می توانند
جهت اطالع بیشــتر با شــماره تلفن  54234770تماس و جهت
دریافت اوراق مزایده و ســایر اطالعات و جزئیات که در اسناد
مزایده مندرج می باشــد ،به معاونت خدمات شهری شهرداری
جهرم ،واقع در چهارراه دفاع مقدس ،ساختمان شهرداری مراجعه
نمایند.
نوبت چاپ اول1400/3/10 :
نوبت چاپ دوم1400/3/19 :
تاریخ تشــکیل کمیســیون عالی معامالت و بازگشایی پیشنهادات
1400/3/31
شناسه آگهی1142904 :
/1959م الف
علیرضا نظری جهرمی -شهردار جهرم

آگهی مناقصه عمومی
نوبت اول :دوشنبه 1400/3/3
نوبت دوم :دوشنبه 1400/3/10
شهرداری خاوران در نظر دارد به استناد مجوز
شــماره  1مورخ  1400/2/22شورای اسالمی شهر
خاوران نســبت به واگذاری فعالیت های قابل واگذاری شهرداری از
قبیل (امور خدمات شــهری -فضای ســبز -اجرائیات و )...از طریق
مناقصه عمومی به شــیوه مدیریت پیمان به پیمانکار واجد شــرایط
اقدام نماید.
لذا شــرکتهای واجد شــرایط می توانند از تاریخ انتشار آگهی نوبت
دوم جهت دریافت اســناد مناقصه به شــهرداری خاوران مراجعه و
پیشنهادات خود را حداکثر ظرف مدت  10روز کاری (پایان وقت اداری
 )1400/3/24پس از درج آگهی نوبت دوم در وقت اداری به دبیرخانه
شهرداری خاوران تحویل نمایند.
شرایط:
-1مبلغ سپرده شرکت در مناقصه  625/000/000ریال می باشد که باید
به صورت ضمانتنامه بانکی و یا وجه نقد به حســاب جاری شهرداری
به شــماره  3100003319007نزد بانک ملی شعبه خاوران به نام سپرده
شهرداری خاوران واریز گردد.
-2چنانچه برندگان اول و دوم و سوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد
نشــوند ســپرده آنان به ترتیب به نفع شــهرداری ضبط و مناقصه
تجدید خواهد شد.
-3شهرداری در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار می باشد.
-4هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.
-5به تقاضای مشروط ،مبهم ،مخدوش و فاقد سپرده ترتیب اثر داده
نخواهد شد.
-6سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه درج
خواهد شد.
شناسه آگهی1139089 :
/1671م الف
محمدامین گرامی
شهردار خاوران

وی افزود :امروز همچنین در زمینه تشــویق سرمایه گذاری تجار جمهوری
اســامی در عراق ،بخصوص در زمینه لبنیات و کشاورزی به توافقات خوبی
رســیدیم که خوشــبختانه ایران برتری خوبی در این زمینه دارد و امیدوارم به
زودی توافقنامه های جدیدی را در این زمینه ها امضاء کنیم.
در بخش دیگری از حاشــیه این جلســه ،فرهاد دژپسند در پاسخ به سؤال
خبرنگاران ،از افزایش  ۴۸درصدی ارزش صادرات کشــور در دو ماهه نخست
امســال نسبت به مدت مشابه ســال قبل خبر داد و افزود :امیدواریم در ادامه
سال این روند رو به رشد در صادرات و تجارت خارجی همچنان ادامه یابد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی کشــورمان همچنین در پاســخ به پرسشی در
خصوص برخی از شــائبه ها مبنی بر فشار دولت به بانک مرکزی برای فروش
دو میلیارد دالر ارز و تبدیل آن به ریال و تأمین مالی  ۳۷۵هزار میلیارد تومانی
دولــت از ایــن طریق گفت :از نــوع این خبر می توان دریافــت که این خبر
صحیح نیست برای اینکه دو میلیارد دالر یا  ۲.۵میلیارد دالری که در برخی از
ســایت ها یا خبرگزاری ها ذکر شده اســت ،از نظر عددی به هیچ وجه با آن
عدد  ۳۷۵هزار میلیارد تومانی که گفته شده سازگاری ندارد ،ضمن اینکه مگر
ممکن اســت دولت ظرف دو ماه از بانک مرکــزی بخواهد معادل  ۳۷۵هزار
میلیارد تومان را در بازار تبدیل به ریال کند.
وزیر اقتصاد در ادامه گفت :به شــدت این موضوع را تکذیب می کنم و در
واقع به جز تنخواهی که از بانک مرکزی هر ســال گرفتیم در این دو ماه هیچ
دریافتی اضافی نداشــتیم و این رویه ،یک سابقه دیرینه تاریخی است و تأکید
می کنم ،هیچ گونه مطالبه مالی از این مسیر از بانک مرکزی نداشته ایم.
دژپسند در ادامه سخنانش به فرمول قانونی استفاده از تنخواه ساالنه اشاره
کرد و گفت :بر اســاس قانون ساالنه ،به اندازه سه درصد بودجه عمومی دولت
می توانیم از تنخواه گردان بانک مرکزی اســتفاده کنیم و این فرایند نیز سیال
اســت؛ به نحوی که ممکن است در ابتدای ماه این تنخواه دریافت شود و در
طول ماه بر اساس درآمدهای دولت این تنخواه تسویه شود و سقف آن هم در
سالجاری  ۴۱هزار میلیارد تومان است.

پیشبینی بورس تا انتخابات ریاست جمهوری

آگهی مناقصه عمومی اجرای آسفالت
و لکه گیری معابر

چاپ اول1400/3/10 :
چاپ دوم1400/3/19 :
شــهرداری اوز در نظر دارد نسبت به اجرای پروژه های ذیل
از طریق مناقصه عمومی و عقد پیمان با پیمانکار حائز شــرایط
اقدام نماید.
اجرای آسفالت بلوار وحدت و کوچه شماره چهار خیابان شیخ
محمد فقیهی که شامل پخت؛ پخش؛ حمل؛ خرید قیر و اجرای
قیر  MCو مصالح ســنگ شکنی به مســاحت  9315مترمربع
می باشد.
متقاضیان می توانند ظرف مــدت  10روز کاری از تاریخ چاپ
آگهی نوبت دوم (روز اول آگهی محاســبه می شــود) که به
فاصله یک هفته از نوبت اول چاپ خواهد شــد با مراجعه به
امور مالی شهرداری اوز با ارایه اصل رتبه بندی و معرفی نامه
و گواهینامه صالحیت پیمانکاری نســبت به دریافت و تحویل
اسناد مناقصه اقدام نمایند.
مبلغ برآورد اولیه  7/900/000/000ریال می باشد.
ســپرده شــرکت در مناقصه معادل  5درصد برآورد اولیه
می باشد.
ســپرده نفرات اول تا ســوم تا زمان انعقاد قرارداد مسترد
نمی گردد.
شهرداری در رد یا قبول پیشنهادها مختار است.
هزینه آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.
شناسه آگهی1142327 :
/1934م الف
مسعود کراماتی
شهردار اوز

حدود  ۴۳۰صف به  ۳۰۰سهم رسید .همچنین ارزش صفوف فروش از نزدیک
به  ۶۰۰۰میلیارد تومان در دو هفته قبل به نزدیک  ۴۰۰۰میلیارد تومان رسیده
اســت .هرچه عوامل مبهمی که به آن اشاره شد شفاف تر می شود ،بازار رنگ
و بوی بهتری پیدا میکند.
شــریعتی با تاکید بر اینکه چهــره بازار همچنان نا متعادل اســت ،گفت:
بــازار با اینکه کال به حالت تعادل برســد و ارزش صفوف فروش نیز کمتر از
 ۱۰۰۰میلیارد تومان شود ،کمی فاصله دارد که میتواند تا انتخابات زمان بر باشد.
او افــزود :با توجه به اینکه هنوز عوامل ابهام پابرجا اســت انتظار نمیرود
بازار رشــد آنچنانی داشته باشد اما خوشبین هستم ،زیرا نشانه هایی از تعادل
در روزهای ســه شنبه و چهارشــنبه هفته قبل و همچنین روز گذشته در بازار
دیده شد و امیدواریم بازار روند منطقی پیدا کند .سهم هایی که پتانسیل دارند

آگهی
اخطار کتبی  15روزه نوبت دوم دوشــنبه مورخ  1400/3/10شــرکت
تعاونی مســافربری مینی بوس رانی زرقان ،شیراز و بالعکس و قصبات
به شــماره ثبت  63جهت تعیین تکلیف  7نفر از اعضای مجهول الهویه
به نام های عبدالخالق پوراکبر ،رضا جوادنیا ،محمدحسین احمدی جو،
محمدرضا علمدار ،رسول قائدشرف ،کرامت اله فیلتن و غالمحسین
نعمت اللهی اعالم می دارد.
هیأت مدیره تعاونی مینی بوسداران زرقان و حومه
آگهي مناقصه عمومي شماره 1400/21
( يك مرحله اي )

