
سرويس شهرستان ها: استان هرمزگان با توليد نيمي 
از  محصوالت خارج از فصل، رتبه نخست  توليد را در 

کشور به خود اختصاص داده است .
 شرايط خاص اقليمي و آب و هوايي استان هرمزگان 
برخالف ديگر مناطق کشور سبب شده است کشاورزان در 
هر زماني که اراده کنند،دست به کشت محصوالتي بزنند 

که ديگر استان ها امکان کشت آن ها را ندارند . 
 گفتني است که29 محصول کشاورزي خارج از فصل 
در هرمزگان کش���ت مي شود که بادمجان، گوجه فرنگي، 
خيار، کلم، فلفل و لوبيا سبز از مهم ترين آنهاست، همچنين 
شهرستان هاي بندرعباس، ميناب و رودان از مناطق مهم 
کشت محصوالت خارج از فصل در هرمزگان شناخته 
مي شوند و محصوالت برداشت شده عالوه بر تأمين نياز 
هرمزگان به اس���تان هاي  تهران، اصفهان،، فارس، قم، 
خراسان رضوي و آذربايجان هاي شرقي و غربي فرستاده 
و همچنين به کشور هاي حاشيه خليج فارس هم صادر 
مي شود و   با بهره گيري کشاورزان از ظرفيت هاي استاني 
همواره کش���اورزي به عنوان يکي از مشاغل سودده در 

هرمزگان به حساب مي آيد. 
   فرصتي که معيشت کشاورزان در تمامي فصول سال 
را تأمين مي کند و در صورتي که برنامه ريزي هاي خوبي 
براي افزايش سطح زيرکشت و توليد از سوي متوليان 
انجام ش���ود، نه فقط نياز داخلي تأمين مي شود، بلکه از 
اي���ن ظرفيت مي توان در ارتباط با  افزايش صادرات و 

ارزآوري بهره برد .
 البته هميشه اين طور نيست که هيچ مشکلي پيش 
پاي کش���اورزان هرمزگاني نباشد، کشاورزان همواره با 
انواعي از مشکالت که شامل هجوم آفات، سرمازدگي، 
کمبود يا گراني مواد اساسي از قبيل: بذر، کود و هزار و 
يک مشکل ديگر روبه رو هستند و باالخره بعد از يک 
 سال تحمل سختي ها و پشت سر گذاشتن اين مشکالت 
دسترنج ساالنه خود را برداشت مي کنند، دسترنجي که با 
هزاران اميد روانه بازار مي شود، اما فروش نمي رود وبه 

توليد کننده برمي گردد .
 افت قيمت و باقي ماندن محصول روي دس���ت 
کش���اورزان هرمزگاني که هرس���اله براي يک يا چند 
 محصول کشاورزي در استان تکرار مي شود، داستان تلخ و 
غم انگيزي اس���ت که در 2 س���ال اخير  دامنگير بيشتر 

کشاورزان اين استان شده است . کسادي بازار محصوالت 
خارج از فصل س���ال گذش���ته  در هرمزگان سبب شد 
محصوالت  به جاي صادرات و انتقال به ديگر استان ها و 
صنايع تبديلي؛ خوراک دام شود و يا در جاده ها وبيابان ها 

وهمچنين رودخانه هاي  استان رها شود .
 سال زراعي گذشته محصوالتي مانند بادمجان، پياز 
و فلفل درهرمزگان به دليل افزايش کش���ت خارج از 
ظرفيت و بدون برنامه ريزي ش���ده کشاورزان، کاهش 
ص���ادرات و محدوديت تقاضا در بازار داخل و از همه 
مهم تر ارزان خريدن دالالن و واسطه ها موجب وارد آمدن 
خسارت مالي به کشاورزان و هدر رفت منابع ارزشمند 

آبي وخاکي شده است. 
کش���اورزان هرمزگاني  نتيجه ماه ها زحمت شان را 
درپي افت شديد قيمت اين محصوالت و نبود مشتري؛ 
يا برداش���ت نکردند وخشک کردندو  برخي نيز درکنار 
جاده ها ريختند که زيرچرخ خودروهاي عبوري لِه و يا  
خوراک دام ها ش���د و بعضاً هم آن ها رادر رودخانه ها و 

جوي هاي آب رها کردند .
 کشاورزان، بادمجان هاي خود را در مقابل گله اي از 
شترها و همچنين پاره کردن کيسه هاي حاوي اين محصول 
و ريختن آن در کف خيابان ها و رودخانه ها اعتراض خود 
را اعالم کردند تا شايد بتوانند مسؤوالن را به اين موضوع 
حساس کنند، اما  فايده اي نداشت وچاره اي هم انديشيده 
نشد تا کشاورزان زير بار بدهکاري به فروشندگان  بذر 

وسم وکود  کمر خم کنند .
 کشاورزان  هرمزگاني از مسؤوالن و سايه سنگين 
دالالن  به دليل وضعيت نامناسب بازار، هزينه باالي قيمت 
تمام شده، نبود حمايت و بي مهري مسؤوالن و  به ويژه 

