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آگهی مفقودی
پروانه اشــتغال نظام مهندســی علی محسن پور فرزند علی اصغر به شماره 1230003821 
پایــه دو مفقــود شــده و از درجــه اعتبار ســاقط مــی گــردد. از یابنده تقاضا می شــود با شــماره 

09111134172 تماس حاصل فرمایند./نوبت اول ساری
***************************************************************************

ســند کمپانی و برگ ســبز ســواری پراید جی تی ایکس آی رنگ مشــکی روغنی مدل 1383 
 S1412283298640 شماره پالک ایران72-722ن69 شماره موتور 00733329 شماره شاسی

به نام زهره رنگرز مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می گردد. ساری
***************************************************************************

ایــن جانــب صالــح کامــکار مالــک خــودرو وانــت سیســتم پیــکان بــه شــماره شاســی 
NAAA36AA7DG617946 شــماره موتــور 114F0061041 به علت فقدان اســناد فروش 
خودرو تقاضای صدور رونوشــت المثنی اســناد مذکور را نموده ام چنانچه هرکس ادعایی درمورد 
خودروی مذکور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقی ســازمان فروش شــرکت ایران خودرو واقع در 
کیلومتر 14 جاده مخصوص تهران-کرج ؛ شــهرک پیکان شــهر ســاختمان سمند طبقه اول مراجعه 

نماید.بدیهی است پس از  انقضای مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد. ساری
***************************************************************************

ســند کمپانی و سند مالکیت ســواری پراید مدل 1383 شماره پالک ایران62-828ص16 
شــماره موتور 00926665 شماره شاســی S1412283313990 مفقود شــده و از درجه اعتبار 

ساقط می گردد. ساری
***************************************************************************

ســند کمپانی  و سند مالکیت سواری پراید مدل 1376 شــماره پالک ایران62-898ب83 
شــماره موتور 00046579 شماره شاســی S1442276139949 مفقود شــده و از درجه اعتبار 

ساقط می گردد. ساری
***************************************************************************

ســند کمپانی ســواری ولیکس مدل 1394 شــماره پالک ایران72-885م44 شماره موتور 
GW4G151501075348 شــماره شاســی NA6NF2117FC006209 مفقود شده و از درجه 

اعتبار ساقط می گردد. ساری
***************************************************************************

اگهی نوبتی سه ماهه سوم ثبت اسناد  رودان
در اجرای ماده 3  قانون تعین تکلیف و ماده 13 آیین نامه اجرایی  قانون امالکی  
که در ســه ماهه ســوم ســال 1401 در ماههای آبان و  آذر و دی  شهرستان رودان 
بخش سه بندرعباس قبول درخواست ثبت  بعمل امده به شرح ذیل اگهی می گردد 
1- آقای پیمان مزارعی جهرمی فرزند اسداهلل به شماره ملی 1817237284 
صادره از ابادان  به نسبت ده ممیز پنج دهم سهم از پنجاه وچهار سهم از ششدانگ   
یــک قطعه باغ  به مســاحت 67366مترمربع واقع در جغین شــمالی جم انبه رودان قســمتی از 
پــالک 22-اصلــی  که پالک مزبــور بنام خانم حکیمــه مهیمی پذیرش ثبت گردیده اســت  لیکن 
اگهــی های نوبتی ان منتشــر وتحدید حــدود بعمل نیامده وقســمتهایی از آن تحت پالک 2فرعی 
از 22-اصلــی  ســند مالکیــت  بنــام دولــت جمهــوری اســالمی ایــران بانمایندگی از ســازمان 
جنگلهــا ومراتع کشــور ســند مالکیت صادر وتســلیم گردیده اســت  کــه برابر دادنامه شــماره 
9709977610300194 مــورخ 1397/02/18 شــعبه ســوم دادگاه حقوقــی بندرعباس که 
دادنامــه شــماره 9709977615600529 مورخ 1397/5/6 شــعبه  اول دادگاه تجدید نظر 
اســتان هرمزگان نیز آن را تایید نموده اســت  رای بر مســتثنا بودن مورد تفاضل را داده است 
ومنابــع طبیعی رودان نیــز که برابر نامه شــماره 9709977610300194 مــورخ 97/2/18  
پرســش گردیده اســت که مســتثنیات اشخاص می باشــد نســبت به مورد تقاضا احراز گردیده 
است وبررسی های محلی کارشناسان که حکایت از عدم تعارض وبالمانع بودن تصرفات متقاضی 
دارد  برابر نامه شماره 1401/99 مورخ 1401/02/17 اداره منابع طبیعی رودان واداره جهاد 
کشــاورزی برابر نامه شــماره 45/57//1813 مورخ 1401/02/20 اعالم نموده صدور ســند 
مالکیت بنام متقاضی با کاربری باغی به مســاحت 67366 متر مربع بالمانع می باشــد وبرابر نامه 
شــماره 166/28/56/1401  مورخ 1401/02/5 اب منطقه ای استان هرمزگان  اعالم نموده 
که مساحت 67366 متر مربع مطابق کروکی خارج از حریم بستر رودخانه می باشد میزان 22 متر 
از مســاحت ملک در حریم مسیل واقع شــده که الزم است مقدار حریم پیشگفته بعنوان حقوق 

ارتفاقی وزارت نیرو منظور شود 
2- مریــم مجنون  جهرمی فرزند حســین به شــماره ملــی 2471154816 صادره از جهرم 
به نســبت شــش ممیز هفتادو پنج صدم ســهم از پنجاه وچهار ســهم از ششــدانگ   یک قطعه 
بــاغ  بــه مســاحت 67366مترمربع واقــع در جغین شــمالی جم انبــه  رودان قســمتی از پالک 
22-اصلــی  کــه پالک مزبور بنــام خانم حکیمه مهیمــی پذیرش ثبت گردیده اســت  لیکن اگهی 
هــای نوبتــی ان منتشــر وتحدیــد حدود بعمــل نیامــده وقســمتهایی از آن تحت پــالک 2فرعی 
از 22-اصلــی  ســند مالکیــت  بنــام دولــت جمهــوری اســالمی ایــران بانمایندگی از ســازمان 
جنگلهــا ومراتع کشــور ســند مالکیت صادر وتســلیم گردیده اســت  کــه برابر دادنامه شــماره 
9709977610300194 مــورخ 1397/02/18 شــعبه ســوم دادگاه حقوقــی بندرعباس که 
دادنامــه شــماره 9709977615600529 مورخ 1397/5/6 شــعبه  اول دادگاه تجدید نظر 
اســتان هرمزگان نیز آن  را تایید نموده اســت  رای بر مستثنا بودن مورد تفاضل را داده است 
ومنابــع طبیعی رودان نیــز که برابر نامه شــماره 9709977610300194 مــورخ 97/2/18  
پرســش گردیده اســت که مســتثنیات اشخاص می باشــد نســبت به مورد تقاضا احراز گردیده 
است وبررسی های محلی کارشناسان که حکایت از عدم تعارض وبالمانع بودن تصرفات متقاضی 
دارد  برابر نامه شماره 1401/99 مورخ 1401/02/17 اداره منابع طبیعی رودان واداره جهاد 
کشــاورزی برابر نامه شــماره 45/57//1813 مورخ 1401/02/20 اعالم نموده صدور ســند 
مالکیت بنام متقاضی با کاربری باغی به مســاحت 67366 متر مربع بالمانع می باشــد وبرابر نامه 
شــماره 166/28/56/1401  مورخ 1401/02/5 اب منطقه ای استان هرمزگان  اعالم نموده 
که مساحت 67366 متر مربع مطابق کروکی خارج از حریم بستر رودخانه می باشد میزان 22 متر 
از مســاحت ملک در حریم مسیل واقع شــده که الزم است مقدار حریم پیشگفته بعنوان حقوق 

ارتفاقی وزارت نیرو منظور شود 
3- خانــم پــگاه مزارعی جهرمی فرزند اســداهلل به شــماره ملــی 2470976618 صادره 
از جهرم به نســبت پنج ممیز بیســت وپنج صدم ســهم از پنجاه وچهار ســهم از ششــدانگ   یک 
قطعــه بــاغ  بــه مســاحت 67366مترمربع واقع در جغین شــمالی جــم انبه  رودان قســمتی از 
پــالک 22-اصلــی  که پالک مزبــور بنام خانم حکیمــه مهیمی پذیرش ثبت گردیده اســت  لیکن 
اگهــی های نوبتی ان منتشــر وتحدید حــدود بعمل نیامده وقســمتهایی از آن تحت پالک 2فرعی 
از 22-اصلــی  ســند مالکیــت  بنــام دولــت جمهــوری اســالمی ایــران بانمایندگی از ســازمان 
جنگلهــا ومراتع کشــور ســند مالکیت صادر وتســلیم گردیده اســت  کــه برابر دادنامه شــماره 
9709977610300194 مــورخ 1397/02/18 شــعبه ســوم دادگاه حقوقــی بندرعباس که 
دادنامــه شــماره 9709977615600529 مورخ 1397/5/6 شــعبه  اول دادگاه تجدید نظر 
اســتان هرمزگان نیز آن  را تایید نموده اســت  رای بر مستثنا بودن مورد تفاضل را داده است 
ومنابــع طبیعی رودان نیــز که برابر نامه شــماره 9709977610300194 مــورخ 97/2/18  
پرســش گردیده اســت که مســتثنیات اشخاص می باشــد نســبت به مورد تقاضا احراز گردیده 
است وبررسی های محلی کارشناسان که حکایت از عدم تعارض وبالمانع بودن تصرفات متقاضی 
دارد  برابر نامه شماره 1401/99 مورخ 1401/02/17 اداره منابع طبیعی رودان واداره جهاد 
کشــاورزی برابر نامه شــماره 45/57//1813 مورخ 1401/02/20 اعالم نموده صدور ســند 
مالکیت بنام متقاضی با کاربری باغی به مســاحت 67366 متر مربع بالمانع می باشــد وبرابر نامه 
شــماره 166/28/56/1401  مورخ 1401/02/5 اب منطقه ای استان هرمزگان  اعالم نموده 
که مساحت 67366 متر مربع مطابق کروکی خارج از حریم بستر رودخانه می باشد میزان 22 متر 
از مســاحت ملک در حریم مسیل واقع شــده که الزم است مقدار حریم پیشگفته بعنوان حقوق 