مناقصه گـزار :شرکت گاز استان فارس
شرکت ملی گاز ایران
فارس موضوع مناقصه :اجرای شبکه
شرکت گاز استان
(سهامی خاص)
- 1شرح مختصر کار و محل اجراي پروژه :اجرای  22674متر شبکه
فلزی و پلی اتیلن جهت توســعه شبکه نواحی  3و  4شیراز ،به روش
تأمین کاال ،تجهیزات و نصب به صورت توأم  ، PCفهرســت بهایی (تهیه بخشی از کاال به
عهده کارفرما)
 - 2مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه :
مبلغ تضمیـــن حداقل به مبلغ 1/450/000/000ریال مي باشد که بایدتوسط پیشنهاد
دهنده به یکي از صورتهاي ذیل اقدام گردد.
الف) ضمانت نامه بانکي و یا ضمانت نامه های صادره از ســوی موسســات اعتباری
غیربانکی دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اســامی ایران که تا سه ماه از تاریخ
تسلیم پیشنهاد معتبر باشد.
ب) واریز وجه به شــماره حساب شبا ( )IR 710100004101133430232891با اخذ
تأییدیه بر روی فیش واریزی از خزانه امور مالی شرکت گاز استان فارس
ج) سایرضمانت نامه های موضوع بندهای (پ)( ،ج)( ،چ) و (ح) ماده ()4آیین نامه تضمین
معامات دولتی به شماره /123402ت  50659ه مورخ  94/9/22مصوب هیات وزیران
 - 3زمان فروش اســناد مناقصه و ارزیابــی :از تاریــخ  1400/03/17لغایت
( 1400/03/20از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت ،حداکثر تا ساعت )12:00
 - 4مهلت و محل تحویل پیشــنهادات :حداکثر تا ســاعت  13:00روز دوشنبه مورخ
 1400/03/31دبیرخانه واحد حراست شرکت گاز اســتان فارس و سامانه تدارکات
الکترونیک دولت
توجه :طبق شــیوه نامه شــماره  28/1 - 311578مــورخ  93/7/5وزارت نفت،
مناقصه گران مي توانند پیشنهاد مالی اصاحی خود را فقط یک بار در سامانه ستاد ،تا قبل
از شروع گشایش پاکت ها به صورت دیجیتالی در سامانه ستاد بارگذاری و تأیید نمایند.
 - 5مدت اعتبار پیشنهادها :سه ماه از آخرین موعد تسلیم پیشنهادها و این مدت حداکثر
براي یک بار قابل تمدید مي باشد.
 - 6تاریخ ،ساعت و محل گشــایش پاکات :روز دوشنبه مورخ  1400/04/07ساعت
 10:30ســاختمان مرکزي شرکت گاز استان فارس  -بلوار استقال – نبش خیابان باغ
حوض – طبقه ششم – سالن کنفرانس
 - 7شرایط مناقصه گر
• داشتن رتبه تأسیسات تجهیزات یا نفت و گاز از سازمان برنامه و بودجه کشور
• داشتن گواهی صاحیت ایمنی از اداره کار
• داشتن ظرفیت آزاد معادل حداقل برآورد پروژه ( 28/962/124/110 /-ریال)
• داشتن تجهیزات الزم ،تخصص و توانایي فني و مالي انجام کار مطابق با استانداردهاي
شرکت ملي گاز ایران
• ارائه آخرین صورت های مالی حسابرسی شــده در زمان انعقاد قرارداد بر اساس
بخشنامه  63268وزارت اقتصاد و دارایی.
 - 8اقدامات الزم جهت خرید اسناد مناقصه:
 - 1-8ثبت نام در ســامانه تدارکات الکترونیک دولــت به آدرس  setadiran.irو
دریافت توکن
 - 2-8انجام واریزي به مبلغ  400 ،000/-ریال به حساب شماره  4001133404025447بانک
مرکزی جمهوری اسامی ایران ،شناسه واریز ( )306133458292740838300000000501و
شماره شــبا  IR03 0100 0040 0113 3404 025447از طریق سامانه تدارکات الکترونیک
دولت.
شرکتهاي واجد شرایط در بند  7جهت خرید اسناد مي توانند به سایت سامانه تدارکات
الکترونیک دولت به ادرس  setadiran.irمراجعه نمایند .پشنهادات مناقصه گراني که
حداقل امتیاز قابل قبول را در ارزیابي کیفي کسب نموده اند در زمان ذکر شده مفتوح
خواهد شد (حداقل سه مناقصه گر) .اطاعات درج آگهي در وب سایت شرکت گاز استان
فارس به آدرس  www.farsgas.irو پایگاه ملي اطاع رســاني مناقصات به آدرس
 http://iets.mporg.irقابل دسترسي مي باشد.
شماره فکس 071 - 38304074 - 38209000 :
شماره تماس شرکت گاز استان فارس 071-38209443-9
تاریخ درج آگهي نوبت اول 1400/03/10 :تاریخ درج آگهي نوبت دوم1400/03/11 :
شناسه آگهی1141809 :
روابط عمومي شركت گاز استان فارس

مدیرعامل آبفای استان اصفهان:
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نهادینه کردن مدیریت مصرف آب در جامعه از
وظایف روابط عمومی   است

مدیرعامل شــرکت آبفای استان اصفهان ،در نخســتین نشست رابطان و
مســئوالن روابط عمومی   آبفای استان اصفهان در سال جاری ،بر اهمیت نقش
روابط عمومی   در نهادینه کردن مدیریت مصرف آب در جامعه تاکید کرد.
هاشم امینی با بیان این که در حدود یک دهه است که با بحران کم آبی در
کشور مواجه هستیم اما هنوز فرهنگ مصرف بهینه آب در جامعه نهادینه نشده،
تصریح کرد :باید همه قشرها در جامعه مراقب آب باشند که در این میان فعاالن
در عرصه روابط عمومی   باید مبانی مراقبت از آب را به مردم آموزش دهند.
وی به نقش فضای مجازی در فرهنگ سازی مدیریت مصرف آب در جامعه
اشاره کرد و اظهار داشت :با توجه به گستردگی شبکه   های اجتماعی در جامعه
باید از این ظرفیت در زمینه ارتقای سواد آبی مردم بهره مند شد.
مدیرعامل آبفای اســتان اصفهان با اشــاره به این که در چند سال اخیر در
زمینه فرهنگ ســازی مصرف بهینه آب در جامعه اقدامات موثری انجام شده
اســت ،خاطر نشان ســاخت :ترویج مصرف بهینه آب در جامعه مختص روز و
هفته خاصی نیســت بلکه باید در طول سال به شیوه   های گوناگون مردم را به
این امر مهم ترغیب کرد.
امینی اســتفاده از ظرفیت نخبگان را در ترویج مصرف بهینه آب بسیار حائز
اهمیت برشمرد و تصریح کرد :باید از ظرفیت ائمه جمعه ،روحانیون ،هنرمندان
و دیگر نخبگان جامعه در ترویج مصرف بهینه آب استفاده کرد.
وی به تشکیل گروه مروجین مصرف آب از سوی دفتر روابط عمومی   اشاره
کرد و اظهار داشت :به رغم شــیوع ویروس کرونا باید مروجین ،نقش نظارتی
خود را به خوبی ایفا کنند تا از هدر رفت آب جلوگیری شود.
مدیرعامل آّبفای اســتان اصفهان افزود :امســال به دلیل کاهش بارش   ها
با تنش آبی مواجه هســتیم که به منظور گذر از این بحران همه باید مدیریت
مصرف آب را جدی بگیرند.
در پایان این نشســت از مدیران حامی   روابط عمومی ،پیشکســوتان عرصه
روابط عمومی    و روابط عمومی   های برتر ادارات آبفای مناطق خودگردان تقدیر
به عمل آمد.

به صورت جداگانه رشــد کنند ،اصالح ها با قفل صف فروش نباشد و بازار به
مدل منطقی سال  ۱۳۹۵تا حدود  ۱۳۹۷برسد.
وی بــا بیان اینکــه حجم معامالت بــه عنوان مهم ترین دماســنج بازار
محســوب میشــود ،اظهار کرد :در روز شــنبه ارزش معامالت خــرد بازار
 ۳۷۰۰میلیارد تومان بــود که از  ۲۴فروردین به بعد باالترین ارزش معامالت
است .همچنین  ۴۸۱میلیارد تومان ورود پول حقیقی به بازار صورت گرفت که
از پنجم اسفند به بعد اتفاق نیفتاده بود.
این کارشــناس اظهار کرد :نشــانه دیگــر در مورد اینکه بــازار به تعادل
میرســد خروج پول قابــل توجه از صندوق های با درآمــد ثابت بود .هرچند
که با این روند ســهم های کوچک به گره معامالتی میروند و انتظار میرود
حداقل ســهام داران عمده یک شرکت سهامی عام ،زمانی که سهمشان یک
اصالح بســیار طوالنی و قیمتی داشته است ،وارد عمل شود و نشانه هایی از
حیات خود را نشــان دهد .زیرا اعضای هیات مدیره مدیون ســهام داران خرد
هســتند و باید حمایت کنند و حداقل بعد از بازگشایی بدون دامنه اجازه ندهند
سهم ها صف فروش شود.

آگهی مزایده عمومی شماره ص 2124/00/03/مورخ
1400/3/8
شــهرداری جهــرم در اجــرای مصوبه شــماره 4
صورتجلسه شماره  2مورخ  1400/1/31شورای محترم
اسالمی شــهر جهرم در نظر دارد یکباب مغازه جهت
استفاده تعویض روغنی به مســاحت  49/5مترمربع
(فاقد امتیاز آب و برق و تلفن و گاز) واقع در محوطه
ترمینال مسافربری شــهید حاج بهمن رحمانیان ،به مدت دو سال به
صورت اجاره ،با قیمت پایه ماهیانه نه میلیون ریال جهت ســال اول و
قیمت پایه ده میلیون ریال جهت سال دوم از طریق مزایده عمومی به
بخش خصوصی واگذار نماید.
آخرین مهلت قبول پیشــنهادات پایان وقت اداری مورخ 1400/3/29
می باشــد ،محل تحویل پاکت پیشــنهادی واحد حراست شهرداری
جهرم می باشد .شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مجاز
و مختار می باشد .به پیشنهادهای مشروط و مخدوش و فاقد سپرده
و پیشــنهادهایی که پس از مهلت مقرر ارسال شوند ترتیب اثر داده
نخواهد شد .مبلغ سپرده شــرکت در مزایده  50میلیون ریال که به
صورت ضمانت نامه بانکی معتبر در وجه شهرداری جهرم یا واریز وجه
به حساب  0106437212008نزد بانک ملی شعبه جهرم می باشد ،هزینه
مزایده به عهده برنده مزایده می باشــد ،برندگان اول تا ســوم در
صورتی که حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب به
نفع شــهرداری ضبط می گردد .مدت زمان اجاره دو سال می باشد.
متقاضیان می توانند جهت اطالع بیشــتر به سایت www.jahrom.ir
و یا با شــماره تلفن  071-54234770تمــاس و جهت دریافت اوراق
مزایده و ســایر اطالعات و جزئیات محل اجاره که در اسناد مزایده
مندرج می باشد ،به معاونت خدمات شهری شهرداری جهرم ،واقع در
چهارراه دفاع مقدس ،ساختمان شهرداری مراجعه نمایند.
نوبت چاپ اول1400/3/10 :
نوبت چاپ دوم1400/3/19 :
تاریخ تشــکیل کمیســیون عالی معامالت و بازگشــایی پیشنهادات
1400/3/31
شناسه آگهی1142909 :
/1961م الف
علیرضا نظری جهرمی -شهردار جهرم
هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  140060311034001358مــورخ  1400/2/26هیأت اول
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه  2تصرفات
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای نصرت اله فخری تزنگی فرزند شیرولی
به شــماره شناسنامه  11صادره از سروستان در ششدانگ اعیانی یکباب
خانه به مساحت  173/90مترمربع پالک  14160فرعی از  2070اصلی مفروز
و مجزی شــده از پالک  2070اصلی واقع در بخش  4شــیراز ملک مورد
تقاضا در یــک قطعه زمین وقفی و اجاره عرصه ملک از مالک رســمی
به واسطه اجاره نامه رســمی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود در صورتی که
اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند
میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم
اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است
در صورت انقضای مدت مذکور و عــدم وصول اعتراض طبق مقررات
سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/3/10 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/3/25 :
/1721م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو شیراز
مصطفی علیخانی