سازمان جهادکشاورزي،گله دارند. 
 محصوالت��ي كه بر روي ش��اخه ها خش��ك 

مي شود
علي اسير غم، يکي از کشاورزان روستاي  »سرزه« 
در گفتگو با خبرنگار ما اظهار داشت:از شروع سال زراعي 
براي کاشت، داشت وبرداشت هزينه  زيادي صرف مي کنيم  
تا در زمان برداشت سودي داشته باشيم براي کاشت سال 
بعد،اما با اين رکود بازار حتي نمي توانيم بدهي خود را به 
فروشندگان کود،بذر،سم وکارگر پرداخت کنيم، چه برسد 

به گذران زندگي!  

  وي ادامه داد:برخي از کش���اورزان با توجه به باال 
بودن  دستمزد روزانه کارگر ترجيح دادند محصوالت بر 
روي شاخه ها خشک شود يا گله هاي دام را به زمين هاي 
زراعي خود وارد کنند، ولي برداشتي انجام ندهند تا بيشتر 

خسارت نبينند. 
محصوالت کشاورزي توليد  هرمزگان  هرساله به 
استان هاي تهران، فارس، خوزستان و کشورهاي عراق، 
افغانستان و کشورهاي حوزه خليج فارس خليج فارس 

صادر مي شد، اما در 2سال اخير با وجود زحمات بسياري 
که براي اين محصوالت  کشيده شده، کشاورزان را در 

فروش دسترنج شان با مشکل مواجه کرده است .
 اين مس���ائل و مشکالت از يک سو و نبود حامي 
براي خريد تضميني محصوالت  ونبود  واحدهاي صنعتي 
براي فرآوري و تبديل از س���وي ديگر، راه را بر روي  

کشاورزان بسته است .
 قصه پرغصه کشاورزان هرمزگان در اين فصل از 

سال، تا ارديبهشت ماه سال آينده ادامه دارد . 
 كش��ت 78 هزار هكت��اري محصوالت خارج 

از فصل
   طرح الگوي کش���ت که از س���ال ها قبل از سوي 

وزارت جهاد کشاورزي در استان ها به اجرا درآمده است 
تا به طور مشخص اعالم شود در هر منطقه  باتوجه به 
نوع آب و هوا و ميزان آب بري،  کش���ت وميزان کدام 
محصول بهتر اس���ت، اتفاقي است که درصورت تحقق 
آن، موجب توازن کشت مي شود تا کشاورزان با کمبود 

يا توليد بيش از نياز بازار مواجه نشوند .
 سال گذشته مسئووالن جهاد کشاورزي نبود صادرات  
با توجه به ش���رايط کرونايي  را بزرگ ترين مش���کل 

محصوالت کشاورزان   هرمزگاني اعالم کردند .
 سيد رضا اميري زاده،  مدير زراعت سازمان جهاد 
کشاورزي هرمزگان در اين ارتباط به خبرنگار ما گفت: 
امسال78 هزار هکتار  در اين استان زير کشت محصوالت 
خارج از فصل  مي رود که  48 هزار هکتار ان مربوط 

به صيفي و سبزيجات است .
   اميري زاده با بيان اين که توليدات استان بيش از 
 2 ميليون 300 هزارتن در س���ال اس���ت، افزود: استان 
هرمزگان در تامين بذر وکود مشکلي ندارد، اين استان 
در بذر گندم  خودکفا است وبذر کلزا نيز  از وزارتخانه 
تامين و در ميان کشاورزان  توزيع  مي شود . بذر صيفي و 
سبزيجات نيز   خارجي است که شرکت هاي مربوطه وارد 

مي کنند و کمبودي در اين زمينه وجود ندارد .
 سيد رضا اميري زاده افزود: در مورد الگوي کشت هر 
سال با مديران شهرستان ها و مراکز نشست هايي برگزار و 
نتيجه آنها در نشست وزارتخانه مطرح مي شود و براساس 

آن، الگوي کشت  به استان ها اعالم مي شود .
 وي در ارتباط با خس���ارات و مشکل رکود قيمت 
و فروش محصوالت کشاورزان استان هرمزگان در سال 
زراعي گذشته گفت:از يک سو شرايط کرونايي وبسته 
بودن رستوران ها و آشپزخانه ها و از سوي ديگر  محدود 
شدن صادرات اين محصوالت بود که مرزها بسته شدند 
و محصوالت به کشور باز گرداننده شد و روي توليد و 

قيمت محصوالت تاثير منفي گذاشت .
 وي  با بيان اين که جهادکشاورزي به عنوان حامي 
کشاورزان و توليدکنندگان در کنار انها قرار دارد  افزود: 
اين سازمان با اهتمام به پيگيري سياست هاي کالن دولت 
سعي کرده است، دوشادوش آن ها با ارائه خدمات فني و 
مشاوره اي، همواره حامي منافع کشاورزان استان و اقتصاد 