ارتفاقی وزارت نیرو منظور شود 
4- آقای پوریا مزارعی جهرمی فرزند اســداهلل به شــماره ملی 2470885663 صادره از 
جهرم به نســبت ده ممیز پنج دهم ســهم از پنجاه وچهار ســهم از ششــدانگ   یک قطعه باغ  به 
مســاحت 67366مترمربــع واقع در جغین شــمالی جم انبه  رودان قســمتی از پالک 22-اصلی  
کــه پالک مزبور بنــام خانم حکیمه مهیمی پذیرش ثبت گردیده اســت  لیکن اگهی های نوبتی ان 
منتشــر وتحدید حدود بعمل نیامده وقســمتهایی از آن تحت پالک 2فرعی از 22-اصلی  ســند 
مالکیت  بنام دولت جمهوری اســالمی ایران بانمایندگی از ســازمان جنگلها ومراتع کشــور ســند 
مالکیت صادر وتســلیم گردیده اســت  کــه برابر دادنامــه شــماره 9709977610300194 
شــماره  دادنامــه  کــه  بندرعبــاس  حقوقــی  دادگاه  ســوم  شــعبه   1397/02/18 مــورخ 
9709977615600529 مورخ 1397/5/6 شــعبه  اول دادگاه تجدید نظر اســتان هرمزگان 
نیــز آن  را تایید نموده اســت  رای بر مســتثنا بــودن مورد تفاضل را داده اســت ومنابع طبیعی 
رودان نیز که برابر نامه شــماره 9709977610300194 مورخ 97/2/18  پرســش گردیده 
اســت که مستثنیات اشخاص می باشد نســبت به مورد تقاضا احراز گردیده است وبررسی های 
محلی کارشناســان که حکایــت از عدم تعارض وبالمانع بودن تصرفــات متقاضی دارد  برابر نامه 
شــماره 1401/99 مــورخ 1401/02/17 اداره منابــع طبیعــی رودان واداره جهاد کشــاورزی 
برابــر نامه شــماره 45/57//1813 مــورخ 1401/02/20 اعالم نموده صدور ســند مالکیت 
بنام متقاضی با کاربری باغی به مســاحت 67366 متر مربع بالمانع می باشــد وبرابر نامه شــماره 
166/28/56/1401  مــورخ 1401/02/5 اب منطقــه ای اســتان هرمــزگان  اعالم نموده که 
مســاحت 67366 متر مربع مطابق کروکی خارج از حریم بســتر رودخانه می باشد میزان 22 متر 
از مســاحت ملک در حریم مسیل واقع شــده که الزم است مقدار حریم پیشگفته بعنوان حقوق 

ارتفاقی وزارت نیرو منظور شود 
5- آقای پیام مزارعی جهرمی فرزند اســداهلل به شــماره ملــی 2470923311 صادره از 
جهرم  به نســبت ده ممیز پنج دهم ســهم از پنجاه وچهار ســهم از ششــدانگ   یک قطعه باغ  به 
مســاحت 67366مترمربــع واقع در جغین شــمالی جم انبه  رودان قســمتی از پالک 22-اصلی  
کــه پالک مزبور بنــام خانم حکیمه مهیمی پذیرش ثبت گردیده اســت  لیکن اگهی های نوبتی ان 
منتشــر وتحدید حدود بعمل نیامده وقســمتهایی از آن تحت پالک 2فرعی از 22-اصلی  ســند 
مالکیت  بنام دولت جمهوری اســالمی ایران بانمایندگی از ســازمان جنگلها ومراتع کشــور ســند 
مالکیت صادر وتســلیم گردیده اســت  کــه برابر دادنامــه شــماره 9709977610300194 
شــماره  دادنامــه  کــه  بندرعبــاس  حقوقــی  دادگاه  ســوم  شــعبه   1397/02/18 مــورخ 
9709977615600529 مورخ 1397/5/6 شــعبه  اول دادگاه تجدید نظر اســتان هرمزگان 
نیــز آن  را تایید نموده اســت  رای بر مســتثنا بــودن مورد تفاضل را داده اســت ومنابع طبیعی 

رودان نیز که برابر نامه شــماره 9709977610300194 مورخ 97/2/18  پرســش گردیده 
اســت که مستثنیات اشخاص می باشد نســبت به مورد تقاضا احراز گردیده است وبررسی های 
محلی کارشناســان که حکایــت از عدم تعارض وبالمانع بودن تصرفــات متقاضی دارد  برابر نامه 
شــماره 1401/99 مــورخ 1401/02/17 اداره منابــع طبیعــی رودان واداره جهاد کشــاورزی 
برابــر نامه شــماره 45/57//1813 مــورخ 1401/02/20 اعالم نموده صدور ســند مالکیت 
بنام متقاضی با کاربری باغی به مســاحت 67366 متر مربع بالمانع می باشــد وبرابر نامه شــماره 
166/28/56/1401  مــورخ 1401/02/5 اب منطقــه ای اســتان هرمــزگان  اعالم نموده که 
مســاحت 67366 متر مربع مطابق کروکی خارج از حریم بســتر رودخانه می باشد میزان 22 متر 
از مســاحت ملک در حریم مسیل واقع شــده که الزم است مقدار حریم پیشگفته بعنوان حقوق 

ارتفاقی وزارت نیرو منظور شود 
6- خانم پریزاد مزارعی جهرمی فرزند اســداهلل به شــماره ملــی 2471052495 صادره 
از جهرم  به نســبت پنج ممیز بیســت وپنج صدم  ســهم از پنجاه وچهار ســهم از ششدانگ   یک 
قطعــه بــاغ  بــه مســاحت 67366مترمربع واقع در جغین شــمالی جــم انبه  رودان قســمتی از 
پــالک 22-اصلــی  که پالک مزبــور بنام خانم حکیمــه مهیمی پذیرش ثبت گردیده اســت  لیکن 
اگهــی های نوبتی ان منتشــر وتحدید حــدود بعمل نیامده وقســمتهایی از آن تحت پالک 2فرعی 
از 22-اصلــی  ســند مالکیــت  بنــام دولــت جمهــوری اســالمی ایــران بانمایندگی از ســازمان 
جنگلهــا ومراتع کشــور ســند مالکیت صادر وتســلیم گردیده اســت  کــه برابر دادنامه شــماره 
9709977610300194 مــورخ 1397/02/18 شــعبه ســوم دادگاه حقوقــی بندرعباس که 
دادنامــه شــماره 9709977615600529 مورخ 1397/5/6 شــعبه  اول دادگاه تجدید نظر 
اســتان هرمزگان نیز آن  را تایید نموده اســت  رای بر مستثنا بودن مورد تفاضل را داده است 
ومنابــع طبیعی رودان نیــز که برابر نامه شــماره 9709977610300194 مــورخ 97/2/18  
پرســش گردیده اســت که مســتثنیات اشخاص می باشــد نســبت به مورد تقاضا احراز گردیده 
است وبررسی های محلی کارشناسان که حکایت از عدم تعارض وبالمانع بودن تصرفات متقاضی 
دارد  برابر نامه شماره 1401/99 مورخ 1401/02/17 اداره منابع طبیعی رودان واداره جهاد 
کشــاورزی برابر نامه شــماره 45/57//1813 مورخ 1401/02/20 اعالم نموده صدور ســند 
مالکیت بنام متقاضی با کاربری باغی به مســاحت 67366 متر مربع بالمانع می باشــد وبرابر نامه 
شــماره 166/28/56/1401  مورخ 1401/02/5 اب منطقه ای استان هرمزگان  اعالم نموده 
که مساحت 67366 متر مربع مطابق کروکی خارج از حریم بستر رودخانه می باشد میزان 22 متر 
از مســاحت ملک در حریم مسیل واقع شــده که الزم است مقدار حریم پیشگفته بعنوان حقوق 

ارتفاقی وزارت نیرو منظور شود 
7- خانــم پیمانه مزارعی جهرمی فرزند اســداهلل به شــماره ملــی 2470871697 صادره 
جهرم  به نســبت پنج ممیز بیســت وپنج صدم  ســهم از پنجاه وچهار ســهم از ششــدانگ   یک 
قطعــه بــاغ  بــه مســاحت 67366مترمربع واقع در جغین شــمالی جــم انبه  رودان قســمتی از 
پــالک 22-اصلــی  که پالک مزبــور بنام خانم حکیمــه مهیمی پذیرش ثبت گردیده اســت  لیکن 
اگهــی های نوبتی ان منتشــر وتحدید حــدود بعمل نیامده وقســمتهایی از آن تحت پالک 2فرعی 
از 22-اصلــی  ســند مالکیــت  بنــام دولــت جمهــوری اســالمی ایــران بانمایندگی از ســازمان 
جنگلهــا ومراتع کشــور ســند مالکیت صادر وتســلیم گردیده اســت  کــه برابر دادنامه شــماره 
9709977610300194 مــورخ 1397/02/18 شــعبه ســوم دادگاه حقوقــی بندرعباس که 
دادنامــه شــماره 9709977615600529 مورخ 1397/5/6 شــعبه  اول دادگاه تجدید نظر 
اســتان هرمزگان نیز آن  را تایید نموده اســت  رای بر مستثنا بودن مورد تفاضل را داده است 
ومنابــع طبیعی رودان نیــز که برابر نامه شــماره 9709977610300194 مــورخ 97/2/18  
پرســش گردیده اســت که مســتثنیات اشخاص می باشــد نســبت به مورد تقاضا احراز گردیده 
است وبررسی های محلی کارشناسان که حکایت از عدم تعارض وبالمانع بودن تصرفات متقاضی 
دارد  برابر نامه شماره 1401/99 مورخ 1401/02/17 اداره منابع طبیعی رودان واداره جهاد 
کشــاورزی برابر نامه شــماره 45/57//1813 مورخ 1401/02/20 اعالم نموده صدور ســند 
مالکیت بنام متقاضی با کاربری باغی به مســاحت 67366 متر مربع بالمانع می باشــد وبرابر نامه 
شــماره 166/28/56/1401  مورخ 1401/02/5 اب منطقه ای استان هرمزگان  اعالم نموده 
که مساحت 67366 متر مربع مطابق کروکی خارج از حریم بستر رودخانه می باشد میزان 22 متر 
از مســاحت ملک در حریم مسیل واقع شــده که الزم است مقدار حریم پیشگفته بعنوان حقوق 