ورزش
دوشنبه  10خرداد    1400

مدال طالی رقابت های کشتی
جام جمهوریت ترکیه بر گردن
کشتیگیر شیرازی

امیررضــا دهبزرگــی
کشــتیگیر شــیرازی-موفــق بــه کســب مدال
طالی رقابت های کشــتی
جام جمهوریت ترکیه شد.
به گــزارش خبرگزاری
فارس از شــیراز ،در پایان
دور مقدماتــی رقابت   هــای پنج وزن نخســت پیکارهای
بین المللی کشــتی فرنگی جوانان ،جام جمهوریت ترکیه،
امیررضا دهبزرگی ،فرنگی کار شیرازی و آینده دار تیم ملی،
در وزن  ۵۵کیلوگرم پس از برتری مقابل تمام حریفان خود
از کشور ترکیه ،به دیدار نهایی راه یافت و برای ایستادن بر
سکوی قهرمانی ،رو در روی حریف دیگری از کشور ترکیه
قرار گرفت.
در پایان روز نخست پیکارهای بین المللی کشتی فرنگی
جام جمهوریت ترکیه ،دهبزرگی پس از پیروزی برابر ســه
حریف ترک خود به دیدار نهایی صعود کرد و در دیدار نهایی
نیز  ۱۰بر یک دیگر حریف ترک خود را شکســت داد تا به
مقام قهرمانی وزن  ۵۵کیلوگرم دست یابد.

میسون مونت:

چلسی االن بهترین تیم جهان است

پدیده تیم فوتبال چلسی عنوان کرد این تیم اکنون بهترین
تیم جهان است.
به گزارش ایسنا و به نقل از بی تی اسپورت ،چلسی در دیدار
فینال لیگ قهرمانان اروپا با یک گل برابر منچســتر سیتی به
پیروزی دست پیدا کرد و جام قهرمانی را باالی سر برد.
میسون مونت ســتاره جوان تیم چلســی بعد از این دیدار
گفت :بهتر از این نمی شــد .واقعا توصیف این اتفاق با کلمات
خیلی سخت است .من در دو فینال برای چلسی بازی کردم و
هر دو شکســت خوردیم و نتوانستیم قهرمان شویم .این اتفاق
دردناک بود .آخرین بار دو هفته قبل در فینال جام حذفی برابر
لسترســیتی شکست خوردیم .من همیشه آرزوی کسب جام با
چلســی را داشتم .در پایان ما با چلسی تا پایان لیگ قهرمانان
رفتیم و برخی از تیم های قدرتمند را شکست دادیم .برنده شدن
در فینــال چیز خاصی اســت .ما در حال حاضــر بهترین تیم
جهان هستیم .بابت این مســئله و خوشحالی هواداران خیلی
خوشحالم.
او در ادامه گفت :منچسترسیتی نیز تیم خوبی است .خودتان
دیدید که آنها در لیگ برتر چه کردند و چطور قهرمان شــدند.
ما کل مســابقه را با تمرکز بازی کردیم و توانستیم گل بزنیم
و دفاع کردیم .ما کامال هر چه در توان داشــتیم نشــان دادیم
و پیروز شدیم.
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رییس فراکسیون ورزش مجلس:

میزبانی فوتبال به ناحق از ایران گرفته شد

ایرنا :رییــس فراکســیون ورزش مجلس
شــورای اســامی گفت :به ناحــق میزبانی
مرحله مقدماتی انتخابی جــام جهانی فوتبال
از ما گرفته شــد و به بحرین داده شــد اما در
چنین فضای ناعادالنهای همچنان ملیپوشان
میتوانند موفق شوند.
به گزارش ایرنا ،دیروز یکشــنبه مراســم
امضای تفاهمنامه مشــترک ســازمان منطقه
آزاد کیش و فدراســیون فوتبال ایران با حضور
«جعفــر آهنگــران» رییس هیــات مدیره و
مدیرعامــل ســازمان منطقــه آزاد کیــش و
«شهابالدین عزیزی خادم» رییس فدراسیون
فوتبال در محل مرکز همایشهای بینالمللی
جزیره کیش برگزار شد.
این مراسم از ساعت  ۱۰:۳۰دقیقه با حضور
اصحاب رسانه و پس از تالوتی چند از کالما...
مجید آغاز شد.
در این مراسم «احسان قاضیزاده هاشمی»
و «مهــدی فروردین» نماینــدگان مجلس
شورای اسالمی هم حاضر بودند.
«مهدی فروردین» رییس فراکسیون ورزش
مجلس گفت :همه کامال واقف هستید ورزش
امروز یک ظرفیت در کشــور اســت و فوتبال
پدیدهی خاصتری نسبت به ورزشهای دیگر
است .خدا را شکر امروز تیم ملی بدون دغدغه
در کیــش اردو زده و بــرای ایــن تیم آرزوی
موفقیت میکنم.
وی در ادامــه افزود :از مســووالن جزیره
کیش به عنوان نمایندهای از مجلس تشــکر
میکنم که بستر مناسب برای تیم ملی فراهم
شد .اصحاب رسانه هم به عنوان یار دوازدهم

پیروزی ایران مقابل هلند در روز بازگشت معروف

تیم ملی والیبال ایران در رقابتهای لیگ ملت های والیبال در دور ســوم مقابل هلند
قرار گرفت و به برتری سه بر صفر رسید.
به گزارش ایسنا ،تیم ملی والیبال مردان ایران در سومین روز از رقابتهای لیگ ملتها
از ســاعت  ۱۴:۳۰یکشنبه به مصاف هلند رفت و با نتیجه  ۳بر صفر ( ۲۳-۲۵ ،۱۸-۲۵و
 )۲۸-۳۰به برتری رسید.
ملی پوشــان ایران که با دو شکســت مقابل ژاپن و روسیه پا به این رقابت ها گذاشته
بودند در این بازی تنها به برد فکر می کردند .هلند هم در بازی اول و دوم به ترتیب مقابل
روسیه و ژاپن شکست خورده بود.
با اعالم والدیمیر آلکنو ایران با ترکیب  ۱۴نفره ســعید معروف (کاپیتان) ،سیدمحمد
موســوی ،پوریا فیاضی ،محمدرضا حضرتپور ،مســعود غالمی ،مرتضی شریفی ،بردیا
ســعادت ،صابر کاظمی ،علیاصغر مجرد ،علی شفیعی ،میثم صالحی ،محمدطاهر وادی،
آرمان صالحی (لیبرو) و امیرحسین اسفندیار مقابل هلند پا به این رقابت ها گذاشت.
حدود  ۲ســاعت مانده به شــروع بازی با تصمیم والدیمیر آلکنو ،مرتضی شــریفی و
بردیا ســعادت در ترکیــب  ۱۴نفره بازی ایران مقابل هلنــد جایگزین میالد عبادیپور و
امیر غفور شدند.
میالد عبادیپور شــنبه شب تب  ۳۷.۵درجه و کمی احساس گلودرد داشت .حال او رو
به بهبودی است و تا امشب به شرایط عادی بازخواهد گشت.
همچنین امیر غفور هم از ناحیه شــانه کمی احساس درد داشت و آلکنو ترجیح داد که
او بازی نکند.
بلند قامتان ایران با ترکیب اولیه علی اصغر مجرد ،صابر کاظمی ،امیرحســین اسفندیار،
میثم صالحی ،محمد طاهر وادی ،ســید محمد موســوی و آرمان صالحی (لیبرو) مقابل
هلند قرار گرفتند.
به گزارش ایســنا ،پیروزی قاطع ملیپوشان ایران برابر هلند درحالی اتفاق افتاد که در
ترکیب دیروز تلفیقی از جوانان و باتجربه ها دیده میشد .بلند قامتان ایران برای امیدواری
به کسب سکو در این مسابقات تنها به برد فکر میکردند.
این پیروزی نشان داد که شناخت آلکنو از بازیکنان در حال تکمیل شدن بوده و اعتماد
این سرمربی به جوان ها باعث افزایش روحیه و اعتماد به نفس آنها شده است؛ به طوری
که دیروز ،کم تجربه های ایران جواب اعتماد آلکنو را دادند.
تیم ملی والیبال ایران در چهارمین مسابقه خود ۱۳ ،خرداد (پنجشنبه) از ساعت ۱۴:۳۰
به مصاف کانادا خواهد رفت.

تبعات شکست برابر سایپا؛ فوالدیها جریمه مالی شدند

ایرنا :بازیکنان و کادر فنی تیم فوتبال فوالد خوزستان به دلیل کسب نتایج ضعیف اخیر،
جریمه مالی شدند.
به گزارش ایرنا ،با پیشــنهاد باشگاه فوالد خوزستان و تصویب هیات مدیره ،با توجه به
نتایج تیم فوالد در مســابقات اخیر ،تمامی اعضای این تیم شــامل بازیکنان و کادرفنی به
میزان ۱۵درصد از کل مبلغ قراردادشان جریمه شدند.
در صورت جبران نتایج در بازی های آینده ،جریمه در نظر گرفته شــده قابل بررسی و
تجدید نظر خواهد بود.
تیم فوتبال فوالد خوزستان روز شنبه برابر سایپا قرار گرفت و با نتیجه دو بر یک از این
تیم شکست خورد .فوالد با  ۲۲بازی  ۳۱امتیازی است و در رده هفتم جدول قرار دارد.