خانوارهاي روستايي باشد .
 وي با اش���اره به اين که ايجاد واحدهاي فرآوري 
محصوالت و تقويت آن ها از ديگر موضوع هاي مهمي 
است که در شرايط  بحراني که محصوالت روي دست 
کشاورزان مي ماند، مي تواند به کمک آنان بيايد، افزود: از 
ديگر راهکارها ورود وزارت امور خارجه و  تشکل هاي 
کش���اورزي غيردولتي همچون نظام صنفي کشاورزي، 
منابع طبيعي، خانه کش���اورز و س���ازمان صمت به اين 

بخش است .
 وي ادامه داد: اين تشکل ها با داشتن پشتوانه نيروي 
انساني فعال به عنوان يک نهاد مردمي بايد با فعاليت هاي 
گسترده و برنامه ريزي شده اقتصادي، قبل از آغاز فصل 
کش���ت، اقدام به بازاريابي محصوالت توليدي در داخل 
وخارج کنند وبر اساس ان با  برنامه ريزي براي کشت، 
به کمک کشاورزان بيايند   . و ي نظارت بر رعايت الگوي 
کشت تعريف شده از سوي وزارت جهاد کشاورزي، با 
هدف ممانعت از انباشت محصوالت و در نتيجه افت 
قيمت در زمان برداشت آن ها را از ديگر اقدامات پيشگيري 

از مشکالت کشاورزان هرمزگان اعالم کرد .
 سارا چشم براه  
خبرنگار اطالعات در بندرعباس  
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استاندار مرکزي: قوانين متضاد، اقتصاد   را دچار آسيب مي کند  چرا دسترنج کشاورزان هرمزگان دور  ريخته مي شود؟! 

 اجراي  7 مجتمع آبرساني روستايي در  چهارمحال و بختياري 

اراک � خبرنگار اطالعات: استاندار استان 
مرکزي گفت:انتظار مي رود در آغاز به کار دولت 
سيزدهم قوانين اصالح شود، زيرا به دليل برخي 

قوانين متضاد، اقتصاد کشور آسيب مي بيند. 
س���يد علي آقازاده در مراس���م گشايش 
سيزدهمين نمايشگاه بين المللي سنگ ايران در 
»نيم ور« مح���الت افزود: براي بهره برداري از 
معادن استان مرکزي، ميان سازمان صنعت، معدن 
و تجارت با منابع طبيعي هم به دليل قوانين دست 

و پاگير، اختالف نظرهايي وجود دارد. 
وي با بيان اينکه بايد اذعان داشت که استان 
مرکزي از معدود اس���تان هايي است که از ماده 
24 مکرر بهره برداري کرده اس���ت، يادآور شد: 
دولت براي جبران کس���ري بودجه بايد روزانه 
هزار ميليارد تومان نفت به فروش برس���اند که 
در ش���رايط کنوني و وجود تحريم هاي ظالمانه 
دشمن عليه مردم ايران، امکان پذير نيست و با 
اين نوسانات، اتکا بودجه کشور به فروش نفت 

غيرمنطقي است. 
  وي با بيان اينکه در ش���رايط کنوني بايد 
از معادن خدادادي با بهره وري باال بيش���ترين 
بهره برداري را داشته باشيم گفت: راه برون رفت 
از مشکالت کنوني کشور که امکان فروش نفت 

وجود ندارد، توجه ويژه به معادن است. 
وي با بيان اينکه شرکت هپکو تأمين کننده 
ماش���ين آالت معدني و راهسازي کشور است 
افزود: فعاالن بخش معدني بايد از اين ظرفيت 

بهره برداري الزم را داشته باشند. 
استاندار مرکزي با بيان اينکه صادرات سنگ 
کشور سال گذشته حدود 140 ميليون دالر بوده 
که س���ال 98 اين رقم 270 ميليون دالر برآورد 
 شده است يادآورشد: چنان چه سهم کشورمان 
8 درصد سنگ هاي دنيا باشد، بايد حداقل 10 
تا 15 درصد حجم تجارت جهاني سنگ متعلق 
به ايران باشد که به واسطه قوانين دست و پاگير 

و موازي تحقق نيافته است . 