ارتفاقی وزارت نیرو منظور شود 
8- آقای پیمان مزارعی جهرمی فرزند اســداهلل به شــماره ملی 1817237284 صادره از 
ابادان  به نســبت ده ممیز پنج دهم ســهم از پنجاه وچهار ســهم از ششــدانگ   یک قطعه باغ  به 
مســاحت 74679/36مترمربــع واقع در جغین شــمالی جــم انبه  رودان قســمتی از پالک 22-
اصلــی  کــه پالک مزبور بنام خانــم حکیمه مهیمی پذیــرش ثبت گردیده اســت  لیکن اگهی های 
نوبتی ان منتشــر وتحدید حدود بعمل نیامده وقسمتهایی از آن تحت پالک 2فرعی از 22-اصلی  
ســند مالکیت  بنام دولت جمهوری اســالمی ایران بانمایندگی از ســازمان جنگلها ومراتع کشــور 
ســند مالکیت صادر وتسلیم گردیده اســت  که برابر دادنامه شماره 9709977610300194 
شــماره  دادنامــه  کــه  بندرعبــاس  حقوقــی  دادگاه  ســوم  شــعبه   1397/02/18 مــورخ 
9709977615600529 مورخ 1397/5/6 شــعبه  اول دادگاه تجدید نظر اســتان هرمزگان 
نیــز آن  را تایید نموده اســت  رای بر مســتثنا بــودن مورد تفاضل را داده اســت ومنابع طبیعی 
رودان نیز که برابر نامه شــماره 9709977610300194 مورخ 97/2/18  پرســش گردیده 
اســت که مستثنیات اشخاص می باشد نســبت به مورد تقاضا احراز گردیده است وبررسی های 
محلی کارشناســان که حکایــت از عدم تعارض وبالمانع بودن تصرفــات متقاضی دارد  برابر نامه 
شــماره 1401/100 مــورخ 1401/02/17 اداره منابع طبیعی رودان واداره جهاد کشــاورزی 
برابر نامه شــماره 45/57//1814 مورخ 1401/02/20 اعالم نموده صدور سند مالکیت بنام 
متقاضی با کاربری باغی به مســاحت 74679/36 متر مربع بالمانع می باشــد وبرابر نامه شــماره 
167/28/56/1401  مــورخ 1401/02/5 اب منطقــه ای اســتان هرمــزگان  اعالم نموده که 
مســاحت 117144 متر مربع مطابق کروکی خارج از حریم بستر رودخانه می باشد میزان 9883 
متر از مســاحت ملک در حریم مســیل واقع شــده که الزم اســت مقدار حریم پیشگفته بعنوان 
حقوق ارتفاقی وزارت نیرو منظور شــود  حقوق ارتفاقی : با حق عبور تیرهای برق از مورد تقاضا 
وهمچنین مقدار 6819 متر برابر نقشــه ترســیمی  نقشه بردار منتخب  هیات برابر نامه ونقشه 
ارائه شــده منابع آب شهرســتان رودان از مساحت مورد تقاضا در حریم مسیل واقع شده است 

که الزم است مقدار حریم پیشگفته  بعنوان حقوق ارتفاقی وزارت نیرو منظور شود .
9- خانــم مریــم مجنون جهرمی فرزند حســین به شــماره ملــی 2471154816 صادره از 
جهرم  به نســبت شــش ممیزهفتاد وپنج صدم ســهم از پنجاه وچهار  ســهم  از ششــدانگ   یک 
قطعه باغ  به مســاحت 74679/36مترمربع واقع در جغین شــمالی جم انبه  رودان قســمتی از 
پــالک 22-اصلــی  که پالک مزبــور بنام خانم حکیمــه مهیمی پذیرش ثبت گردیده اســت  لیکن 
اگهــی های نوبتی ان منتشــر وتحدید حــدود بعمل نیامده وقســمتهایی از آن تحت پالک 2فرعی 
از 22-اصلــی  ســند مالکیــت  بنــام دولــت جمهــوری اســالمی ایــران بانمایندگی از ســازمان 
جنگلهــا ومراتع کشــور ســند مالکیت صادر وتســلیم گردیده اســت  کــه برابر دادنامه شــماره 
9709977610300194 مــورخ 1397/02/18 شــعبه ســوم دادگاه حقوقــی بندرعباس که 
دادنامــه شــماره 9709977615600529 مورخ 1397/5/6 شــعبه  اول دادگاه تجدید نظر 
اســتان هرمزگان نیز آن  را تایید نموده اســت  رای بر مستثنا بودن مورد تفاضل را داده است 
ومنابــع طبیعی رودان نیــز که برابر نامه شــماره 9709977610300194 مــورخ 97/2/18  
پرسش گردیده است که مستثنیات اشخاص می باشد نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده است 
وبررســی های محلی کارشناسان که حکایت از عدم تعارض وبالمانع بودن تصرفات متقاضی دارد  
برابر نامه شــماره 1401/100 مــورخ 1401/02/17 اداره منابع طبیعــی رودان واداره جهاد 
کشــاورزی برابر نامه شــماره 45/57//1814 مورخ 1401/02/20 اعالم نموده صدور ســند 
مالکیت بنام متقاضی با کاربری باغی به مســاحت 74679/36 متر مربع بالمانع می باشــد وبرابر 
نامه شــماره 167/28/56/1401  مورخ 1401/02/5 اب منطقه ای اســتان هرمزگان  اعالم 
نموده که مساحت 117144 متر مربع مطابق کروکی خارج از حریم بستر رودخانه می باشد میزان 
9883 متر از مســاحت ملک در حریم مســیل واقع شــده که الزم اســت مقدار حریم پیشگفته 
بعنــوان حقــوق ارتفاقی وزارت نیرو منظور شــود وحقــوق ارتفاقی : با حق عبــور تیرهای برق از 
مورد تقاضا وهمچنین مقدار 6819 متر برابر نقشــه ترســیمی  نقشه بردار منتخب  هیات برابر 

نامه ونقشه ارائه شده منابع آب شهرستان رودان از مساحت مورد تقاضا در حریم مسیل واقع 
شده است که الزم است مقدار حریم پیشگفته  بعنوان حقوق ارتفاقی وزارت نیرو منظور شود .
10- خانــم پگاه  مزارعی جهرمی فرزند اســداهلل به شــماره ملــی 2470976618 صادره 
از جهرم  به نســبت پنج ممیز بیســت وپنج صدم ســهم از پنجاه وچهار ســهم  از ششدانگ   یک 
قطعه باغ  به مســاحت 74679/36مترمربع واقع در جغین شــمالی جم انبه  رودان قســمتی از 
پــالک 22-اصلــی  که پالک مزبــور بنام خانم حکیمــه مهیمی پذیرش ثبت گردیده اســت  لیکن 
اگهــی های نوبتی ان منتشــر وتحدید حــدود بعمل نیامده وقســمتهایی از آن تحت پالک 2فرعی 
از 22-اصلــی  ســند مالکیــت  بنــام دولــت جمهــوری اســالمی ایــران بانمایندگی از ســازمان 
جنگلهــا ومراتع کشــور ســند مالکیت صادر وتســلیم گردیده اســت  کــه برابر دادنامه شــماره 
9709977610300194 مــورخ 1397/02/18 شــعبه ســوم دادگاه حقوقــی بندرعباس که 
دادنامــه شــماره 9709977615600529 مورخ 1397/5/6 شــعبه  اول دادگاه تجدید نظر 
اســتان هرمزگان نیز آن  را تایید نموده اســت  رای بر مستثنا بودن مورد تفاضل را داده است 
ومنابــع طبیعی رودان نیــز که برابر نامه شــماره 9709977610300194 مــورخ 97/2/18  
پرســش گردیده اســت که مســتثنیات اشخاص می باشــد نســبت به مورد تقاضا احراز گردیده 
است وبررسی های محلی کارشناسان که حکایت از عدم تعارض وبالمانع بودن تصرفات متقاضی 
دارد  برابــر نامه شــماره 1401/100 مورخ 1401/02/17 اداره منابــع طبیعی رودان واداره 
جهاد کشــاورزی برابر نامه شــماره 45/57//1814 مــورخ 1401/02/20 اعالم نموده صدور 
ســند مالکیت بنام متقاضی با کاربری باغی به مســاحت 74679/36 متر مربع بالمانع می باشــد 
وبرابر نامه شــماره 167/28/56/1401  مورخ 1401/02/5 اب منطقه ای اســتان هرمزگان  
اعــالم نمــوده که مســاحت 117144 متر مربع مطابــق کروکی خارج از حریم بســتر رودخانه می 
باشــد میزان 9883 متر از مســاحت ملک در حریم مسیل واقع شده که الزم است مقدار حریم 
پیشگفته بعنوان حقوق ارتفاقی وزارت نیرو منظور شود حقوق ارتفاقی : با حق عبور تیرهای برق 
از مورد تقاضا وهمچنین مقدار 6819 متر برابر نقشه ترسیمی  نقشه بردار منتخب  هیات برابر 
نامه ونقشه ارائه شده منابع آب شهرستان رودان از مساحت مورد تقاضا در حریم مسیل واقع 
شده است که الزم است مقدار حریم پیشگفته  بعنوان حقوق ارتفاقی وزارت نیرو منظور شود .
11- آقای پوریا مزارعی جهرمی فرزند اســداهلل به شــماره ملی 2470885663صادره از 
جهرم   به نســبت ده ممیز پنج دهم ســهم از پنجاه وچهار ســهم از ششــدانگ   یک قطعه باغ  به 
مســاحت 74679/36مترمربــع واقع در جغین شــمالی جــم انبه  رودان قســمتی از پالک 22-

اصلــی  کــه پالک مزبور بنام خانــم حکیمه مهیمی پذیــرش ثبت گردیده اســت  لیکن اگهی های 
نوبتی ان منتشــر وتحدید حدود بعمل نیامده وقسمتهایی از آن تحت پالک 2فرعی از 22-اصلی  
ســند مالکیت  بنام دولت جمهوری اســالمی ایران بانمایندگی از ســازمان جنگلها ومراتع کشــور 
ســند مالکیت صادر وتسلیم گردیده اســت  که برابر دادنامه شماره 9709977610300194 
شــماره  دادنامــه  کــه  بندرعبــاس  حقوقــی  دادگاه  ســوم  شــعبه   1397/02/18 مــورخ 
9709977615600529 مورخ 1397/5/6 شــعبه  اول دادگاه تجدید نظر اســتان هرمزگان 
نیــز آن  را تایید نموده اســت  رای بر مســتثنا بــودن مورد تفاضل را داده اســت ومنابع طبیعی 
رودان نیز که برابر نامه شــماره 9709977610300194 مورخ 97/2/18  پرســش گردیده 
اســت که مستثنیات اشخاص می باشد نســبت به مورد تقاضا احراز گردیده است وبررسی های 
محلی کارشناســان که حکایــت از عدم تعارض وبالمانع بودن تصرفــات متقاضی دارد  برابر نامه 
شــماره 1401/100 مــورخ 1401/02/17 اداره منابع طبیعی رودان واداره جهاد کشــاورزی 
برابر نامه شــماره 45/57//1814 مورخ 1401/02/20 اعالم نموده صدور سند مالکیت بنام 
متقاضی با کاربری باغی به مســاحت 74679/36 متر مربع بالمانع می باشــد وبرابر نامه شــماره 
167/28/56/1401  مــورخ 1401/02/5 اب منطقــه ای اســتان هرمــزگان  اعالم نموده که 
مســاحت 117144 متر مربع مطابق کروکی خارج از حریم بستر رودخانه می باشد میزان 9883 
متر از مســاحت ملک در حریم مســیل واقع شــده که الزم اســت مقدار حریم پیشگفته بعنوان 
حقوق ارتفاقی وزارت نیرو منظور شــود حقوق ارتفاقــی : با حق عبور تیرهای برق از مورد تقاضا 
وهمچنین مقدار 6819 متر برابر نقشــه ترســیمی  نقشه بردار منتخب  هیات برابر نامه ونقشه 
ارائه شــده منابع آب شهرســتان رودان از مساحت مورد تقاضا در حریم مسیل واقع شده است 