سیامک نعمتی به تیم ملی دعوت شد

بازیکن تیم فوتبال پرسپولیس ،یکشنبه( ۹خرداد) به اردوی تیم ملی فوتبال ملحق شد.
به گزارش ایســنا ،با تصمیم کادر فنی تیم ملی فوتبال ایران ،ســیامک نعمتی بازیکن
تیم فوتبال پرســپولیس به تیم ملی دعوت شــد و قرار شــد ،به اردوی تیم ملی در کیش
ملحق شود.
تیم ملی فوتبال ایران برای حضور در مقدماتی جامجهانی  ۲۰۲۲در اردوی کیش به سر
میبرد و دوشنبه ۱۰ ،خرداد عازم منامه بحرین میشود.

کنــار ما بودند .به ناحق میزبانــی از ما گرفته
شــد و به بحرین داده شد اما در چنین فضای
ناعادالنــهای همچنان ملیپوشــان میتوانند
موفق شوند .این تفاهمنامه بسیار مفید خواهد
بود .این یک تفاهمنامه برد  -برد است .ما پیام
نمایندگان مجلس را به تیم ملی میرسانیم که
حامی تیم ملی هستیم و خبرهای خوبی برای
این تیم داریم .ما به تیم ملی همیشــه امیدوار
بودیم .تیم ما در آســیا اقتدار الزم را بدســت
آورده و جای نگرانی نداریم.
وی افزود :شــاید نگرانیهــا از این بابت
باشــد که چرا میزبانی را از تیم ما گرفتند؟ این
اجحاف در حق تیم ملی فوتبال شــده اما دلیل
نمیشــود که از تیم ملی به خاطر این موضوع
ناامید شــویم .تیم ما بازیکنان با کیفیت دارد و
انگیزه الزم وجود دارد تا تیم به موفقیت برسد.
وقتی صحبت ملی می شود همه تمام کمبودها
و نامالیمتی ها را کنار می زنند برای سربلندی
تیــم ملی و کشــور ما .از صمیــم قلب برای
موفقیت تیم ملی خوشــبین هستیم .از طرفی
خیلی امیدواریم تا تیم ما به دور بعد مســابقات
صعود کند .بازیکنان ما این ویژگی را دارند.
رییس فراکســیون ورزش مجلس شورای
اســامی در مورد نقاط قوت تیم ملی تصریح
کــرد :بازیکنان خط حمله ما در هر کشــوری
بازی می کنند ،آقای گل هســتند .آن هم در
کشــورهایی که فوتبال در خون آنها است .ما
تیم هســتیم و به فرد متکی نیستیم .همه در
قالب یک صدای واحد برای ســربلندی کشور
تالش می کنند.
وی در مــورد اختالف چند ده میلیاردی که

میان وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال وجود
دارد ،تصریح کرد :ســازمان برنامه و بودجه با
توجه به رایزنی رییس فدراسیون این کمک را
به این فدراسیون انجام داد و صرفا این کمک
در جهت حمایت از تیــم ملی فوتبال صورت
گرفته است .فوتبال مخاطب زیادی در جامعه
دارد و دغدغه همه مردم است.
وی تاکید کرد ۲۰ :میلیارد هم امروز بر ای
حمایت از تیم ملی ابالغ شــد .آن  ۳۲میلیارد
حق فدراســیون فوتبال اســت .شــما دیدید
کــه بازیکنان در همه زمــان ها تالش کردند
اما پاداش آنها پرداخت نشــده است .باید این
پول در فوتبال هزینه شــود .هم هزینه اعزام
تیم و صرف مربیان شــود .آن مبلغ  ۵۲میلیارد
صحت دارد.
«احســان قاضیزاده هاشــمی» نماینده
مجلس شورای اســامی هم خاطرنشان کرد:
آرزوی توفیق برای فدراسیون فوتبال و عزیزی
خــادم دارم .بنــده در این ایام ،ایــام پرکار و
پرمشغلهای داریم.
وی بیان داشــت :حجم کارهای انتخاباتی
باالســت و خیلی زود کیش را ترک میکنم.
فقط خواستیم قبل از اعزام تیم ملی به بچهها
خداقوت بگوییــم تا با روحیــهی مضاعف و
با کمکهایی که شــده بتوانند بــا روحیهای
خوب به مســابقات کلیدی و حساس مقدماتی
جام جهانی اعزام شــوند .این تیم روز دوشنبه
با شــرایطی که میدانید اعزام میشود .به هر
دلیلی در دوره قبل از عزیــزی خادم میزبانی
کســب نشــد و ما تنها کاری که میتوانستیم
بکنیم همین خداقوت بود .این بر حسب وظیفه
و عالقه ما به فوتبال است.
قاضــیزاده هاشــمی ادامــه داد :وظیفه
حداکثری ما کمک به ورزش و پشــتیبانی از
آن است .ورزش را به عنوان عالقه کل مردم
میپنداریــم .کاری که منطقه آزاد کیش انجام
داده هم قابل توجه اســت و جای تقدیر دارد.
در بحریــن به چهــار برد احتیــاج داریم .باید
روحیه بدهیم و تــاش کنیم .اگر تیم ملی به
مرحلــه بعد صعود کرد جشــنی بزرگی برگزار
کنیم .انشــاا ...تیم ملی با دســت پر از مصاف
بحرین برگردد.

نماینده ولیفقیه در فارس:

ورزش زورخانهای بیشترین پیوند را با اخالق دارد

ایسنا :نماینده ولیفقیه در فارس با بیان اینکه هیچ ورزش در جهان سراغ نداریم که به اندازه
زورخانه با ارزشهای اخالقی ،مردانگی و فتوت پیوند داشــته باشــد ،گفت :ورزش زورخانهای
یک افتخار انحصاری برای ایرانیان است.
آیتا ...دژکام ضمن تبریک هفته فرهنگ و منش پهلوانی با حضور در زورخانه خلیل عقاب
بیان کرد :هفته فرهنگ پهلوانی را گرامی میداریم و سالم خودمان را تقدیم میکنیم به همه
جوانمردان و آنهایی که مروت و انسانیت را به ما آموختند.
به گزارش ایســنا به نقل از روابط عمومی دفنر نماینده نهاد رهبری در اســتان فارس ،او با
بیان اینکه مســیر فرهنگ پهلوانی از گذشــته طوالنی تاریخ و از حضرت ابراهیم خلیل شروع
شده اســت ،افزود :حضرت ابراهیم بنای مردانگی و فتوت را در عالم شروع کرد و به همه یاد
داد و از آن روز تاکنــون همه در مکتب مردانگی ،شــاگردی حضــرت ابراهیم خلیل الرحمان
را میکنند.
امام جمعه شــیراز با اشاره به ابعاد غیرت و فتوت حضرت ابراهیم در راستای ترویج فرهنگ
پهلوانی ،گفت :در حاالت حضرت ابراهیم اولین مســئله شکستن بت بود؛ مردانگی و فتوت با
بت شکنی همراه است.
آیــتا ...دژکام با تصریح بر این موضوع که مادر همه بتها ،بت نفس اســت ،عنوان کرد:
ابتدا باید روی شکســتن بت نفس خود کار کنیم و در ادامه به دیگران مردانگی یاد دهیم ،چرا
که ممکن اســت کسی بازوی قوی داشته باشــد و زورش به دیگران هم برسد اما مردانگی را
نمیتواند به کسی یاد دهد.
امام جمعه شیراز ،خاطرنشان کرد :اگر برای ما فرهنگ پهلوانی و گود زورخانه اهمیت دارد،
به این دلیل است که این قبیل درسها در گود زورخانه داده میشود.

تیم هندبال شهید شاملی کازرون در راه مسابقات آسیایی

ایرنا :ســرمربی تیم هندبال شــهید شــاملی نیــروی زمینی کازرون گفــت :تیم هندبال
شــهید شــاملی کازرون نماینده اســتان فارس با قدرت در مســابقات هندبال باشگاه آسیا
شرکت می   کند.
مهدی آزاد منجیری سرمربی تیم هندبال شهید شاملی نیروی زمینی کازرون نماینده استان
فارس روز شــنبه در حاشــیه برگزاری آخرین تمرینات این تیم درکازرون درگفتگو باخبرنگار
ایرنا با اشاره به آمادگی کامل حضور این تیم در مسابقات هندبال باشگاه آسیا گفت :در چند
اردوی تدارکاتی شــرکت کردیم امروز هم در کازرون تمرین انجام میدهیم و قرار است یک
دیدار مقدماتی با تیم مس کرمان دیگر نماینده ایران در مسابقات باشگاه آسیا برگزار کنیم.
وی گفت :تقریبا در تمرینات به آمادگی کامل رسیدیم ،البته تغییراتی که قرار است انجام
شود این است که سه بازیکن جدید خارجی جذب خواهیم کرد که رایزنی   ها انجام گرفته است.
آزاد منجیری اضافه کرد :مسابقات آسیایی از  ۲۲خردادماه در جده عربستان آغاز می   شود.
مربی تیم هندبال شــهید شــاملی نیروی زمینی کازرون هم درگفتگویی گفت :با توجه به
اینکــه تیم ما با تیم   های با قدرت و بازیکنان حرفه ای مبارزه خواهند کرد باید آمادگی تیم را
به باالترین سطح انتظار برسانیم.
محمدرضا رجبی افزود :با تمرینات انجام گرفته بازیکنان تیم به یک آمادگی بدنی رســیده
اند و هماهنگی بین بازیکنان هم مناسب است.
چندتــن از بازیکنان این تیم هــم از آمادگی کامل بدنی و هماهنگی الرم برای حضور در
مســابقات آســیایی گفتند و اعالم کردند که با روحیه باال بتوانند از هندبال و پرچم جمهوری
اسالمی   در بازی   های آسیایی پیروزمندانه دفاع کنند.
اعضای تیم هندبال شــهید شــاملی کازرون با حمایت کامل مالی فرزند شــهید سرافراز
کازرونی شهید شاملی و مالک باشگاه هندبال شهید شاملی به مسابقات اعزام می   شوند.