ش���هرکرد � خبرن���گار 
اطالع���ات: معاون نظارت بر 
بهره برداري و توس���عه آب 
اين ش���رکت آب و فاضالب 
چهارمح���ال و بختي���اري 
گف���ت: در ح���ال اجراي 7 
 مجتمع آبرس���اني روستايي

 هستيم.  
مراد محمودي به مناسبت 
روز روس���تا افزود: تأمين آب 
شرب جامعه روستايي استان 
چهارمح���ال و بختياري از 
243 منبع تأمين مي ش���ود که 
ش���امل 168 حلقه چاه، 58 
دهنه چشمه، 7 رشته قنات و 
10 مورد برداشت از آب هاي 

سطحي است. 
محمودي گفت: افتخار 
س���قايي 87/87 درص���د از 

روستائيان شريف هم استاني 
در 632 روس���تاي اس���تان 
چهارمح���ال و بختياري بر 
عهده ماس���ت که اميدواريم 
 بتوانيم اين وظيفه را به خوبي

 انجام دهيم. 
وي از سال زراعي گذشته 
به عنوان کم بارش ترين سال 
در 50 س���ال گذشته نام برد 
و گفت: آبرس���اني سيار به 
100 روس���تا که به صورت 
روزانه در حال افزايش است، 
 ل���زوم مديري���ت مصرف و 
صرفه جويي در مصرف اين 
ماده بدون جايگزين را بيش از 
پيش کرده است که اميدواريم 
با همراهي مردم، مانند گذشته 

نتيجه بخش باشد. 
محمودي از اصالح 40 

کيلومتر از شبکه فرسوده آب 
در جه���ت جلوگيري از هدر 
رف���ت آب، حف���ر و تجهيز 
25 حلقه چ���اه و اجراي 9 
کيلومتر خط انتقال براي تأمين 
روستائيان  آش���اميدني  آب 
خبر داد و اف���زود: با اعتبار 
مصوب 265 ميليارد توماني 
ش���امل 30 ميليارد تومان از 
اعتب���ارات ملي و 50 ميليارد 
تومان از اعتبارات اس���تاني و 
 185 ميليارد تومان از اعتبارات 
محروميت زدايي در حال اجراي 
7 مجتمع آبرساني روستايي 
و 19 پ���روژه تامين آب تک 
روستايي هستيم که اميدواريم 
با تخصيص به موقع اعتبارات 
بتوانيم پروژه هاي مذکور را به 

سر انجام برسانيم. 

 برگزاري نخستين کارگاه آموزشي ارتقاي سالمت دهان و دندان در کرمان
کرمان � خبرنگار اطالعات: نخستين دوره آموزشي آشنايي با طرح ارتقاء سالمت دهان 
ودندان در گروه هاي خاص  و افراد داراي معلوليت و سالمندان  نيازمند مراقبت هاي ويژه در 
مراکز نگهداري تحت نظارت بهزيستي، به همت معاونت امور توانبخشي بهزيستي استان کرمان 

و همکاري آسايشگاه خيريه کهريزک در استان کرمان برگزار شد.   
  در اين دوره که براي نخستين بار در کشور در مرکز استان کرمان و شهرستان جيرفت به 
صورت همزمان برگزار شد، ضمن گراميداشت وتکريم سالمندان، آموزشگران اين دوره شعاعي، 
دندان پزشک سالمندان ومعلوالن وکوهي، مدرس بهداشتيار، برايآگاهي بخشي مديران و کارکنان 
شاغل در مراکز نگهداري سالمندان و افراد داراي معلوليت تحت نظارت بهزبستي در ارتباط با 
موضوع بهداشت دهان ودندان افراد داراي شرايط ويژه ضمن آموزش مهارتهاي الزم،  به طرح 
مباحثي از جمله همه گير شناسي بيماري هاي دهان ودندان، آشنايي کلي با انواع بيماري هاي 
دهان ودندان و اقدامات پيشگيرانه بهداشتي در اين خصوص و همچنين روش هاي متداول در 

حفظ ونگهداري دندان هاي اين گروه از خدمت بگيران پرداختند . 
   آسمان نماي بادي ويژه کودکان در ساري  گشايش يافت 

ساري � خبرنگاراطالعات: به مناسبت هفته ملي کودک؛ آسمان نماي بادي کانون پرورش 
فکري مازندران در بوستان واليت ساري گشايش يافت، اين آسمان نما به ارائه خدمات علمي و 
فرهنگي ويژه کودکان و نوجوانان سراسر استان، به ويژه در محله هاي کم برخوردار مي پردازد. 

به گفته س���يامک حبيبي، رئيس سازمان فرهنگي، اجتماعي و ورزشي شهرداري ساري، 
برگزاري کارگاه هاي معرفي کتاب هاي مفيد براي کودکان و نوجوانان، کارگاه نقاشي و  کاردستي 

از ديگر برنامه ها در اين آيين بوده است و کودکان و خانواده هايشان با حضور در آسمان نماي 
بادي با ارائه توضيحات کارشناسي و پخش فيلم با مباحث علم نجوم از قبيل ستاره ها، سياره ها، 

کهکشان و اجرام آسماني آشنا مي شوند. 
کاروانسراي شهرستان »ورزنه« تاسيسات گردشگري مي شود

ورزنه � خبرنگار اطالعات: کاروانس���راي عباسي شهرستان ورزنه استان اصفهان توسط 
بخش خصوصي به تاسيس���ات گردش���گري بدل مي شود.اين کاروانسرا که موقوفه است پس 
از تعمير و مرمت به مدت 19 س���ال در اختيار س���رمايه  گذار قرار مي  گيرد و تاکنون حدود 
90درصد عمليات تعمير، بازسازي و مرمت کاروانسرا انجام شده و قرار است تا پايان امسال 