که الزم است مقدار حریم پیشگفته  بعنوان حقوق ارتفاقی وزارت نیرو منظور شود .
12- آقای پیام مزارعی جهرمی فرزند اســداهلل به شــماره ملی 2470923311 صادره از 
جهرم  به نســبت ده ممیز پنج دهم ســهم از پنجاه وچهار ســهم از ششــدانگ   یک قطعه باغ  به 
مســاحت 74679/36مترمربــع واقع در جغین شــمالی جــم انبه  رودان قســمتی از پالک 22-

اصلــی  کــه پالک مزبور بنام خانــم حکیمه مهیمی پذیــرش ثبت گردیده اســت  لیکن اگهی های 
نوبتی ان منتشــر وتحدید حدود بعمل نیامده وقسمتهایی از آن تحت پالک 2فرعی از 22-اصلی  
ســند مالکیت  بنام دولت جمهوری اســالمی ایران بانمایندگی از ســازمان جنگلها ومراتع کشــور 
ســند مالکیت صادر وتسلیم گردیده اســت  که برابر دادنامه شماره 9709977610300194 
شــماره  دادنامــه  کــه  بندرعبــاس  حقوقــی  دادگاه  ســوم  شــعبه   1397/02/18 مــورخ 
9709977615600529 مورخ 1397/5/6 شــعبه  اول دادگاه تجدید نظر اســتان هرمزگان 
نیــز آن  را تایید نموده اســت  رای بر مســتثنا بــودن مورد تفاضل را داده اســت ومنابع طبیعی 
رودان نیز که برابر نامه شــماره 9709977610300194 مورخ 97/2/18  پرســش گردیده 
اســت که مستثنیات اشخاص می باشد نســبت به مورد تقاضا احراز گردیده است وبررسی های 
محلی کارشناســان که حکایــت از عدم تعارض وبالمانع بودن تصرفــات متقاضی دارد  برابر نامه 
شــماره 1401/100 مــورخ 1401/02/17 اداره منابع طبیعی رودان واداره جهاد کشــاورزی 
برابر نامه شــماره 45/57//1814 مورخ 1401/02/20 اعالم نموده صدور سند مالکیت بنام 
متقاضی با کاربری باغی به مســاحت 74679/36 متر مربع بالمانع می باشــد وبرابر نامه شــماره 
167/28/56/1401  مــورخ 1401/02/5 اب منطقــه ای اســتان هرمــزگان  اعالم نموده که 
مســاحت 117144 متر مربع مطابق کروکی خارج از حریم بستر رودخانه می باشد میزان 9883 
متر از مســاحت ملک در حریم مســیل واقع شــده که الزم اســت مقدار حریم پیشگفته بعنوان 
حقوق ارتفاقی وزارت نیرو منظور شــود حقوق ارتفاقــی : با حق عبور تیرهای برق از مورد تقاضا 
وهمچنین مقدار 6819 متر برابر نقشــه ترســیمی  نقشه بردار منتخب  هیات برابر نامه ونقشه 
ارائه شــده منابع آب شهرســتان رودان از مساحت مورد تقاضا در حریم مسیل واقع شده است 

که الزم است مقدار حریم پیشگفته  بعنوان حقوق ارتفاقی وزارت نیرو منظور شود .
13- خانم پریزاد مزارعی جهرمی فرزند اســداهلل به شــماره ملی 2471052495 صادره 
ازجهرم   به نســبت پنج ممیز بیســت وپنج صدم ســهم  از پنجاه وچهار ســهم از ششدانگ   یک 
قطعه باغ  به مســاحت 74679/36مترمربع واقع در جغین شــمالی جم انبه  رودان قســمتی از 
پــالک 22-اصلــی  که پالک مزبــور بنام خانم حکیمــه مهیمی پذیرش ثبت گردیده اســت  لیکن 
اگهــی های نوبتی ان منتشــر وتحدید حــدود بعمل نیامده وقســمتهایی از آن تحت پالک 2فرعی 
از 22-اصلــی  ســند مالکیــت  بنــام دولــت جمهــوری اســالمی ایــران بانمایندگی از ســازمان 
جنگلهــا ومراتع کشــور ســند مالکیت صادر وتســلیم گردیده اســت  کــه برابر دادنامه شــماره 
9709977610300194 مــورخ 1397/02/18 شــعبه ســوم دادگاه حقوقــی بندرعباس که 
دادنامــه شــماره 9709977615600529 مورخ 1397/5/6 شــعبه  اول دادگاه تجدید نظر 
اســتان هرمزگان نیز آن  را تایید نموده اســت  رای بر مستثنا بودن مورد تفاضل را داده است 
ومنابــع طبیعــی رودان نیز که  برابر نامــه شــماره 9709977610300194 مورخ 97/2/18  
پرســش گردیده اســت که مســتثنیات اشخاص می باشــد نســبت به مورد تقاضا احراز گردیده 
است وبررسی های محلی کارشناسان که حکایت از عدم تعارض وبالمانع بودن تصرفات متقاضی 
دارد  برابــر نامه شــماره 1401/100 مورخ 1401/02/17 اداره منابــع طبیعی رودان واداره 
جهاد کشــاورزی برابر نامه شــماره 45/57//1814 مــورخ 1401/02/20 اعالم نموده صدور 
ســند مالکیت بنام متقاضی با کاربری باغی به مســاحت 74679/36 متر مربع بالمانع می باشــد 
وبرابر نامه شــماره 167/28/56/1401  مورخ 1401/02/5 اب منطقه ای اســتان هرمزگان  
اعــالم نمــوده که مســاحت 117144 متر مربع مطابــق کروکی خارج از حریم بســتر رودخانه می 
باشــد میزان 9883 متر از مســاحت ملک در حریم مسیل واقع شده که الزم است مقدار حریم 
پیشگفته بعنوان حقوق ارتفاقی وزارت نیرو منظور شود حقوق ارتفاقی : با حق عبور تیرهای برق 
از مورد تقاضا وهمچنین مقدار 6819 متر برابر نقشه ترسیمی  نقشه بردار منتخب  هیات برابر 
نامه ونقشه ارائه شده منابع آب شهرستان رودان از مساحت مورد تقاضا در حریم مسیل واقع 
شده است که الزم است مقدار حریم پیشگفته  بعنوان حقوق ارتفاقی وزارت نیرو منظور شود .

14- خانم پیمانه مزارعی جهرمی فرزند اســداهلل به شــماره ملی 2470871697 صادره 
از جهرم  به نســبت پنج ممیز بیســت وپنج صدم ســهم از پنجاه وچهار ســهم از ششدانگ   یک 
قطعه باغ  به مســاحت 74679/36مترمربع واقع در جغین شــمالی جم انبه  رودان قســمتی از 
پــالک 22-اصلــی  که پالک مزبــور بنام خانم حکیمــه مهیمی پذیرش ثبت گردیده اســت  لیکن 
اگهــی های نوبتی ان منتشــر وتحدید حــدود بعمل نیامده وقســمتهایی از آن تحت پالک 2فرعی 
از 22-اصلــی  ســند مالکیــت  بنــام دولــت جمهــوری اســالمی ایــران بانمایندگی از ســازمان 
جنگلهــا ومراتع کشــور ســند مالکیت صادر وتســلیم گردیده اســت  کــه برابر دادنامه شــماره 
9709977610300194 مــورخ 1397/02/18 شــعبه ســوم دادگاه حقوقــی بندرعباس که 
دادنامــه شــماره 9709977615600529 مورخ 1397/5/6 شــعبه  اول دادگاه تجدید نظر 
اســتان هرمزگان نیز آن  را تایید نموده اســت  رای بر مستثنا بودن مورد تفاضل را داده است 
ومنابــع طبیعی رودان نیــز که برابر نامه شــماره 9709977610300194 مــورخ 97/2/18  
پرســش گردیده اســت که مســتثنیات اشخاص می باشــد نســبت به مورد تقاضا احراز گردیده 
است وبررسی های محلی کارشناسان که حکایت از عدم تعارض وبالمانع بودن تصرفات متقاضی 
دارد  برابــر نامه شــماره 1401/100 مورخ 1401/02/17 اداره منابــع طبیعی رودان واداره 
جهاد کشــاورزی برابر نامه شــماره 45/57//1814 مــورخ 1401/02/20 اعالم نموده صدور 
ســند مالکیت بنام متقاضی با کاربری باغی به مســاحت 74679/36 متر مربع بالمانع می باشــد 
وبرابر نامه شــماره 167/28/56/1401  مورخ 1401/02/5 اب منطقه ای اســتان هرمزگان  
اعــالم نموده که  مســاحت 117144 متر مربــع مطابق کروکی خارج از حریم بســتر رودخانه می 
باشــد میزان 9883 متر از مســاحت ملک در حریم مسیل واقع شده که الزم است مقدار حریم 
پیشگفته بعنوان حقوق ارتفاقی وزارت نیرو منظور شود حقوق ارتفاقی : با حق عبور تیرهای برق 
از مورد تقاضا وهمچنین مقدار 6819 متر برابر نقشه ترسیمی  نقشه بردار منتخب  هیات برابر 
نامه ونقشه ارائه شده منابع آب شهرستان رودان از مساحت مورد تقاضا در حریم مسیل واقع 
شده است که الزم است مقدار حریم پیشگفته  بعنوان حقوق ارتفاقی وزارت نیرو منظور شود .
 لذا با اســتناد ماده 16 قانون ثبت چنانچه کسی نســبت به امالک مندرج در اگهی اعتراض 
داشته باشد از تاریخ انتشار اولین  نوبت    1  /   8   / 1401 لغایت  90 روز  اعتراض خود را 
بــه این اداره تســلیم نماید تا به دادگاه صالحه احاله گردد گواهی طــرح دعوا که بعد از انقضای 
مدت مذکور واصل شود بالاثر بوده ومطابق قسمت آخر ماده مذکور وتبصره ماده 17 قانون ثبت 
رفتار خواهد شد ضمناً برابر تبصره 2 ماده واحده مصوب 73/2/25 تعیین تکلیف پرونده های 
معترضین ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی دادخواست خود را به مرجع 
ذیصالح محل وقوع ملک وگواهی دادخواست وارائه تسلیم نمایند  واال حق او ساقط خواهد شد 