سعداوی:

سرمربی بسکتبال زنان:

والیبال با آن همه هزینه باخت از ما چه انتظاری دارید؟
نیــکا بیکلیکلــی میگوید هــدف از
اعزام تیم ملی بســکتبال زنان به مســابقات
انتخابی المپیک کسب سهمیه و رفع تکلیف
نبوده اســت و با یک مــاه تمرین نمیتوان
المپیکی شد.
به گزارش ایسنا ،تیم ملی بسکتبال سه نفره
زنان ایران در مســابقات انتخابی المپیک که
به میزبانی اتریش برگزارشــد ،شــرکت کرد
و بــا چهار شکســت پیاپــی از دور رقابتها
حذف شد .ملیپوشــان ایران در اولین دیدار
خود مقابل ژاپن با نتیجه  ۲۱بر  ۴شکســت
خوردند ،در دومین دیــدار  ۲۱بر  ۲۰مغلوب
تایلند شــدند ،در ســومین دیــدار نتیجه را
 ۱۷بر  ۷به اوکراین واگذار کردند و در آخرین
مســابقه هم با حســاب  ۲۲بر  ۲مقابل استرالیا
شکست خوردند.
نیــکا بیکلیکلی در گفتوگو با ایســنا به
عملکرد ایران مقابل اوکراین و اســترالیا اشاره و
بیان کرد :این دو مســابقه مطابق پیشبینیهایم
ســخت بود .همیشــه بازیهای اول را به دلیل
انرژی بیشــتر ،بهتر کار میکنیم و در بازی دوم
که با دو ســاعت فاصله برگزار میشــود ،انرژی
کمتر است .در دیدار اول مقابل اوکراین بازیکنان
خودشــان را پیدا کرده بودند و  ۵ ،۴دقیقه بازی
در کنترلمــان بود اما در ادامه اوکراین با فیزیک
عجیبی که داشــت ما را تحت فشار قرار داد و از
نظر فیزیکی کم آوردیم.
او افزود :در بازی با اســترالیا اختالف زیاد بود
و با وجود فشــار ،خیلی روی حلقه اقدام کردیم.
تحت بازی ســرعتی حریف ما هم ســرعتی کار
کردیم و خیلی زود به نتیجه  ۲۲رسید .پرتابهای
آخر ما مشکل داشت و به حلقه نمیرسید.
ســرمربی تیم ملی بسکتبال سه نفره در ادامه
بیان کرد :بازیکنان ما در ایران همیشه جلوی هم
بازی میکنند ،پرتابهایشان روی دستهای هم
خیلی خوب است و راحت گل میزنند .فشار دفاع
هم به اندازه کافی زیاد است اما فشار تعریف شده
دفاع و بازیکنان لیگ در ســطح ایران اســت .ما
در هیچ ایونتی شرکت نمیکنیم که بازیکنان در
سطح متفاوتی تمرین کنند .فشار دفاعی مسابقات
جهانی و کســب سهمیه با ایران تفاوت دارد و ما
هیچوقت نمیتوانیم این فشار را ایجاد کنیم چون
نفری نداریم که بتواند مثل استرالیا بازیکنان ما را
تحت فشار قرار بدهد.
بیکلیکلــی در واکنــش به ایــن انتقاد که
فدراســیون برای رفع تکلیف تیم را به مسابقات
اعزام کرده اســت ،گفــت :امکان نــدارد تیمی

با یک ماه تمریــن به المپیک بــرود .اردوهای
ما از  ۱۸فروردین شــروع شــد و شاید یک ماه
و نیم تمرین مفید داشــتیم امــا تیمی مثل ژاپن
که میخواهد به المپیک بــرود ،بازیکنانش را از
ســه سال پیش جدا کرده و تا جایی که خبر دارم
و با مربی ژاپن و اســترالیا حرف زدهام ۶ ،ماه در
مجموعهای تمرینات شدیدی را پشت گذاشتهاند
و حتی بیــرون هم نرفتهاند .هدف مــا از اعزام
نه کسب ســهمیه المپیک بود و نه رفع تکلیف،
تنها موقعیتی بوده که با تالش ایونتهای داخلی
بدستآوردهایم.
او افــزود :ای کاش امتیازهایمان بیشــتر بود
و با رنکینگ به المپیــک میرفتیم اما هیچوقت
با ایونت داخلی نمیشــود در مســابقات جهانی
جنگید .رویدادهای داخلی یک ســهمیه و مجوز
برای حضور اســت اما تضمینی برای مســابقه و
پیروزی برابر تیمهای جهانی نیست .برای کسب
نتیجــه باید حتما در حداقل یکــی از لیگهایی
که فیبا تعریف کرده ،شــرکت کنیم ،چون ما را
حداقل  ۹ماه درگیر میکنــد و تقریبا هر ماه در
یک کشــور بازی میکنند .این مســائل کمک
میکند تا بازیکن پرتابهای آخر خوبی داشــته
باشد ،در فشار باال گل بزند و نفوذ کند چون فشار
واقعی بازی بینالمللی را تجربه میکند.
سرمربی تیم ملی بســکتبال سه نفره با بیان
اینکــه تیم ایــران از نظر تاکتیکــی و تکنیکی
ضعــف ندارد ،تصریح کــرد :بازیکنان با مهارتی
داریم که مدال جهانی شادی عبدالوند در بخش
مهارتهای فردی آن را تایید میکند .شادی در
کنار ایتالیا و فرانســه مــدال میگیرد ،معصومه
اســماعیلزاده پر تکنیک است ،نگین رسولی پور
شوتهای ســه امتیازی فنیای میزند و دالرام
وکیلی دو سال بهترین شوتیست آسیا بود ،پس ما
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تکنیک داریم .تنها چیزی که الزم اســت و
روی آن تاکید میکنم ،لیگ داخلی سه نفره
است .باید بازیکنان دائم مشغول لیگ باشند
و قهرمان را به ایونتهای تعریف شده فیبا
مثل نشــنال لیگ بفرستیم تا بازیکنان هم
در رقابتهــای داخلی بازی کرده باشــد و
هم بین المللی .نه اینکه بدون تورنمنتی به
مسابقات جهانی و کاپ آسیا که امتیاز و جام
مهم است ،اعزام شوند.
او افزود :بازیکنان ما  ۴۰سال از عرصههای
بینالمللــی دور بودهانــد .اگــر بــه دنبال
خروج از این قالب هســتیم ،باید به عرصه
بینالمللی وارد شــویم .شــما میبینید که
تیــم والیبال مــردان با آن همــه هزینه،
کادر خارجــی ،بازیکن زیاد و رویدادهای مختلف
سه بر صفر مقابل ژاپن باخت که معادل شکست
 ۲۱بر  ۴ما در ســه نفره اســت .نمیشود توقع
داشــت بلکه باید میدان و فضا داد .این بازیکنان
آنقــدر باید در رویدادهای مختلف شــرکت کنند
که این بازیها برایشــان عادی شود و فکر کنند
روی دســت دالرام گل میزنند نه بازیکن ژاپن
و استرالیا.
بیکلیک لی با بیان اینکه به عنوان سرمربی
تیــم ملی قبول میکنم کــه خیلی ضعف داریم،
ادامه داد :شاید با یکسری تیمها برابری میکنیم
و میتوانیم بجنگیم اما ضعف زیاد است .بسکتبال
ســه نفره در این  ۳ ،۲ســال به دلیل رسانهای و
پرطرفدار بودن و اهمیتی که فیبا به آن میدهد،
پیشرفت کرده است .تیمها خیلی تالش میکنند
و نتایج خوبی میگیرند .ما هم پیشرفت میکنیم
اما سرعت ما از سرعت تیمهای دیگر کمتر است.
پیشرفت ما این است که قبال  ۲۱بر  ۱۴به تایلند
میباختیم امــا اکنون  ۲۱بر  ۲۰باختیم .در حالی
که پیشــرفت تیمهای ژاپن این است که قبال در
هشت تیم برتر آســیا قرار نمیگرفت اما اکنون
قهرمان جهان میشــود و با حفــظ همین روند
میتواند در المپیک هم مقام بیاورد.
ســرمربی تیم ملی بسکتبال سه نفره زنان به
مســابقات انتخابی المپیک مجارستان به عنوان
آخرین شــانس برای کسب ســهمیه بازیهای
توکیو اشــاره کــرد و گفت :در این مســابقات
تیمهــای کمتری حضــور دارند و کســانی که
در اتریش ســهمیه نگرفتهاند بــه آنجا میآیند.
رقابتها ســخت اســت اما امیدوارم بجنگیم و
روزی برســد که زنان مــا در میادین بینالمللی
خیلی راحت بازی کنند و بــه چیزی که توانایی
و استحقاقش را دارند ،برسند.