به بهره  برداري برسد. 
براي بهره  برداري از اين پروژه 3/5  ميليارد تومان اعتبار در نظر گرفته ش���ده و تاکنون 
1/7 ميليارد تومان براي آن هزينه شده است.    شهرستان ورزنه در 110 کيلومتري شرق اصفهان 

قرار دارد.
2 هزار معلول در نيشابور پشت نوبت خدمات بهزيستي قرار دارند 

نيش���ابور � خبرنگار اطالعات: رئيس اداره بهزيس���تي نيشابور گفت: بيش از 2 هزار نفر 
مددجوي معلول در نيشابور و زبرخان پشت نوبت مستمري بگيران سازمان بهزيستي قرار دارند 

که اطالعات شان ثبت و به اداره کل استان و سازمان در تهران ارسال شده است. 
دکتر علي صدر افزود: اکنون 9 هزار خانوار داراي معلول شهرستان هاي نيشابور و زبرخان 
زير پوشش خدمات سازمان بهزيستي قرار دارند که سهميه تسهيالت اشتغالزايي آنان پارسال 
17 ميليارد و 500 ميليون تومان بود که با تالش بسيار توانستيم 20 ميليارد تومان جذب کنيم 

و امسال براي اشتغال 510 مددجو، 27 ميليارد تومان وام، سهميه داده شده است.  
وي خاطرنشان کرد: مرکز نگهداري معتادان متجاهر با ظرفيت بالغ بر 240 نفر راه اندازي شده 
که هزينه آن بر عهده بهزيستي است که کمک مي کند آسيب هاي حضور اين افراد در خانواده و 

اجتماع کمتر شود. صدر يادآور شد: استانداري متعهد شده است براي تکميل ساخت خانه جديد 
سالمندان حضرت علي ابن ابي طالب )ع( يک ميلياردو 50 ميليون تومان کمک کند. 

ظرفيت اين مرکز از 100 به 120 نفر افزايش يافته است و ساختمان باالي آن به مرکز 
درماني بيماران مزمن رواني بدل مي شود.

  توسعه برنامه هاي حمايتي بهزيستي در کوره هاي آجرپزي قرچک
قرچک � خبرنگار اطالعات: به کمک موسسات تحت نظارت بهزيستي؛ برنامه هاي حمايتي 

در کوره هاي آجرپزي قرچک توسعه مي بايد. 
اردشير بهرامی رئيس اداره بهزيستي شهرستان قرچک از توزيع بسته هاي نوشت افزار و لباس 
مدرسه براي کودکان کار توسط مجتمع خدمات بهزيستي طلوع سبز خبر داد و با اشاره به اهميت 
برنامه ريزي براي تامين وسايل و لوازم کمک آموزشي براي دانش آموزان در اين فصل خاطرنشان 
کرد: به کمک موسسه طلوع سبز و خيرين بزرگوار تالش شده است حداقل امکانات آموزشي و از 
جمله نوشت افزار، کيف و کفش و البسه براي دانش آموزان بي بضاعت در مناطق روستايي و به 

ويژه کودکان کار کوره هاي آجرپزي که از آسيب پذيري بيشتري دارند، تهيه و توزيع شود.  
 مسابقه بزرگ مداحي »علمدار« در يزد برگزار مي شود

يزد � خبرنگار اطالعات: مدير اداره فرهنگي سازمان فرهنگي، اجتماعي، ورزشي شهرداري 
يزد از برگزاري مسابقه بزرگ مداحي با عنوان »علمدار« در يزد خبر داد و گفت: با توجه به عالقه 
فراوان نوجوانان و جوانان به مهارت مداحي و روضه خواني و استفاده از توانمندي آنها در اين حوزه، 
با مشارکت سازمان فرهنگي، اجتماعي، ورزشي شهرداري يزد، اداره اوقاف شهرستان يزد، کانون 
و بسيج مداحان و شوراي هيأت هاي مذهبي، جشنواره مداحي »علمدار« در يزد برگزار مي شود.  
 عظيمي افزود: اين جشنواره با شعار »بصيرت عاشورايي« ويژه نوجوانان و جوانان در رده سني
 8 تا 23 سال برگزار مي شود و بعد از داوري توسط مداحان و نوحه خوانان برتر استاني، بهترين 

آثار انتخاب و براي اجرا در مراسم مذهبي و آموزش هاي تخصصي معرفي مي شوند . 