تاریخ انتشار نوبت اول1401/8/1- تاریخ انتشار نوبت دوم 2/ 9 /1401 
30/م/الف

یحیی شیروانی
رئیس اداره ثبت اسناد رودان

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی نوبت اول
بدیــن وســیله از کلیــه شــرکت هــای عضو انجمــن صنفی 
کارفرمایی شــرکت های ساختمانی و تأسیساتی شهرستان های 
تنکابن،عباس آباد،رامســر، چالوس ، نوشــهر، نور و محمودآباد 
) غرب مازنــدران( دعوت می گردد تا در جلســه مجمع عمومی 
عادی نوبت اول روز شنبه مورخه 1401/09/26 از ساعت 4 
لغایت 6 بعدازظهر در محل سالن اجتماعات دفتر نظام مهندسی 
تنکابن به نشــانی خیابــان جمهوری،هالل احمر،ســاختمان نظام 
مهندسی شرکت فرمایند. دستور کار جلسه: 1- انتخاب هیأت 

مدیره2-انتخاب بازرسان./
رئیس هیأت مدیره : خسرو جلیلی

آگهی مفقودی
ســند مالکیت "برگ ســبز" خودروی ســواری سیســتم پراید تیپ جی تــی ایکس آی مدل 
 S1412288025137 1388 رنگ مشکی - متالیک به شماره موتور 3075204  و شماره شاسی
بــه شــماره پــالک ایــران 55-318 ص 61 متعلق بــه خانم  ربابــه  جواهری نام پــدر  احمد  به 
شــماره شناسنامه 1123 و شــماره ملی 0045305900 مفقود گردیده و از درجه اعتبارساقط 

می باشد. گنبد
********************************************************************

آقای تیمور توکلی داشــلی برون  به شــماره ملی 2031278355  مالک خودروی ســواری 
سیســتم پژو تیپ PARS TU5  مدل 1401 رنگ ســفید به شــماره موتــور 139B0271131 و 
شماره  شاسی NAAN11FE6NH866315 به شماره پالک ایران 69-678 ه 64  بعلت فقدان 
اســناد فروش ) سند مالکیت برگ سبز( تقاضای رونوشت المثنی سند خودروی مذکور را نموده 
است. لذا چنانچه احدی ادعایی درخصوص خود روی فوق دارد ظرف مدت ده روز به دفتر منطقه 
ای ساری واقع درکیلومتر5 جاده ساری به نکا جنب شرکت شمالیت مراجعه نمایند. بدیهی است 

پس از مهلت مزبور مطابق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد. گنبد
********************************************************************

سند کمپانی و سند مالکیت )برگ سبز( خودروی وانت سیستم نیسان تیپ 2400 به رنگ 
آبی- روغنی مدل 1380 به شــماره موتور 00167723 و شــماره شاســی C66500   به شماره 
پالک 32-572 ع 32 متعلق به  نور وردی  ایزدی  نام پدر ایشانقلی  به شماره شناسنامه 663 و 

شماره ملی 5919620919 مفقود گردیده و از درجه اعتبارساقط می باشد. گنبد
********************************************************************

بدینوســیله  اعالم میدارد ســند کمپانی وبرگ ســبز خودرو ســواری پژو 206 رنگ سفید 
روغنی   -  مدل 1390    پالک   389 ط 11 ایران 96 شــماره موتور 14190000593 شــماره 
شاســی 03ED4BJ494995  بنام اینجاب رضا عرب عامری  بشــماره ملی 4580304357مفقود 
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 متوسط نیاز گندم کشور 
ساالنه ۱۳.۵ میلیون تن است

شیراز - مجــری طرح گندم کشور گفت: متوسط 
نیاز کشــور به گندم ۱۳.۵ میلیون تن براورد شده 

که ۱۰ میلیون تن سهم نانوایی ها است.
سهراب ســهرابی در نشست ستاد زراعت فارس، با 
تاکیــد بر اینکه طرح تولید پایــدار گندم در فصل 
زراعی جاری کلید خورده اســت، گفت: نظر مقام 
عالی وزارت این اســت که ما بتوانیم در یک برنامه 
حداکثر ســه ساله به خودکفایی پایدار برسیم و در 
ســال جاری تولید ۱۲.۵ میلیون تن هدف گذاری 
شده که سهم فارس از این عدد حداقل ۹ میلیون تن 
خرید تعیین شده است. او بیان کرد: به طور متوسط 
میزان نیاز کشــور به گندم حدود ۱۳.۵ میلیون تن 
است که ۱۰ میلیون تن مصرف خبازی های نان، دو 
میلیون تن مصارف صنف و صنعت شامل ماکارونی 
و صنایع مرتبط و ۱.۵ میلیون تن هم بذر و ســایر 
مصارف است. مجری طرح گندم کشور اضافه کرد: 
با اســتفاده از تجارب گذشته، ظرفیت های موجود، 
مشاوره با بزرگان گندم کشــور، طرح تولید پایدار 
گندم تدویــن و حدود ۱۵ محور بــرای این طرح 
پیش بینی شد. به گفته سهرابی؛ موضوع بذر، بذور 
لیبل دار و ســاماندهی بذور خود مصرفی، موضوع 
تغذیه در مرحله کاشــت و داشت محصول، اصالح 
شــیوه های کشــت که شامل کشــت روی پشته، 
کشــت در کف جوی، توسعه کشت های مستقیم و 
کشاورزی حفاظتی، توجه به بهره وری آب و توسعه 
سیستم های خصوصاً آبیاری میکرو، مدیریت آفات 
و علف های هرز و کاهش ضایعات محورهای اصلی 

این برنامه هستند.  مهر

تغییر نحوه اجاره دکه های شهرداری 
زنجان به متقاضیان

اعضای شــورای شــهر زنجان به الیحه ساماندهی 
نحوه اجاره و فرآیند واگذاری دکه ها و کیوسک های 

شهرداری رای مثبت دادند.
 رییس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر زنجان 
در خصوص این مصوبه گفت: موضوع ساماندهی دکه 
و کانکس های شــهرداری از اواخر شورای پنجم در 
دســتور کار قرار گرفت.منصور مرادلو با بیان اینکه 
اجــاره بهای خیلی از این دکه ها مشــخص نبود و 
مبالــغ اجاره ها هم پایین بود، اظهار داشــت: ما در 
این خصوص ورود جدی کرده و تک تک قراردادهای 
اجاره را مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه رسیدیم 
که این دکه ها و کیوسک ها باید در راستای احقاق 

حقوق شهردای به درستی مدیریت شود.  ایرنا

اخبــــار گزارش

معاون مهندسی شرکت توسعه آب و فاضالب کشور گفت: 
۷ هزار طرح با مشــارکت قرارگاه امام حسن )ع( و ۳ هزار 

طرح نیز از طریق اعتبارات ملی در حال انجام است.
مجید آقازاده حبشی در چهارمین کنگره علوم و مهندسی 
آب و فاضالب ایران در دانشگاه قم، گفت: عالوه بر این، ۵ 
هزار طرح آبرســانی روستایی نیز با مشارکت خیرین کلید 

خورده است.
 معاون مهندسی شرکت توسعه آب و فاضالب کشور عنوان 
کرد: در حال حاضر ۷ هزار طرح اســتانی، ۱۱۹ طرح ملی 
در حوزه آب و ۹۵ طرح ملی در بخش فاضالب در ســطح 

کشــور در حال انجام اســت که تا پایان امسال ۱۷ طرح 
آبرسانی و ۱۳ طرح توسعه شبکه فاضالب تکمیل می شود.

حبشــی بابیــان اینکــه از ۴ دهــه گذشــته موضوع آب 
موردتوجه ویژه در ســطح جهان قرارگرفته و به یک مساله 
مهم زیست محیطی، سیاســی و امنیتی تبدیل شده است، 
یادآور شــد: جهان امروز با افزایش تقاضا و کمبود منابع و 
ذخایر آبی روبه روســت و هم زمان کیفیت آب مصرفی نیز 

کاهش یافته است. 
معاون مهندسی شرکت توسعه آب و فاضالب کشور گفت: 
با تکمیل ایــن طرح ها، یک میلیون و ۵۰۰ هزار مترمکعب 

پســاب به صورت متوســط ســاالنه تولید خواهد شد که 
بخــش زیادی از نیــاز بخش صنعت، کشــاورزی و فضای 
ســبز را می توان تامین کرد. آقازاده حبشــی تصریح کرد: 
برای مدیریت مطلوب آب در کشــور الزم اســت تا ضمن 
حمایت های سیاســی در عرصه تصمیم ســازی، مصرفت 
کنندگان آب نیز در مدیریت آن درگیر شــده و مشارکت 
فعال داشته باشــند و هم زمان همکاری های منطقه ای نیز 

در تامین و نحوه مصرف منابع آبی موردتوجه قرار بگیرد.
او بــا تاکید بر اینکه میزان تقاضــای آب از ذخایر و منابع 
واقعی بیشــتر است و این مساله ســبب بروز چالش های 

اساســی شــده اســت، گفت: برخی روش های مدیریتی 
نادرســت در حوزه آب و فاضالب باید کنار گذاشته شده و 
از تجربه کشور های موفق در راهبری آب استفاده بهینه ای 
شــود.معاون مهندســی شــرکت توســعه آب و فاضالب 
کشــور آینده نگری الزم و تصمیم ســازی در حوزه آب را 
مــورد تاکید قرار داد و گفت: تداوم خشکســالی و کمبود 
منابع آبی، جزو چالش های مهم و اساســی کشــور است.

چهارمیــن کنگره ملــی علوم و مهندســی آب و فاضالب 
 امروز در دانشــگاه قم آغاز شد و تا فردا دوم آذرماه جاری 

ادامه دارد.  باشگاه خبرنگاران

۱۰ هزار طرح آبرسانی روستایی در کشور فعال است
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نقد فیلم

»جیران«؛ انتظاراتی که برآورده نکرد عذرخواهی سینماتیکت کافی نیست
يزدان عشيری خبر داد كه پرونده »سينما تيکت« از 
طريق معاونت حقوقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
و حراست سازمان سينمايی در حال پيگيری است و 

نتايج آن به زودی اعالم خواهد شد.
مدير روابط عمومی جشنواره فيلم فجر ضمن اشاره 
به متن عذرخواهی سايت »سينماتيکت« مبنی بر لو 
رفتن اسامی برگزيدگان چهلمين جشنواره فيلم فجر 
در ساعات منتهی به مراسم اختتاميه، گفت: صرف 
عذرخواهی مسئوالن سايت ســينماتيکت و قبول 
مسئوليت آن هم دو هفته بعد از اتفاق كافی نيست.