یک فدراسیون ورشکسته
را در اختیار داریم

پیشکسوت فوتبال ایران گفت :فدراسیونی کامال ورشکسته
را در اختیار داریم و آدمهایی که دارند در ســمتهای مختلف
گمارده میشوند ،در حد و اندازههای فوتبال و تیم ملی نیستند.
نعیم ســعداوی در گفتوگو با ایســنا درباره شــرایط این
روزهــای تیم ملی فوتبال ایران اظهار کــرد :وقتی به دنبال
هدف بزرگ هســتید قطعا نیاز به برنامهریزی خیلی مناسب
داریــد و در کنارش از افراد صاحب تجربــه و بزرگ در این
زمینه اســتفاده میکنید تا بتوانند شــرایط را برای رسیدن به
این هــدف بزرگ مهیا کنند اما اکنون میبینیم کســانی که
در فدراســیون قبلی فعالیت داشتند با وجود مدعی بودنشان
متاسفانه بیشــترین ضربهها را بر پیکره فوتبال وارد کردند و
آخرینش هم انتخاب سرمربی جدید بود.
او ادامه داد :شــما یک هدف بــزرگ را در نظر میگیرید
اما برای رســیدن به آن از آدم بزرگ هم اســتفاده میکنید؟
همه پاسخ این مساله را میدانند .از این جهت مشخص است
که به ســالهای قبل برگشــتیم و باز هم به دنبال اما و اگر
هســتیم تا شــاید اتفاقاتی رقم بخورد .البته آرزوی قلبی من
و همه ایرانیها اســت که بتوانیم به موفقیت دست پیدا کنیم
و بــه جام جهانی راه پیدا کنیم .مــا انتظاراتمان از بازیکنان
باکیفیتی اســت که در این زمان در اختیار داریم و چشممان
به ســاق پای این بازیکنان است که با غیرتشان بتوانند کار
بزرگی را رقم بزنند.
بازیکن ســابق تیم ملی اضافه کرد :وقتی شــرایط را در
نظر میگیرید ،میبینید که فدراســیونی کامال ورشکســته را
در اختیــار داریم و آدمهایی که دارند در ســمتهای مختلف
گمارده میشوند ،در حد و اندازههای فوتبال و تیم ملی نیستند
و از آنها انتظار داریم کار بســیار بزرگی را رقم بزنند .تقریبا
کاری غیرممکن اســت اما امیدواریم بچهها با همت و غیرت
خودشان کار بزرگی را رقم بزنند و بتوانیم نتیجه بگیریم.
او دربــاره بازی مقابل تیمهای عربــی گفت :از قدیم این
بازیها مقابل تیمهای منطقه وجود داشــته اما شرایط حال
حاضر فوتبال متفاوت شــده و وقتی تماشاچی در ورزشگاهها
وجود ندارد ،روح فوتبال تحت و الشــعاع قرار گرفته اســت و
انگیزههایی که با حضور هواداران فوتبال را جذاب تر میکند
متاســفانه اکنون نداریــم و نمیتوانید پیــش بینی کنید چه
اتفاقی قرار اســت رقم بخورد .اگر به صورت فردی بازیکنان
ما را بخواهیم مقایســه کنیم ،تیم ملی ما سطح کیفی خیلی
باالتری دارند.
سعداوی با بیان اینکه تیم ملی باید هر چهار بازی را ببرد
و این کار بســیار سختی است ،عنوان کرد :باید ببینیم مربیان
تیم ملی شرایط را به چه شکل رقم خواهند زد و چه هدفی را
برای مقابل با حریفان ترســیم خواهند کرد .کار سختی است
اما غیر ممکن نیســت و امیدوارم در نهایت اتفاق خوبی برای
تیم ملی ما رخ دهد.
او در پاســخ به شایعاتی که از زبان او در صفحات مجازی
درباره تبانی ســپاهان منتشر شده اســت ،بیان کرد :با وجود
اینکــه از نتایج بســیار خوبی که پرســپولیس دارد میگیرد
خوشحال هســتم اما در رابطه با ســپاهان یا دیگر تیمهای
لیــگ هیچگونــه اظهار نظــری نداشــتهام و مطالبی که از
طــرف من در صفحات مجازی منتشــر شــده غیر واقعی و
کذب محض است.
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صاف تا قسمتی ابری همراه با وزش باد

امام علی (ع)

برگزاری مسابقه «کتابزی» با شعار
«با کتاب زندگی کن»

احمد     رضا سهرابی

مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســامی
   فارس گفت« :مسابقه کتابزی» با شعار
«با کتاب زندگی کن» برگزار میشود.
به گــزارش پایگاه اطالعرســانی و
روابط عمومی   اداره کل فرهنگ و ارشاد
اسالمی   اســتان فارس؛ صابر ســهرابی،
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی   فارس
گفت :زیســتن با کتــاب ،از ویژگیهای
با  ارزش فرهنگ اسالمی   شناخته میشود
که باید در جامعه ،فرهنگســازی شود.
مردم فارس و شیراز ،هنر زیستن با کتاب
را از گذشــته تاکنون با خود داشتهاند؛ از
این رو شیراز را خاستگاه فرهنگی ایران
میدانند و امســال نیز برای ســال دوم
پایتخت کتاب ایران شده است.
ســهرابی افزود :در یک دهه گذشته
با گسترش بیشتر فضای مجازی از یک
سو و نرمافزارهای آن به ویژه شبکههای
اجتماعی و پیامرســانها ،خواندن کتاب
کمکــم جای خود را به خواندن پیامهای
کوتاه در این رســانهها داده اســت .این
سبک بدستآوری آگاهی ،آسیبهایی را
به همراه خواهد داشت که تنها با برگشت
بــه ســوی کتابخوانی میتــوان از آن
رهایی جست.
مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســامی
   فارس ادامه داد :این اداره کل با همکاری

مجمع کتــاب جبهه فرهنگــی انقالب
اسالمی   شیراز ،در راستای فرهنگسازی
ســبک زندگی کتابزی و از رویدادهای
پایتختــی کتاب ایران ،مســابقهای را با
همین نام برگزار خواهد کرد.
دبیــر انجمــن کتابخانههای عمومی
  استان فارس بیان داشت :در این رویداد،
هر خواننده کتاب ،میتواند برداشــت و
دریافت خود را از زندگی و اندیشهای که
بهترین و برترین کتاب زندگیاش برای
او داشته است ،به سنجش بگذارد.
دبیر شــورای فرهنگ عمومی   استان
فارس گفت :مســابقه کتابزی با شعار
با کتاب زندگی کن ،به دنبال شــناخت
کتاب از ســوی خوانندگان و عالقمندان
کتاب است.

گامهای رویداد:
گام یــک :هر کــس با فرســتادن
ویدئویی در  3تــا  ۵دقیقهای و نوآوری
خــود ،بهتریــن و برتریــن کتابی را که
خوانده اســت با برداشــتی که دارد ،به
شــماره  09926636095در پیامرســان
واتساپ بفرستد.
گام دو :داوران پس از بررسی ۲۰،اثر
برتــر را بــه باشــگاه مهارت مســابقه
کتاب  زی میفرستند .در باشگاه مهارت،
آنها مهارت ،تصویرسازی و نویسندگی
را بــرای  ۴داور ،بــه نمایــش خواهند
گذاشت تا  ۵برگزیده برتر شناخته شوند.
گفتنی است آگاهی بیشتر ،را میتوان
از ســامانه http://ketabzee.ir
به دست آورد.

آیین رونمایی دومین جایزه کتاب سال فارس و بزرگداشت زنده یاد منصور اوجی
آرامگاه اســتاد سخن سعدی شــیرازی میزبان آیین رونمایی
دومین جایزه کتاب ســال فارس و بزرگداشــت زنده یاد منصور
اوجی با حضور مدیران استانی و اهالی فرهنگ ،ادب و هنر شد.
برای منصور اوجی که در اوج بود...
صابر ســهرابی در آیین رونمایی دومین جایزه کتاب ســال
فارس با عنوان اســتاد «منصور اوجی» ،بیان کرد :منصور اوجی
شــاعری همیشــه در اوج و همان اوجی که اوج شعر و شاعری
را در فارس می   شــناخت .در آذرماه هزار و ســیصد و شــانزده
در خانواده ای به شــاعرانگی متولد شد ،خودش خوب می   گفت:
فرزند کوچک خانواده ای باشی که در شاعر باشد و همه خانواده
شعر دوســت و بزرگترین تفریح و سرگرمی   شان حافط خوانی و
سعدی خوانی و مشاعره کردن در میهمانی   ها  ....معلوم است که
همه اینها زمینه ساز شاعریت بشود» ،دبیرستان را که می   گذراند
شــعر در چله فرش وجودش بافته می   شــد تا نقشی از کلمات
رنگین بسازد ،دبیرســتان را در رشته ادبی با عالی ترین رتبه به
پایان رســانید .دانشگاه را با رشته فلسفه اش برگزید .با دوستانی
چون اسماعیل خویی ،منوچهر آتشی ،محمد حقیقی ،باقر پرهام،
عبدالعلی دســت  غیب ،ع .پاشــایی ،باجالن فرخی همرشــته و
همکالس بود که شــوق و شور عشق شــعر و ادبیات را در دل
زنده نگاه می   داشت.
شــعرهایش را زندگی می   کــرد و صادقانه لحظه   هایش را با
شــعر در بیش از ســی مجموعه آن هم آنگونه که دیگری بدان
نپرداخته بودند زندگی کرد .اوجــی را می   توانیم پراهمیت ترین
نماینده شــعر کوتاه نیمایی در اســتان فارس بدانیم .او مردی از
دنیای واژگان بود و ســال ها صالبت و ایستادگی خود را با نشان
ادب و فرهنــگ گره زده بود و فخری برای مردمان بود ،و امروز
او در سکوت سنگ خود تا به ابد گویاست ،در هزاران سال و شعر
او کالمی   است که بر سینه   های عاشقان ادبیات حک شده است.
امروز که نشان ویژه دومین جایزه کتاب سال فارس را با نام
منصور اوجی تعریف کرده ایم بر خود می   بالیم که شیراز شهری
است که لحظه   لحظه اش نشان از نف سهای مردانی چون اوجی
و دیگر شــاعران و نام آوران ادب و فرهنگ اســت که همیشه
دوســت داشــتند مانندی نداشته باشــند و در اوج بمانند ،وجود
پاکشــان را ارج می  نهیم و به روح بلندشان درود می   فرستیم .به
امید روزهایی سرشار از شکوفه   های شعر و شعور که درخت تناور
ادبیات آن را بارور خواهد ساخت. ...
بی  خود از سفر مگوی ،شاخهای کنار پنجره است،
با شکوفههاش ،باش!
در ادامه این برنامه محمد رضا خالصی دبیر علمی   کتاب سال
اســتان فارس بیان داشت نخســت آن که در این فرهنگ همه
اشــیای این عالم با شــنیدن کلمه ُکن پدیدار شده و وجودشان
تبلور و ت ََج ُّســد مییابد ،پس میتــوان گفت که همه عالم یک
کتاب اســت که بر مجموعهای از کلمات ا ...تداعی میشود .ابن
عربی در کتاب فتوحات المکیه میگوید :العالم کله کلمات ا ...فی
الوجود سراســ ِر عالم ،کلماتِ خداوند در هستی هستند ،اما نکته
ظریفتر این مطلب این است که این عالَم در اندیشه اسالمی   در
غایت اتقان و استواری و زیبایی شکل گرفته ،پس بر این اساس
ِ
عالَم متنی هنری است.
به گفته این اســتاد دانشگاه شیراز ،ابن عربی در فتوحات جلد
ششم مینویســد :العالم صنعه ا ...عالَم ،هن ِر خداوند است ،یعنی
هم جهان آفرینش متنی اســت منبعــث از کلماتِ خداوند و هم
متنی است هنری که با زیبایی شــکل یافته است» .دوباره ابن
عربی می   نویسد« :بالصنعه ظهر الحق فی الوجود حق با هنر در
هستی ظهور یافت ».و انسان ،اساس و بنیان این هن ِر خداوندی
اســت .و أحکم الصنعه االنســانیه .از ســوی دیگر در فرهنگ
اسالمی ،معجزه پیامبر اسالم ،کتاب است .هرچند بقیه پیامبران
هم کتاب داشــتند و انزل معهم الکتاب ،اما کتابهای ایشان با