اخبارکوتاه
متخلفان عدم ثبت اطالعات مسکن،   مشمول پرداخت 

مضاعف ماليات مي شوند 
بجنورد � خبرنگار اطالعات: مديرکل راه و شهرسازي 
استان خراسان شمالي گفت: مالکان و مستاجران تا پايان 
مهرماه س���ال جاري مهلت ثبت نام و خود اظهاري در 

سامانه ملي امالک و اسکان کشور را دارند. 
قاسم قاسمي به پيامدهاي مثبت ثبت اطالعات در 
س���امانه ملي امالک و اس���کان اشاره کرد و گفت: ثبت 
اطالعات در سامانه مذکور منجر به ايجاد شفافيت اطالعاتي 
در حوزه مسکن، اخذ تصميمات سياستي صحيح و در 
نهايت  تسهيل فرآيند خانه دار شدن تمامي اقشار جامعه 
خواهد ش���د، از مزاياي ديگر ثبت اطالعات در سامانه 
امالک و اسکان زمينه ايجاد سرشماري برخط نفوس و 
مس���کن،تنظيم بازار مسکن و امکان اجراي سياست هاي 
مطلوب دولت از جمله اعمال ماليات يا پرداخت يارانه هاي 

هدفمند فراهم مي شود. 
قاسمي افزايش دقت برنامه ريزي اقتصادي در بخش 
مسکن را از ديگر مزاياي ثبت اطالعات در سامانه امالک 
و اسکان عنوان کرد و افزود:با ثبت اطالعات در سامانه 
امالک و اسکان فروش يا اجاره يک واحد مسکوني به 

چند فرد به ميزان قابل توجهي کاهش پيدا مي کند. 
وي به آثار و ثبت اطالعات امالک اشاره کرد و گفت: 

در صورت عدم ثبت اطالعات و برابر الزامات قانوني، آن 
واحد مسکوني خالي تلقي مي شود و براي آن ملک برگه 
مالياتي صادر و در صورت عدم پرداخت مشمول جرايم 
مالياتي مي شود همچنين هر زمان که نياز به اخذ مفاصا 
حساب مالياتي براي ملک مورد نظر باشد، مالک آن واحد 
مسکوني مکلف به پرداخت جرائم مالياتي در خصوص 
ملک خواهد بود و  از که ميزان ماليات مربوطه از 6 تا 18 
برابر ماليات بر اجاره تعيين شده است، رقم ماليات متعلقه 

بسيار قابل توجه  است و مالک متضرر مي شود. 
قاسمي اظهار داشت: به موجب قانون ارائه بسياري 
از خدمات از جمله افتتاح حساب، صدور چک، خريد 
انشعابات برق و آب، فاضالب منوط به ثبت اطالعات در 
سامانه  است و بسياري از خدمات براساس نشاني مندرج 
در سامانه به ساکنين ارائه خواهد شد. لذا عدم ثبت اطالعات 
و خود اظهاري در سامانه ممکن است مشکالت عديده اي 
براي خانوارها، چه ساکن و چه مالکي که خود اظهاري 

نکرده باشددر استفاده از خدمات ايجاد کند. 
از ديگر تبعات ناشي از عدم ثبت اطالعات ملک، اين 
است که وزارت نيرو مکلف است تعرفه برق کنتور اين 

امالک را در باالترين پلکان قيمتي محاسبه کند. 

ت  اول
    نوب

آگهي فراخوان مناقصه عمومى
ش��ركت فاضال� تهر�� �� نظر ���� مناقص���ه عمومى خريد ��يچه منهو� فاضالبى به قطر ��خلى60  س���انتيمتر � متعلقا� 
 مربوط���ه� به تعد�� 4000 فق���ر�� تحويل �� محل �نبا� خريد��� م���و�� نيا� خو� �� �� محل �عتبا��� ج���ا�� � با �عايت بند «�» 
 ما�� (12) قانو� برگز��� مناقصا� - مصو� 1383 مجلس ش���و��� �سالمي - � �يين نامه �جر�يي بند يا� شد� (تصويب  نامه شما��
 84136/�33560ه����  مو�� 1385/07/16 هيا� ��ي���ر��) � ما�� (13) قانو� برگز��� مناقصا� �� طريق س���امانه تد��كا� 

�لكتر�نيكى ��لت برگز�� نمايد. 
كليه مر�حل برگز��� مناقصه �� ��يافت �سنا� ���يابى كيفى � فنى مناقصه تا ���ئه پيشنها� مناقصه گر�� � با�گشايى پاكت ها �� طريق 
��گا� س���امانه تد��كا� �لكتر�نيكى ��لت (ستا�) به ���� www.setadiran.ir �نجا� خو�هد شد � ال�� �ست مناقصه گر�� �� 
صو�� عد� عضويت قبلى� مر�حل ثبت نا� �� س���ايت مذكو� � ��يافت گو�هى �مضا� �لكتر�نيكى �� جهت شركت �� مناقصه محقق 

سا�ند. 