او ادامه داد: همکاران ما در بخش حراســت سازمان 
ســينمايی در همان ســاعات اوليه بــرای پاره ای 
توضيحات و شفاف شدن مسئله با اين عزيزان جلسه 
گذاشته اند اما متاســفانه و عليرغم پيگيری ها هيچ 
همکاری از ســوی مسئوالن »سينماتيکت« صورت 
نگرفته اســت و آن ها بعد از دو هفته اقدام به انتشار 
بيانيه عذرخواهی كردند كه قابل قبول نيست. مدير 
روابط عمومی جشــنواره فيلم فجر بــا بيان اينکه 
حتی، در صورت اشــتباه غيرعمدی و سهل انگاری 
اپراتوری-انســانی، اين عذرخواهــی بايد در همان 
ساعات اوليه بروز اشــتباه صورت می گرفت، گفت: 
اين اقدام »ســينما تيکت« نوعی فرار از مسئوليت 
اســت. با فرض خطای اپراتوری - انسانی بايد منبع 
انتقال ايــن اطالعات به مراجــع ذی صالح معرفی 
می شد. به هر حال نمی توان افکار عمومی، رسانه ها 
و البته خانواده ســينما را در نظــر نگرفت و رفتار 
اين ســامانه نوعی بی احترامی نسبت به بزرگترين 
جشن ســال سينمای كشور بود. عشــيری با بيان 
اينکه پرونــده اين موضوع از طريق معاونت حقوقی 
وزارتخانه و حراست سازمان در حال پيگيری است، 
گفت: اين پيگيری تا وصول نتايج ادامه پيدا می كند 
و نتايج آن بزودی اعالم خواهد شــد. مشاور رئيس 
سازمان سينمايی و مديركل روابط عمومی سازمان 
با توجه به اشــاره تلويحی و ادعای مسئوالن سايت 
»ســينما تيکت« مبنی بر اينکه هرســال اســامی 
برگزيــدگان زودتر در اختيار پيج ها و ســايت های 
معتبر قــرار می گيرد تا فرصت كافــی برای توليد 
محتوا و طراحی گرافيکی وجود داشته باشد. اظهار 
داشت: چنين ادعايی بی اساس، ناموثق و غيرمستند 
است. اگر منبعی از جانب جشنواره اين اطالعات را 
در اختيار ســايت قرار داده خالف مقررات، مغاير با 
اخالق حرفه ای و به مثابه تخلف عمل كرده و بايد از 
طريق مراجع ذی صالح مورد بازخواست و تنبيه قرار 
گيرد. عشيری گفت: اميدواريم اين مسائل به شکل 
ريشه ای برطرف شود. توضيحات »سينماتيکت« به 
هيچ وجه نتوانســته هيچ بخــش از اذهان عمومی 
جامعه، رســانه ها و خانواده ســينما را اقناع كند و 
ما توقع داريم مديران اين ســايت در اسرع وقت به 
همکاری قانونی برای روشــن شدن مسببان اصلی 

بروز اين بی اخالقی اقدام كنند.

رمان عاشقانه درباره زندگی معلوالن 
که با انگشتان پا نوشته شد

فاطمه محمدشريفی نويسنده رمان »پرواز در قفس« 
می گويد كه برای نوشــتن اين رمان 7 سال زحمت 
كشيده و تالش كرده تصوير جديدی از معلوالن به 

جامعه ارائه دهد.
رمان عاشــقانه »پــرواز در قفس« نوشــته فاطمه 
محمد شــريفی با نگاهی به زندگــی افراد كم توان 
و زندگی با معلوليت به رشته تحرير درآمده است. 
نويسنده كتاب، با وجود ناتوانی جسمی و معلوليت 
يکی از موفق ترين هنرمندان به شــمار می رود. او 
هنرمندی تواناســت، آثار نقاشی زيادی خلق كرده 
و نمايشگاه های زيادی از آثارش برپا شده است. او 
در كتاب پرواز در قفس كه توسط انتشارات كتاب 
جمکران چاپ شده است، تصوير زندگی افرادی را 
پيش چشــم مخاطب می گذارد كــه با تمام وجود 
آن هــا را درك كرده اســت. درس ها و تجربه هايی 
اســت كه برای عموم مــردم و همچنين اطرافيان 
افراد دارای معلوليت نياز است كه بدانند و با آن ها 

آشنا شوند.

اخبـــــار

حسن فتحی پس از چند سال اين بار با سريال جديدش جيران  علیكالنتری
به شبکه خانگی بازگشته است. حسن فتحی را بسياری از مخاطبين عام سينمای 
ايران با شهرزاد می شناسند ســريالی كه با ورودش به شبکه نمايش خانگی آمار 
بازديد را به يکباره دچار تحولی عجيب و غريب كرد. اما مخاطبين خاص سينمای 
ايران يا بهتر است بگوييم قديمی ترها حسن فتحی را با سريال های پهلوانان نمی 
ميرند، شــب دهم ، مدار صفر درجه و ميوه ممنوعه كه همگی برای صداوســيما 
ساخته شده بود به ياد می آورند و نقطه مشترك تمامی كارهای حسن فتحی اين 
است كه همگی در زمان اكران، چه در شبکه نمايش خانگی چه در تلويزيون جزو 

پربازديدها بوده اند و هميشه مورد اقبال مخاطبين قرار گرفته است.
حســن فتحی را می توان يکی از كارگردانان كاربلد ســينمای ايران دانست كه 
به خوبی ذائقه مخاطب خود را می شناســد و بر اســاس همين، ســريال ها و 
كارهايش را می ســازد. فتحی اين بار به سراغ جيران رفته ، جيرانی كه مخاطب 
را بــه مانند كار قبلی اين كارگردان به زمان قديم باز می گرداند و مخاطب را به 
زمان قاجار و پادشــاهی ناصرالدين شاه می برد . بهرام رادان، اميرحسين فتحی، 
پريناز ايزديار، مريال زارعی، رعنا آزادی ور، ستاره پسيانی، امير جعفری، سياوش 
چراغی پور، مهدی پاكدل، غزل شــاكری و رويــا تيموريان از جمله بازيگراِن اين 

ساخته ی حسن فتحی اند.
پی بردن به پی رنگ و درون مايه جيران كار ســختی نيست . از همان ابتدا می 
دانيم كه قرار است با چه موضوعی روبرو شويم . درون مايه ای كه حسن فتحی 
عالقه زيادی به نشــان دادن آن دارد و در اكثر كارهايش از آن اســتفاده كرده 
اســت . عشق. هم در شــِب دهم، هم مداِر صفر درجه، هم ميوه ی ممنوعه و هم 
شهرزاد با اين موضوع سروكار داريم؛ به گونه ای كه می توان تمامِی اين سريال های 
نام برده شده را سريال هايی عاشــقانه ناميد. عاشقانه هايی كه در اعصاِر مختلف و 
در زمينه ها و بافت های اجتماعی يا سياســِی متفاوت روايت شده اند. جيران هم 
از اين قاعده مســتثنی نيست و به وضوح می توان فهميد كه قرار است در ادامه 

سريال با داستانی عاشقانه و روايتی در بستر عشق مواجه باشيم.
در نگاه اول و با گذشــت يك سوم از قســمت ابتدايی جيران ، مخاطب شباهت 
هــای زيادی ميان اين اثر و شــهرزاد می بيند . نقطه مشــترك اصلی جيران با 
شهرزاد ايجاد مثلث عشقی است كه با توجه به سابقه حسن فتحی در ايجاد اين 
نوع رابطه عاشــقانه و روند فيلم و يــا حتی آگاهی مخاطب از خصوصيات فردی 
ناصرالدين شاه ، از همان ابتدا برای بيننده مسجل می شود كه قرار است جيران 
)پريناز ايرديار( ميان عشــق به سياوش )اميرحسين فتحی( و اجبار به ازدواج با 

ناصرالدين شاه )بهرام رادان( يکی را انتخاب كند .
حســن فتحی به نوعی برای ساخت اين اثر اسم و رســم خود را به ميان آورده 
اســت. فتحی با توجه به ســابقه خوبی كه در كارهای قبلــی اش دارد با قدرت 
كمتری به ســمت ســاخت جيران آمده و اين كوتاهی در توجــه به جزئيات و 

فيلمنامه به وضوح در خروجی كار مشهود است.
اگر بخواهيم به طور كلی نظر بدهيم ، جيران اثر شــيرين و اصطالحاً ســرگرم 
كننده ای است ولی از همين ابتدا نشان داد كه نمی تواند به گرد پای شب دهم و 
شهرزاد برسد. با اينکه سريال مخاطب را تا حدودی جذب و وادار به دنبال كردن 
می كند ولی نقاط ضعف اثر در يك نگاه كلی از نقاط قوت آن بيشــتر اســت و 

همين باعث می شود كه مخاطب خاص سينما دچار دلزدگی شود.
يکی از نقاط منفی جيران كه بيشتر از همه به چشم می آيد، انتخاب بهرام رادان 

در نقش ناصر الدين شاه قاجار است. از همان روزهای اول كه خبر ساخت جيران 
در فضای مجازی منتشــر و بهرام رادان برای اين نقش در نظر گرفته شــده بود 
عده ای از سينماگران نگرانی هايی نسبت به اين موضوع داشتند و اعتقاد داشتند 
كه اين نقش با شــخصيت و تيپ بهرام رادان ســازگاری ندارد. با پخش قسمت 
های آغازين اين سريال و شروع نقش رادان همين گونه شد و بسيار واضح است 
كه عمال رادان در شکل دهی ناصرالدين شاه ناكام مانده است، بازی رادان در اين 
نقش هيچ شباهتی به تعاريفی كه از شخصيت ناصرالدين شاه شده است ندارد.

يکــی از مشــکالت اصلی فيلمنامه جيران اين اســت كه اين ســريال اساســا 
كوچك ترين اشاره ای به واقعی بودن و تاريخی بودن داستانی كه روايت آن را آغاز 
كرده، نمی كند. بنابراين به نظر می رســد كه داستان رابطه عاشقانه ميان جيران 
و ناصرالدين شــاه تنها ايده ای برای شکل دادن به فيلم نامه سريال جيران بوده و 

اهميت بيشتری ندارد.
اين سريال به سراغ روايت بخشی از تاريخ ايران رفته اما هيچ اشاره ای به اقتباس 
از تاريخ واقعی كشــورمان نمی كند. به عبارت ديگر، حســن فتحی و احســان 
جوانمرد آن بخش از تاريخ قاجار كه برای روايت فيلم نامه شان كافی بوده تصاحب 

كرده اند و آن بخشی كه نيازی به آن نداشته اند دور انداخته اند!
با توجه به رزومه كاری فتحی بر همگان واضح اســت كه وی كارش را خوب بلد 
است . با تمام كمی و كاستی ها با توجه به شناختی كه از ذائقه مخاطب دارد ، با 

ايجاد المان ها و نقطه عطف هايی در سريال سعی می كند رابطه ميان مخاطب 
و ســريال را حفظ كند . يعنی با تمام ايرادهايی كه به بدنه ســريال وارد است با 
ايجاد سکانس های عاطفی و جذابيت های بصری كاری كرده است كه بيننده و 
مخاطب عام كاستی ها را نبيند و با ولع بيشتری به تماشای ادامه سريال بشيند .