معجزات آنان متفاوت بود.
خالصی افزود :در قرآن کریم  319بار ماده کتب و مشــتقات
آن در ســاختارهای گوناگون بیان شــده است و این بسامد باال
نشان از اهمیت واالی کتاب در این فرهنگ دارد .خداوند قرآن
مجید را در جای جای مصحف شریف کتاب خوانده است :ذلک
الکتاب /انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون/انه لکتاب عزیز /انزل
علیــک الکتاب/کتاب انزلناه الیک و بســیاری دیگر .آن هم با
صفاتی میآورد که نشان از شأن و شوکت این کتاب دارد :مبین
 12مرتبه ،منیر  6مرتبه ،مسطور  3مرتبه ،حکیم  2مرتبه و ....
کتاب
دبیر علمی   کتاب ســال اســتان فارس ،ادامه داد :این ِ
مقدس معجزه اســت و چون هر معجزه دیگر همراه با ت ََحدی
اســت یعنی به مبارزه طلبیدن؛ قل لئن اجتمعت االنس و الجن
علی أن یأتوا بمثل هذا القرآن ال یأتون بمثله .بعدها قرآن مجید
سرچشمه الیزال اندیشه و تفکر و علوم در جهان اسالم شد.
خالصی با بیــان اینکه کتاب در تمدن اســامی   نیز بر این
اســاس جایگاه و شأن ویژهای یافت ،عنوان کرد :بگذارید مثالی
بزنم که تا مطلبم روشن تر شود تما ِم شهرهای تمدن اسالمی   از
قرن ســوم هجری به بعد زی ِر ســلطه کتاب قرار دارد .غناوی
در کتاب االدب فی ظل بنی بویه مینویســد :مراکز سیاســی

کتابخانه عزیر را ششصد و یک هزار نسخه بر میشمرد.
وی با اشــاره به اینکه مقدســی در کتاب احســن التقاسیم
کتابخانــه عضدالدوله را در شــیراز دیده و اعجاب او را از لحاظ
وســعت و تجهیزات برانگیخته و میگوید کتابی در عالم نیست
که در این کتابخانه نباشد ،گفت :در شهر موصل جعفر بن محمد
بن حمدان دارالعلمی   میســازد بــا کتابخانه مجهز و بزرگی که
ورود برای عموم آزاد بوده است .در این کتابخانه اگر عالقهمند
مســتمندی میآمد به او قلم و دوات و دفتــر رایگان میدادند
تا بتواند یادداشــتبرداری کند و اگر حضــورش دائمی   بود به
او مســتمری تعلق میگرفت .ابن حبان قاضی نیز در نیشــابور
دارالعلمی   میســازد که کتابخانه بســیار مفصلی دارد که دارای
خوابگاه است و به عالقهمندان مستمری تعلق میگیرد.
به گفته خالصی ،حاکم بامــرا ...در قاهره کتابخانه مجهزی
میســازد و لوازم التحریر رایــگان در اختیــار خوانندگان قرار
میدهد و مســتمری به آنها تعلق میگیرد .حلقههای تدریس
و کتابخوانی نیز از رونق خاصی برخوردارند مقدسی مینویسد
تنها در مسجد جامع قاهره  120حلقه درس و کتابخوانی شبانه
برگزار میشــد .ابن جوزی در المنتظم مینویســد حتی در یخ
بندانها و ســرماي شدید هم این حلقههای درس و کتابخوانی

و اجتماعــی در قرن ســوم و چهــارم مملو از اندیشــمندان و
کتابخانههای بسیار مجهز است.
به گفته این پژوهشگر و مولف ،ثعالبی در کتاب یتیمه الدهر
جلد دوم اشــاره میکند که با همه تشتتی که در حکومتهای
سیاسی وجود داشت ولی تألیف و نگارش کتاب و جمعآوری آن
و اعزاز نویســندگان و فرهنگوران وجه مشترک همه نظامهای
سیاســی بود .ثعالبی از آل بویه نام میبرد حتی از غزنویان که
چندان از سواد مناســبی هم برخوردار بودند .ابن خلدون نیز در
المقدمه جلد دوم از بنی حمدان ،فاطمیان نام میبرد که دانشگاه
االزهرا را میســازند و دارالحکمه را بنا مینهند و کتابخانههای
منحصربهفرد میسازند و رصدخانه را بنیان مینهند.
وی ادامــه داد :ابن خلکان در کتــاب دیوان المبتداء و الخبر
مینویسد :در مسجد جامع بزرگ هر شهر کتابخانه بزرگی وجود
داشــت و دانشــمندان کتابهای خود را وقف این کتابخانهها
میکردند .پادشاه اندلس ،فهرســت کتابخانهاش چهل و چهار
دفتر بیســت برگ بزرگ بود که تنهــا در آنها نام کتابهای
موجود در کتابخانهاش ذکر شده بود .مقریزی در کتاب الخطط
جلد اول مینویسد :عزیز فاطمی   کتابخانه بسیار بزرگی تأسیس
کرده بود که وقتی در حضــور او از کتاب العین خلیل بن احمد
فراهیدی نام برده شــد ،کتابدار خود را خواســت و بیش از سی
نســخه خطی از این کتاب را نشــان داد که یکــی از آنها به
خط خود خلیل بود .همان مقریزی در الخطط شماره کتابهای

تعطیل نمیشــد .در همان زمان به قــول «آدام متز» در کتاب
الحضاره االسالمی   بزرگترین کتابخانههای غرب در کلیساس
کنســتانز  354جلد کتاب و کتابخانه بندیکت کمتر از  100جلد
کتاب و کتابخانه شهر بامبرگ  96کتاب داشتند.
کتاب ،امروز غریبترین کاالی فرهنگی کشــور
است
وی در ادامه اظهار کرد :چه بر سر این تمدن آمده که امروز
ما شــاهد آنیم که در کشــور  80میلیون نفری ایران شمارگان
کتاب به  200جلد رســیده اســت ،حدیثی است به قول حکیم
آب چشم .کتاب ،امروز غریبترین کاالی فرهنگی
فردوسی ُپر ِ
کشور ماست و نویسندگان از کتابهایشان هم غریبترند...
خالصــی با بیــان اینکه دومیــن دوره کتاب ســال فارس
امســال نیز به کار خود ادامه خواهد داد ،افزود :این جشــنواره
در زمینههای پژوهش ،داستان ،شعر ،کودک و نوجوان ،مذهب،
تاریخ و جغرافیا به همراه بخش ویژهای به پاسداشــت و یادبود
اســتاد فقید منصور اوجی به پژوهشهای ویژه فارسشناســی
تعلق خواهد داشــت .نویســندگان میتوانند آثــار خود را که از
ابتدای سال  1398تا پایان اردیبهشت  1400چاپ و منتشر شده
اســت را در دو نسخه اصلی به دبیرخانه ارسال کرده و در زمینه
آثار ترجمه شــده ارسال نسخهای از متن اصلی از جمله شرایط
شرکت در این جشنواره است.
به گفته دبیر علمی   دومین جایزه کتاب سال فارس ،کتابهای

الکترونیــک نیز به دبیرخانه بایــد دارای مجوز وازرت فرهنگ
و ارشــاد اســامی   بوده و هولوگرام نیز داشــته باشند .ناشران
نیز میتوانند آثار منتشــر شــده خود را در زمینههای مذکور به
دبیرخانه ارسال کنند .به برترین ناشر که در زمینه فارسپژوهی
آثار بیشتری را منتشر کرده است هدیه تعلق خواهد گرفت.
وی مهلت ارســال آثار به دبیرخانه جایزه کتاب سال فارس
را تا پایان شــهریورماه  1400اعالم کرد و گفت :در این زمینه
هرگونه اثری اعم از تألیف که منظور ما از آن پدید آوردن اثری
اســت که محصول خالقیت ذهن و هنر نویسنده و یا نتیجه و
ابتکار او باشــد و کپی کار دیگران محســوب نشود و یا احیا و
تصحیح متون به معنای بازخوانی ،بازنویسی و آمادهسازی یک
متن بر اساس نســخ معتبر و نزدیکترین متن به نوشته مولف
باشد یا ترجمه که برگردان درســت و دقیق و صحیح کتاب از
زبان دیگری به زبان فارسی باشد مد   نظر است.
خالصی با اعــام اینکه در این دوره در هر رشــته یک اثر
برگزیــده و یک اثر شایســته تقدیــر خواهیم داشــت ،افزود:
دبیرخانه کتاب ســال استان فارس در اداره کل فرهنگ و ارشاد
اسالمی   مستقر خواهد بود.
وی پیرامون داوری نیز عنوان کرد که در ســه مرحله انجام
میپذیرد که مرحله اول متشکل از سه داور در هر رشته که هر
کتــاب با دو رای مثبــت از داوران برگزیده و به مرحله دوم راه
می   یابد؛ مرحله دوم متشــکل از ســه داور در هر رشته که هر
کتابــی که میانگین  70امتیاز از مجموع  100امتیاز به آن تعلق
گرفت به مرحله نهایی خواهد رفت و مرحله نهایی که متشکل از
سه داور در هر رشته خواهد بود و هر کتابی که حداقل میانگین
 80امتیاز از  100امتیاز را به دســت آورد برگزیده خواهد شــد.
خالصی به معیارهای داوری اشــاره کرد و افزود :تأثیرگذاری
در ارتقا ســطح علمی   و فرهنگی ،تازگــی و نوآوری در موضوع
و ســاختار و پرداخت ،رعایت اســتانداردهای نــگارش ،رعایت
اســتانداردها در ذکر منابع و مأخــذ ،بهرهمندی از قدرت تخیل
و اســتنتاج منطقی ،اســتحکام زبان ،برخورداری از قدرت اقناع
و تأثیرگذاری بر مخاطب ،رعایت استانداردهای تألیف ،تصحیح
و ترجمه و آراستگی کتاب در چاپ از معیارهای داوری است.
دبیر علمی   دومین جایزه کتاب سال فارس درخصوص جوایز
این دوره از جشنواره یادشــده ،اعالم کرد :به فرد برگزیده هر
رشــته  6میلیون تومان همراه با تندیس و تقدیر نامه جشنواره
تعلــق خواهــد گرفت و آثار شایســته تقدیر در هر رشــته نیز
 4میلیــون تومان همراه با تقدیر نامه جشــنواره را اخذ خواهند
کرد .به ناشــر برگزیده نیز  6میلیون تومان به همراه تندیس و
تقدیرنامه جشنواره اهدا خواهد شد.
استاد اوجی نمرده و هزاران سال عمر می   کند
کوروش کمالی سروستانی مدیر مرکز اسناد و کتابخانه ملی
فارس نیز در این مراســم گفت :استاد اوجی زنده است و نمرده
است و او هزاران سال عمر می   کند و خودش نیز به این موضوع
باور داشت.
اســتاد اوجی غریب نبود و در زمان زندگی ایشــان ،مراسم  
بزرگداشــت مختلفی برای استاد اوجی برگزار شد ،گفت :هشت
بزرگداشت برای ایشان در سطح عالی در کشور و استان برگزار
شد و سه کتاب پیرامون استاد «اوجی» نوشته شد.
وی در پایان به بیان خاطرات استاد اوجی در قبل از انقالب
با شــاعران بزرگی نظیر شــاملو و همچنیــن روز  22بهمن و
شــعرخوانی اســتاد اوجی پس از تصرف رادیو شــیراز توسط
انقالبیون پرداخت.
خاطر نشان می   شــود ،در ادامه این مراســم دومین جایزه
کتاب ســال فارس با عنوان اســتاد «منصور اوجی» رونمایی
شــد و خواهر اســتاد هــم در رثای اســتاد به شــعرخوانی و
خاطره گویی پرداخت.