تضمين شركت �� موضو� ��يف
نو� مناقصهشما�� مناقصهمناقصه(�يا�)

 دريچه منهول فاضالبى به قطر 1
يك مرحله اى1,180,000,0002000005420000076داخلى 60 سانتيمتر

 تبصر� : ���� بو�� عالمت �ستاند��� ملى �گو�هى �ستاند��� ISIRI 14976 �لز�ميست � با��سى ��يچه ها سطح يك مى باشد.
1- محل تحويل � مد� پر���: تهر��� شهر ��� �نبا� تصفيه خانه فاضال� جنو� تهر�� – مد� 6 ما�

2-نا� � نش���اني �ستگا� مناقصه گز��: ش���ركت فاضال� تهر��- تهر���  خيابا� شهيد بهشتي�  خيابا� �نديشه� نبش �نديشه ششم � 
تلفن: 02182472174-02188435961 �  فكس: 02188409194 

3-مهلت �مانى ��يافت �سنا� مناقصه  �� سايت: تا ساعت 18 ��� ��شنبه مو�� 1400/08/03
4-مهلت تحويل �س��نا� مناقصه: مناقصه گر�� پس �� ��يافت � مطالعه �س���نا� مناقصه� تا قبل �� ساعت 10 صبح ��� ��شنبه 
مو�� 1400/08/17� فايل �سنا� � مد��� خو� �� �� سامانه تد��كا� �لكتر�نيكي ��لت (ستا�) با�گذ��� � نسخه فيزيكى پاكت �لف 
(تضمين ش���ركت �� مناقصه ) خو� �� �� مهلت يا� شد� به �بيرخانه شركت فاضال� تهر�� تحويل نمايند (مهلت فو� به هيچ عنو�� 

قابل تمديد نمى باشد)
5-تا�يخ با�گشايى پاكت ها : ساعت 11��� ��شنبه مو�� 1400/08/17

6- مبلغ تضمين شركت �� مناقصه : شركت كنند� ميبايستى تضمين شركت �� مناقصه خو� �� به صو�� ضمانت نامه بانكى � 
يا به صو�� فيش نقد� �� �جه شركت فاضال� تهر�� به شما�� حسا� 1229948072 نز� بانك ملت شعبه شريعتى كد 68296 

���يز نمايد � بايستى �صل تضمين(پاكت �لف) �� پاكت ��بسته �� مهلت مقر� به �بيرخانه شركت فاضال� تهر�� تسليم گر��.
7- �طالعا� تما� س��امانه ستا� جهت �نجا� مر�حل عضويت �� س��امانه: مركز تما�: 41934 – 021 �فتر ثبت نا�: 

 85193768 � 88969737
« مال� ���يابى مناقصه گر�� فايل با�گذ��� شد� �� سامانه ستا� �ير�� بو�� � �� صو�� عد� با�گذ��� � يا ناخو�نا بو�� � يا مغاير� 

فايل با�گذ��� شد� با مد��� ��سالى� مد��� مناقصه گر مخد�� تلقى � پيشنها� �� مر��� �عال� مى گر��» 
«ضمنا هزينه چا� �گهى به عهد� كا�فرما مى باشد»

جهت كسب اطالعات بيشتر به آدرس اينترنتى
 http://iets.mporg.ir  و http://ts.tpww.ir   مراجعه نمايند.

شركت فاضالب تهران

ش�ركت س�رمايه گذ��� س�اختما� نوي�ن (س�هامى ع�ا�) �� نظر ���� ملك با مش���خصا� �يل �� �� طريق 
مز�يد� عمومى به فر�� برساند.

شر�يط شركت �� مز�يد�:
متقاضيا� جهت كس����ب �طال� �� �ضعيت ملك � ��يافت �سنا� ش����ر�يط مز�يد� مى تو�نند �� تا�يخ نشر �گهى �� ساعت 
9 صبح �لى 15 با ش����ما�� تلف����ن 86120671 تما� حاصل فرمايند � يا به ����: تهر��- خيابا� ش����هيد �حمد قصير 
–كوچه �����هم غرب����ى- پال� 4 ��حد 2 مر�جعه � �س����نا� �ش����ر�يط مز�يد� �� ت����ا پايا� �ق����ت ����� 1400/08/04 

��يافت نمايند. 
ال�� به �كر �ست �خرين مهلت ���ئه پيشنها� قيمت تا پايا� �قت ����� 1400/08/04 مى باشد.

عرصهكا�بر�نو�نشانى��يف
 متر مربع

�عيانى مفيد
قيمت پايه(متر مربع)

1

تهر��–�توبا� شهي��د حكيم به سمت غر�-  
بعد �� �توبا� شهيد  ستا��-مابين خيابا� 
محر�بى � بر�تلو–�بتد�� خر�جى باكر�- 

پال� 37

6 ��حد� با ساختما�
119,150 ميليو� �يا�220610كا�بر� مسكونى

آگهى مزايده عمومى فروش ملك -    نوبت دوم

بدينوس���يله به �طال� كليه سهامد���� محتر� شركت حفا�� شما�(س���هامي عا�)مي �ساند�تا�يخ برگز��� جلسه مجمع عمومي عا�� به 
طو� فو� �لعا�� مربو� به س���ا� مالي منتهي به 1399/12/30 � س���اعت 9 صبح ��� پنجشنبه مو�� 1400/08/06 �� محل شركت به نشانى 