از كم و كاســتی های فيلمنامه كه بگذريم ، از بــازی مهدعليا ) مريال زارعی( در 
نقش مادر ناصرالدين شاه قاجار نمی توان غافل شد . بازی مريال زارعی در يك دهه 
اخير سينمای ايران واقعا چشم نواز بوده است . انتخاب زارعی برای اين نقش بسيار 
هوشــمندانه بوده است . مريال زارعی به خوبی توانسته از پس اين نقش و ظرافت 
هايش بربيايد . صالبت در عين حال نگرانی برای ادامه سلطنت بر دربار را به خوبی 

می توان در نگاه مريال زارعی پيدا كرد و به نوعی مجذوب آن شد .
در كنار بازی خوب مريال زارعی يکی از ايرادهای بزرگی كه بر ســاخت ســريال 
جيران وارد اســت دوپاره بودن ديالوگ ها در بسياری از سکانس هاست تا جايی 
كه گاهی مخاطب لهجه بازيگران فيلم را با لهجه دوران محمدرضا شــاه پهلوی 
اشتباه می گيرد. ديالوگ هايی كه در قسمت اول سريال ميان سياوش و جيران 
رد و بدل می شــود هيچ شباهتی و قرابت تاريخی به زمان ناصرالدين شاه قاجار 
ندارد. عاشقانه هايی كه ميان اين دو رد و بدل می شود اصال رنگ و بوی تاريخی 
ندارد و چه بسا شــباهت زيادی به ديالوگ های امروزی دارد و همين امر باعث 

می شود كه در برخی مواقع مخاطب با ديالوگ ها ارتباط نگيرد.
ايــراد بزرگ ديگری كه بر جيران وارد اســت بازيگر نقش جيران اســت. پريناز 
ايزديار كه پيش از اين خود را به ســينمای ايران ثابت كرده و در سريال شهرزاد 
نيز خوش درخشيده بود اين بار در سريال جديد فتحی نقش جيران را بر عهده 
دارد. برخی مخاطبان در فضای مجازی نسبت به شمايل ظاهری جيراِن واقعی و 
جيراِن حسن فتحی ايرادهايی را وارد كردند كه به جاست. با توجه به عکس ها و 
پرتره های منتشر شده و منتسب به زنان دربار زمان ناصر الدين شاه واضح است 
كه از لحاظ ظاهری حتی مقدار كمی هم به پريناز ايزديار كه با گريم و آرايشــی 

متفاوت ظاهر شده است، ندارند. 
در ادامه مرور نقش ها به اميرحســين فتحی )ســياوش( می رسيم. امير حسين 
فتحی پيش از اين در ســريال قبلی پدرش يعنی شهرزاد، نقش يك عاشق پيشه 
را برعهده داشت كه با توجه به سابقه كم اميرحسين فتحی در بازيگری می توان 
نقشش را در سريال شهرزاد پر رنگ و قابل قبول دانست. امير حسين فتحی كه 
با توجه به آموزه های پدرش نقش يك عاشــق پيشه را به خوبی ياد گرفته است، 
اينبار هم در جيران نقش عاشــق پيشه و معشــوق جيران را بر عهده دارد و از 
انصاف نگذريم تا به اينجای ماجرا كه سه قسمت از آن منتشر شده است توانسته 
به خوبی از عهده ايفای نقشــش بربيايد. حــاال بايد ببينيم در ادامه آيا می تواند 

روند رو به رشدش را تکميل كند يا به افول می رسد !
ســريال جيران با توجه به سه قســمتی كه از آن پخش شد، نسبت به كارهای 
قبلی فتحی در رتبه پايين تری قرار می گيرد ولی نمی توان گفت كه در كل زيبا 
نيســت. جيران اثری است كه با همه كمی و كاستی ها می توان حتی تا آخرين 

قسمت هم آن را با رغبت تماشا كرد و شايد از آن لذت برد. 
حســن فتحی به خوبی مسير سريال سازی را بلد است و قطعا بازخوردهای اين 
سه قسمت را از زبان منتقدين و حتی فضای مجازی دنبال خواهد كرد وچه بسا 
كه در ادامه در صدد جبران ضعف های سريال بربيايد. بايد منتظر ماند و ديد كه 

در ادامه جيران قرار است چه روندی را پيش بگيرد !

آگهی دعوت مجمع عمومی
بطور فوق العاده شرکت تعاونی مسکن مهر شهر فراغی ) نوبت سوم (   

هیات مدیره: شرافت الدین کشواد - امان گلدی رحمان زاده - نجم الدین سیدی

جلسه مجمع عمومی بطور فوق العاده  نوبت سوم شرکت تعاونی مسکن مهر فراغی  
1400/12/21 درمحل مسجد قبا واقع در: شهر فراغی،  10 صبح  روز شنبه مورخه  در ساعت 
از کلیه اعضاء محترم دعوت می شود جهت  محله ی مسکن مهر شهر فراغی تشکیل می گردد 

اتخاذ تصمیم نسبت به موضاعات زیر در این جلسه  حضور بهم رسانند.
* دستور جلسه : 

- تصمیم گیری در خصوص انحالل شرکت 
- تصمیم گیری در خصوص محل تصفیه 

)) اصالحیه((
فراخوان ارزیابی کیفی برای مناقصه عمومی یک مرحله ای

ساختمان  اول  فاز  اجرای  ای  مرحله  دو  مناقصه  کیفی  ارزیابی  فراخوان  عنوان  وسیله  بدین 

اداری،امدادی و درمانی بابلسر با کد 2000005370000015 مندرج در روزنامه های ) سیاست روز 

و استقالل ایرانیان مورخ 1400/11/30  ( به مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی اصالح 

می گردد.

ضمنا مابقی مفاد آگهی به قوت خود باقی می باشد

فراخوان مناقصه عمومي دو مرحله ای خرید کاال

روابط عمومي شرکت توزيع نيروي برق شمال استان کرمان

ت دوم
نوب

شرکت توزیع نیروي برق شمال استان کرمان)سهامی خاص( در نظر دارد کاال و تجهیزات مورد نیاز خود را از طریق مناقصه عمومي دو مرحله اي و از طریق سامانه تدارکات 
الکترونیکي دولت )ستاد( به شرح جدول پائین و از تولید کنندگان یا تامین کنندگان واجد صالحیت خریداری نماید. 

1-پیشنهاد دهنده بایستی الزاما تولید کننده و یا تامین کننده مجاز باشد.
2-شرکت کنندگان در مناقصه الزاما بایستی در سامانه تدارکات الکترونیکي دولت )ستاد( به آدرس )www.setadiran.ir( ثبت نام و نسبت به تهیه ، تکمیل و ارسال اسناد از طریق 

سامانه مذکور اقدام نمایند.
3- تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ستاد : از ساعت 08:00 صبح روز پنج شنبه به تاریخ  1400/12/05 میباشد.

4- آخرین مهلت واریز وجه و دریافت اسناد مناقصه از سامانه : حداکثر تا ساعت 17 روز چهارشنبه به تاریخ 1400/12/11
5-  آخرین مهلت بارگذاري اسناد و پیشنهاد قیمت در سامانه ستاد و ارائه اصل ضمانت نامه شرکت در فرایند ارجاع کار حداکثر تا ساعت 9:00 صبح روز بازگشایی مورخ 1400/12/22

6- زمان و محل بازگشایی پاکات مناقصه از طریق سامانه ستاد از ساعت 12:30 ظهرروز یکشنبه مورخ 1400/12/22
7- شرکت توزیع نیروي برق شمال استان کرمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار مي باشد .

8-حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه با ارائه معرفی نامه و کارت شناسائي بالمانع میباشد .
9- مناقصه به صورت دو مرحله ای مي باشند و سایر جزئیات ، شرایط و الزامات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.  

10- اطالعات تماس مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص مناقصات : کرمان- خیابان خواجوي کرماني - خیابان توانیر - شرکت توزیع نیروي برق شمال استان 
کرمان - ساختمان شماره 3 - اداره تدارکات و قرادادها - تلفن -03432520003               

11 - کلیه مراحل برگزاري مناقصه شماره از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکي دولت )ستاد( به آدرس )www.setadiran.ir( انجام خواهد شد .اطالعات تماس دفاتر ثبت نام 
در سایت سامانه مذکور بخش ثبت نام/پروفایل /تامین کننده /مناقصه گر موجود میباشد.

ضمنا این آگهي عینا در سایت هاي اینترنتي به شرح زیر در دسترس میباشد.
سایت اینترنتي این شرکت به آدرس : www.nked.co.ir  مي باشد 

شبکه اطالع رساني معامالت توانیربه نشاني www.tavanir.org.ir مي باشد
پایگاه ملي اطالع رساني مناقصات HTTP://iets.MPORG.IR مي باشد 

نوبت اول 1400/12/5 ، نوبت دوم 1400/12/8

کار         موضوع مناقصهشماره مناقصه ارجاع  فرایند  در  شرکت  نامه  ضمانت  مبلغ 
)ریال(

شماره فراخوان در سامانه ستاد

1,039,581,0002000005630000111خرید انواع تابلوهای  فشارضعیف و متوسط1400-106
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  تلفنی آگهی می پذیردروزنامه             

www.siasatrooz.ir

ین را بچسبید   قاچ ز
سواری پیشکش!

امــروز متولــی وزارت ميــراث فرهنگی، گردشــگری و 
صنايع دســتی به حقيقت يکــی از باارزش ترين نهادهای 
هويتی كشور را به گونه ای تحويل گرفته كه قطعاً بايد برای 
به جريان انداختن مسير و مسئوليت واقعی آن همه چيز را 
از صفر شروع كند درحالی كه اكثر كاركنان اين مجموعه 
از كســانی هستند كه برای رسيدن به مرحله بازنشستگی 
لحظه شماری می كنند و بالطبع توان الزم را به منظور ارائه 
خدمت در حفظ ميراث های به جامانده در يك استان معين 
را ندارند و جوان های شــاغل در آن بــه روايتی نيروهای 
پيمانکار هســتند و با دريافتی مختصــری كه می گيرند 
ناچارند به فکر تأمين معاش بوده تا بالفاصله پس از پايان 
وقت اداری به شــغل های دوم و سوم خود در تاكسی های 
اينترنتی بپردازند! اين هــا يکی از ده ها واقعيات موجود و 
پشت پرده در وزارتخانه ای اســت كه بايد ارزشمندترين 
آثار به جامانده گذشته را حفظ و حراست و به عنوان هويت 
به جهانيان ارائه دهد. اگرچه در سال های سپری شده اين 