دل مویه؟!
صدرا ذوالریاستین شیرازی
می توانســتم از روی این درددل
بگذرم و عطایش را به لقایش ببخشم
اما ســنگینی آن بر روانم مانع از آن
شــد ،چرا که فکر می کنم که حرفی
اســت که باید گفته شود و دینی است که باید ادا شود و آن هم حق
و حقوقی اســت که زنده یادها عموی آراسته ام ،پدربزرگ ارزشمند و
صد البته پدر عزیز عابد ،زاهد و عارفم بر گردنم دارند.
نخست به سراغ پدربزرگ مبارز و مجاهدم زنده یاد جاودانه مرحوم
میرزا محمدرضا ذوالریاســتین می روم که فرماندهی نظامیان برای
نبرد با دشــمن حقیر این سرزمین مقدس ،سالدار و باستانی را داشت
که به جنوب (بوشهر) اعزام شوند و با مبارزان آن خطه عزیز همراهی
انتهای دیوار جنوبی
کنند .انسان میهن پرســتی که به گا ِه مرگ در
ِ
آرامگاه حضرت حافظ مدفون شــد و متأســفانه نخست سنگ مرمر
کوچک او را برداشــتند و سرانجام آثار مزار او را محو کردند (از نظر
مسئوالن میراث فرهنگی بگذرد) تصویر او در بیشتر عکس هایی که
میاندار ارشد نهضت مشروطه با انبوهی از مشروطه خواهان شادروان
حاج علی آقا ذوالریاســتین شیرازی و فرزند نام بر   کرده و به اشتهار
رسیده او زنده یاد مونس شــیرازی (حاج عبدالحسین ذوالریاستین)
دیده می شود.
برای آشــنایی بیشــتر با آنها به صورت گسترده تر به کتاب های
تاریخ و فرهنــگ اعالم زنده یاد (دکتر محمد معین) ارجاع می دهم.
بگذریم .امــا عموی پدرم زنده یاد ابراهیــم نعمت الهی که در جوار
حضرت شــاه داعی مدفون است نخست سنگ مزار او را محو کردند
و ما با پالک کوچکی روی دیوار از او ذکر نام کردیم .متأســفانه آن
پالک را هم برداشــتند و آثار آن را پایمال فرمودند خدا رحمت کند
متصدیان آگاه به تاریخ این ســرزمین را .در بقعه حضرت شاه داعی
الــی ا ...ما مزارات دو مادربزرگ ،دایی ،برادر ،پدر همســر و پدرم را
داریم .متأسفانه سنگ آرامگاه پدرم را که نه جایی را تنگ کرده بود
و نه از ســطح زمین غیرمتعارف باال آمده بود و به خط خوشــنویس
مطرحی هم نوشــته شده بود ،تیشــه کاری و خرد کرده اند و سنگ
قبرهایی را که بیســت ،سی چهل سانتی متر از زمین بیرون است به
لطف مسئول محترم فعلی ،دست نخورده حفظ کرده اند!
از نظــر اطالع ،ما طبق وصیت پدر او را بــه اینجا آورده ایم که
روی مزار مادربزرگ دفن شــود وگرنه ما ،در دارالرحمه اتاق ســقف
مخصوص به اعوان و انصار داریم.
وصیــت کرده ام که مرا هم در این بقعه دفن نکنند و کتابخانه ام
که به نظر اهل فن ارزش معنوی بسیار دارد را به اینجا نفرستند.
این کارشان در مورد محو کردن آثار مزار عمویم و شکستن اطراف
ســنگ مزار پدرم یک مسئله حقوقی اســت که جای شکایت دارد.
فعال نظر مســئوالن آگاه دل و صالح اداره کل اوقاف فارس را به
این نکات جلب می کنم که به ویژه به این بقعه تاریخی و انتساب ها
نظر ویژه داشته باشند.

نشست بین المللی «عصاره عصر» در شیراز
برگزار می   شود

محفل ادبی قندپارســی به مناسبت ســالروز رحلت امام خمینی(ره)،
دومین نشست بهاری خود را با عنوان «عصاره عصر» با حضور استادان
و ادیبان بین المللی برگزار می   کند.
بــه گزارش روابط عمومی   اداره کل کتابخانه   های عمومی   فارس ،در
آستانه ســالروز رحلت بنیانگذار کبیر انقالب اسالمی   ایران ،شهر شیراز،
پایتخت کتاب ایران میزبان ویژه برنامه بین المللی عصاره عصر می   شود.
این نشست که روز پنجشنبه  ۱۳خردادماه ساعت  ۱۱به صورت مجازی
برگزار می   شود با شعرخوانی شاعرانی از داخل و خارج همراه خواهد بود.
سیدعبدا ...حســینی ،رئیس مرکز اسالمی   ژوهانسبورگ از آفریقای
جنوبی؛ سیدســلمان صفوی ،رئیس آکادمی   مطالعات ایرانی لندن؛ هناء
ســعاده ،نویسنده و فعال رســانه ای از الجزایر؛ محمد ابوالکالم سرکار،
اســتاد زبان و ادبیات فارســی دانشــگاه داکا از بنگالدش و نورشعیب،
شــاعر اهل لبنان به همراه منوچهر اکبری ،استاد زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه تهران؛ سیدباقرمیرعبداللهی ،مدیرکل منابع نهاد کتابخانه   های
عمومی   کشور و نغمه مستشارنظامی ،دبیر شورای ادبی نهاد از مهمانان
ویژه این نشســت خواهند بود که به سخنرانی و خوانش اشعاری درباره
امام خمینی(ره) بنیانگذار کبیر انقالب اسالمی   ایران می   پردازند.
ویژه برنامه عصاره عصر همچنین با اجرای غالمرضا کافی ،اســتاد
زبان و ادبیات دانشگاه شیراز و دبیر محفل ادبی قندپارسی برگزار خواهد
شد .عالقه مندان برای شرکت در ویژه برنامه «عصاره عصر» می   توانند
از طریــق پیونــد skyroom.online/ch/farspl/mahfel
مهمان برنامه باشند.

جشنواره بایرم شرین به نقطه پایانی میرسد

ایرنا :نخســتین جشــنواره بایرم شرین (بادام شــیرین) به کوشش
هنرمندان شهرستان ممســنی فارس با تمرکز بر زبانهای مادری امروز
دوشنبه  ۱۰خرداد ماه به کار خود پایان میدهد.
بادام شیرین یا در زبان محلی بایرم شرین نخستین رویداد هنری است
که در ســطح ملی با موضوع زبان   های مادری کار خود را از شهرســتان
ممسنی استان فارس آغاز کرد .این جشنواره کودکان  ۳تا  ۵سال و زنان
و مادران ایرانی را که به یکی از زبان   های محلی آشنایی دارند فراخواند تا
در کنار هم در بخش   های جداگانه ای به رقابت بپردازند.
گزارش رسیده به ایرنا حاکی اســت:هیجان و جذابیت این جشنواره
از این رو اســت که اجرای هنرمندان در چارچوب بازگویی قصه و الالیی
یا داســتان و آثار ادبی ملی به گویش   های محلی و شــعب زبان پارسی
انجام می   شود.
تمرکــز بر حضور آثار کــودکان و زنان و مــادران از تازه   ها و بدعت
گذاری   های این جشنواره به شمار می رود؛ برگزاری این جشنواره به شیوه
و پلتفرم مجازی فرصتی فراهم کرد تا افراد بی  شــماری از سراسر کشور
در آن شــرکت کنند به گونه ای که در بازده زمانی کوتاه تعیین شــده از
سوی ستاد برگزاری جشنواره و دوره سخت اعمال محدودیت فعالیت   های
اجتماعــی و فرهنگی ناشــی از همه گیری کرونا نزدیــک به  ۱۰۰۰اثر
برای داوران انتخاب آثار فرســتاده شــد .آیین پایانــی و معرفی آثار برتر
نخســتین جشنواره ملی بایرم شرین (بادام شیرین ) با پیشنهاد و مدیریت
مرتضــی ســعیدیان و دبیری پوریا مرادی به یــاری اداره کل فرهنگ و
ارشاد اسالمی   استان فارس و همراهی سایر ارگان   های دولتی شهرستان
ممســنی به شــکل مجازی دوشنبه از ســاعت  ۶عصر تا  ۸شب روی
پلتفرم   های اینترنتی آنالین برگزار می   شود.