صنف به شدت پيرامون نگهداری از ميراث های ملموس و 
جذب گردشــگران هدفمند و جانشين كردن درآمدهای 
ارزی صنايع دستی به جای نفت در آن نمودار بوده و حاال 
حياط خلوتی را تحويل داده اند كه نه تنها پياده نظامی برای 
اداره آن موجود نيست بلکه فاقد پشتوانه خزانه برای رفع 
معضالت و سرمايه گذاری های الزم است بنابراين چه بهتر 
كه مديران ضمن حراست از ارزش ها حداقل ها را چسبيده 
و اجــازه ندهند ســرمايه های بی بديــل همچنان طعمه 
بی مباالتی های گذشــته شــود. اصفهان اگرچه پايتخت 
كشــور نيست اما مهد تمدن و مخزن هويت های فرهنگی 
است زيرا باالترين تعداد نمونه های صنايع دستی را به خود 
اختصاص داده و ميزان آثار ثبت جهانی و ملی شده آن بر 
همه سرزمين های مدعی تمدن می چربد بنابراين مديران 
باالدســتی ناچارند بــرای اداره اين بخش از كالن شــهر 
بيشــترين ســرمايه گذاری های الزم مــادی و معنوی را 
هزينه كنند و توجه داشته باشند در وهله اول به نوسازی 
آثار ارزشــی و تاريخی پرداخته تا بيش از اين دستخوش 
حوادث خواسته و ناخواســته نشود. شمارش اينگونه آثار 
در اين محدوده ممکن نيست كه می طلبد مديريت جديد 
پای خود را از فرش قرمز سياســت بازی ها بيرون گذاشته 
و تمامی اوقات را صرف جســتجوی فيزيکی و بازســازی 
آثــاری نمايد كه در حال مشــمول مرور زمان شــدن و 
تبديل به نوگرايی هســتند. شهرداری ناحيه سه اصفهان 
يکی از حســاس ترين نقاطی است كه طی سال های اخير 

اينگونه نوســتالژی ها را به خطــر نزديك انحطاط نزديك 
كرده است. اگرچه تلفن نخســتين بار در عصر ناصری پا 
به ايران گذاشــت اما اعطای اولين دستگاه و رواج آن در 
عصر مظفر الدين شاه قاجار بود تا در سال 1280 شمسی 
نخستين امتياز به مدت 5 سال به شركتی واگذار شود تا 
برای راه اندازی تلفن به شــعاع 24 كيلومتر در تبريز اقدام 
نمايد. يکســال بعد يعنی 1281 شمســی راه اندازی اين 
خط ارتباطی به دوست محمد خان معيرالممالك واگذاری 
می شــود و بر اساس آن مقرر می گردد كه ظرف سه سال 
تلفن تهران راه اندازی و تا 10 ســال بعد ســاير شهرهای 
ايران صاحب آن شوند. مركز تلفنخانه اصفهان يکی از اين 
اقدامات پس از تبريز و تهران اســت و در خيابان سپاه و 
نبش گذری به همين نام يعنی تلفنخانه احداث شــده كه 
ساختمان نيمه مخروبه آن هنوز هم پابرجاست اما هيچ يك 
از مديران شهری در گذشته همت و اراده الزم را نداشتند 
و حاضر نشــدند تکليف اين اثر نوستالژی را معلوم كنند 
و البته مخابرات و پســت بانك نيز در اين غفلت با ميراث 
فرهنگی مشاركت داشــته اند كه اميدواريم مديران جديد 
همچنــان به روش زمان خريدن تــا تخريب اين اثر ادامه 
ندهند! از ســوی ديگر ناچار به اشاره پيرامون ساختمانی 
در حاشــيه ضلع غربی چهارباغ پايين هستيم كه جامعه 
آن را به نام يکی از كارخانجات توليدی معروف و قديمی 
می شناســند درحالی كه نام واقعی آن پاساژ سلطانيست و 
در زمان جنگ جهانی دوم اقامتگاه لهســتانی های مهاجر 

بوده است كه تاريخی بس تلخ و شيرين دارد كه پس ازآن 
مركــز فعاليت های هنری برای كالس های موســيقی در 
دهه های ســی، چهل و پنجاه شمسی بود و امروز اگرچه 
حال نزاری دارد اما می توان همت به بازســازی آن نمود 
تا همســان با هتل جهان در خيابان چهارباغ آماده باشد 
كه با شــروع ورود گردشگران مشــتاق خارجی بتوان به 
عرضه اين دو اثر كه اتفاقاً هم سن وســال يکديگر هستند، 
پرداخت. شــهر اصفهان در هر گوشــه و كنارش شــاهد 
غفلت هــا و مرگ تدريجی آثاری اســت كه هركدام برای 
خود تاريخی مدون دارند و برای نمونه می توان به مهد آن 
يعنی محدوده كنســولگری شوروی سابق و روسيه فعلی 
اشاره كرد كه در حريم چهارباغ پايين و شهرداری منطقه 
سه واقع شده و متوليان جديد ميراث و شهرداری اصفهان 
اگــر باری به هرجهت عمل نمی كنند و قصد و نيت خدمت 
به اين شــهر را دارند همانند رئيس قوه قضائيه تشريفات 
را كنار گذاشــته و بدون خدم وحشــم در كنار يکديگر به 
بررســی همين دو نمونه مشــتی كه نمونه خروار اســت 
بپردازند تا ســامان گيرد و درنهايت بد نيست هركدام از 
مديران سری به اقدامات با چراغ خاموش يکديگر می زدند 
تا شــاهد باشــند چگونه معدودی با تالش شبانه روزی و 
ايثارگرانه همچون متولی حفاظت از محيط زيست استان 
در انديشه حداقل ها برای حفظ داشته ها بوده كه پذيرفته 
است مديران امروز بايد قاچ زين را بچسبيد و شترسواری 

پيشکششان باشد تا آنچه بجا مانده از دست نرود!

یادداشت

روزنامه نگار پيشکسوت
حسنروانشيد

آذربایجان غربی اســتاندار آذربایجان غربی از کاهش نــرخ بیکاری به ۷ درصد 
خبرداد.

محمدصادق معتمدیان در جلسه کمیسیون هماهنگی بانکهای استان به کاهش 
نرخ بیکاری در آذربایجان غربی به هفت درصد اشــاره کرده و گفت: بانک ها در 
این خصوص ســهم خود را بیش از پیش ایفا کنند. وی با اشــاره به برنامه ریزی 
های صورت گرفته برای جذب ســرمایه از نهادهــای مختلف و همچنین بخش 
خصوصی و ســرمایه گذاران خارجی گفت: آمارها نشان می دهد که ریل گذاری 
خوبی در حوزه جذب ســرمایه در آذربایجــان غربی صورت گرفته و نقصان ها و 
موانعی که در مسیر سرمایه گذاری در حوزه های مختلف استانی وجود داشت، تا 

حدود زیادی برطرف شده است.
معتمدیان افزود: طی ســال های گذشته در برخی حوزه های جاذب سرمایه در 
آذربایجــان غربی اقداماتی صورت نگرفته و به طور مثال معدن غنی تیتانیوم در 
ارومیه با وجود ارزش افزوده باال و بی نظیر بودن در منطقه، ۱۳ ســال در نوبت 

سرمایه گذاری بوده است. استاندار آذربایجان غربی همچنین ادامه داد: همچنین 
برخی ســرمایه گذاران دو، سه یا حتی ۱۰ سال در فرایند سرمایه گذاری منتظر 
بوده اند که در حال حاضر این مشــکالت رفع شــده و با تسهیل شرایط سرمایه 
گذاری، نرخ سرمایه گذاری در استان افزایش یافته است. معتمدیان با بیان اینکه 
به طور واقعی فرش قرمز زیر پای سرمایه گذاران در استان پهن شده است، اظهار 
کرد: با تعریف زنجیره برای همه طرح های ســرمایه گذاری بزرگ در آذربایجان 

غربی، همه فرایندها در قالب طرح سرمایه گذاری طراحی می شود.

وی در ادامه با تاکید بر نقش آفرینی بانک ها در فرایند سرمایه گذاری و تسهیل 
آن افزود: آذربایجان غربی ظرفیت های بسیار خوبی در حوزه های مرزی، تجارت 
بیــن الملل، قرار گرفتــن در کریدورهای حمل و نقلی بیــن المللی و همچنین 
کشاورزی، معدن و گردشگری دارد که با همراهی همدیگر، زمینه سرمایه گذاری 
هرچه بیشــتر در این حوزه ها فراهم خواهد شد. معتمدیان همچنین تاکید کرد: 
بانک ها، هلدینگ های ســرمایه گذاری متعددی دارند که مدیران استانی برای 
استفاده از ظرفیت آنها در راستای توســعه آذربایجان غربی، رایزنی های الزم را 
انجام دهند.اســتاندار آذربایجان غربی از برنامه ریزی برای اســتفاده حداکثری 
از ظرفیت حمل و نقل ریلی در اســتان و توجــه ویژه به ظرفیت های اقتصادی 
این بخش نیز خبر داده و یادآور شــد: در صدد هستیم تا دهه فجر امسال، یکی 
از ایســتگاه های باری مجهز حوزه ریلی اســتان در ارومیــه را راه اندازی کنیم 
 و بعد از آن، ســه ایســتگاه دیگر در حوزه ایســتگاه های باری به ترتیب مجهز 

خواهند شد.  ایسنا

استاندار آذربایجان غربی:

 نرخ بیکاری در آذربایجان غربی
 به ۷ درصد کاهش یافت

معاون وزیر آموزش و پرورش و سرپرست سازمان نوسازی و توسعه مدارس گفت: تا پایان 
سال ۱۴۰۲ تمام مدارس سنگی در کشور بهسازی و از وضعیت موجود بیرون می آید.

حمیدرضا خان محمدی در مراسم افتتاح هنرستان دخترانه مارون ۳ ماهشهر، اظهار 
داشــت: یکی از اولویت های دولت ســیزدهم به کارگیری از ظرفیت های مردمی برای 
مشــارکت در انجام پروژه ها اســت. وی در ادامه افزود: در سال گذشته ۳۰۰ میلیارد 
تومان خیرین در کنار ما در امر مدرسه سازی مشارکت داشته اند که این موضوع نشان 
دهنده هم صدایی، هم کالمی و هم نوایی برای امر مدرسه ســازی است. خان محمدی 
با بیان اینکه مدرسه ســازی مهم ترین رکن در یک منطقه اســت، گفت:  اگر همه به 
امر مدرسه سازی، مدرسه داری و مدرسه یاری توجه کنند، نسل آینده به خوبی تربیت 
می شــود که همین امر ارزش افزوده بســیاری خواهد داشــت.وی با بیان اینکه این 
مدرســه که افتتاح شده مدرسه کار و دانش است، گفت: با رویکرد این بندر که بندر 
صنعتی است مناسب است.سرپرست سازمان نوسازی و توسعه مدارس کشور با اشاره 
به جمع آوری کالس های ســنگی در کشور گفت: تا پایان سال ۱۴۰۲ تمامی مدارس 

سنگی در کشور بهسازی می شود.  تسنیم

تمام مدارس سنگی کشور تا سال آینده جمع می شود