تهر���خيابا� �ليعصر�باالتر �� تقاطع شهيد بهشتى�نبش خيابا� �� �فر��� پال� 2127 تشكيل مى گر��.
با عنايت به ش���يو� بيما�� كر�نا � �� ��س���تا� �جر�� �بالغيه ستا� مبا��� با بيما�� كر�نا مبني بر �س���تفا�� �� سيستم ها� ��تباطي بر�� 
س���هامد���� محتر� � لز�� عد� تجمع غير ضر��� �� شر�يط حسا� كنوني ناشي �� �ير�� كر�نا � ممنوعيت تجمع بيش �� 15 نفر� مجمع 
با حضو� حد�قل س���هامد���� � با �عايت مفا� ما�� 184 قانو� تجا�� برگز�� خو�هد شد. بنابر�ين به منظو� �عايت پر�تكل ها� بهد�شتي ستا� 
مو�� نظر � حفظ س���المتي خو�� مجمع مذكو� �� به صو�� �نالين �� طريق پيوند www.ndco.ir مالحظه فرماييد. �� تمامي س���هامد���� 
محتر� كه به �ليل شر�يط فعلي با �مكانا� � ظرفيت ها� مجا�� �� مجمع مشا�كت مي نمايند نهايت تشكر �� ���يم. ال�� به �كر �ست جهت 
مر�جعه حضو�� � �خذ كا�� ���� به جلس���ه �� ��� قبل �� شر�� جلسه �� محل قانوني شركت� ���ئه كا�� شناسايي معتبر � مستند�� مويد 

نمايندگي � �كالت �لز�مي مي باشد.
�ستو� جلسه :

1- �ستما� گز��� هيا� مدير� �حسابر� مستقل � با��� قانوني شركت ��خصو� عملكر� سا� مالي منتهي به 1399/12/30.
2- بر�سي � تصويب تر��نامه � صو�� عملكر� سا� مالي منتهي به 1399/12/30.

3- �تخا� تصميم نسبت به تقسيم سو� شركت.
4- �نتخا� با��� قانوني � حسابر� شركت بر�� سا� مالي 1400 � تعيين حق �لزحمه �يشا�.

5 -تعيين ���نامه ها� كثير�النتشا� جهت ��� �گهي ها� �سمي شركت.
6-تعيين پا��� �عضا� هيا� مدير� شركت.

7- �نتخا� �عضا� هيا� مدير�.
8- ساير مو���� كه تصميم گير� �� مو�� �� �� صالحيت مجمع عمومي عا�� به طو� فو� �لعا�� باشد.

هيات مديره شركت حفاري شمال (سهامي عام )    

آگهي دعوت
 به مجمع عمومي عادى به طور فوق العاده صاحبان سهام

شركت حفاري شمال (سهامي عام ) 
به شماره ثبت 149235 و شناسه ملي10101920830

براي سال مالي منتهي به 30 اسفند1399

آگهي مزايده كابل هاي مازاد پروژه
شركت شـاخص �� نظر ���� مقد��� �� كابل ها� ما��� 

پر��� خو� �� �� �ستا� هرمزگا� به فر�� برساند.
�� خريد���� تقاض���ا مي گر�� كه پيش���نها� مالي خو� 
�� حد�كث���ر تا تا�يخ 1400/07/27 ب���ه همر�� يك فقر� 
چ���ك ضمانت ب���ه مبل���غ 1/500/000/000 �يا� �� 
پاكت �� بس���ته ب���ه ����: تهر��� خياب���ا� مير��ما�� 
 خيابا� قد�س���ي� كوچه 22 بهمن� پال�21� طبقه ��� 

��حد با��گاني تحويل نمايند.
شماره تلفن: 26709674 داخلي: 141

تلفن همراه: 09132194134 آقاي فتاحي

شركت سيما� قاين (س���هامى عا�) �� نظر���� تأمين نير�� �نسانى 
 كا�خانه خ���و� �� �� طريق برگ���ز��� مناقصه عمومى ب���ه پيمانكا�
 ��جد ش���ر�يط ��گذ�� نمايد. لذ� �� متقاضيا� كه تو�نايى �نجا� كا� مذكو� 
�� ���� مى باشند �عو� به عمل مى �يد �� تا�يخ چا� �گهى بمد� �� ��� 
به غير �� ���ها� تعطيل(حد�كثر تا س���اعت 15 ���چها�شنبه مو�� 
1400/08/5 ) ضمن ���ئ���ه فيش ���يز� به مبلغ 1,000,000 �يا� به 
شما�� حسا� 0105634598001 به نا� شركت سيما� قاين (بانك 
ملى شعبه قاين ) جهت ��يافت �سنا� مناقصه به ���سها� �يل مر�جعه 
� م���د��� مربوطه �� پس �� تكميل �� محد��� �مانى فو� �لذكر تحويل 

��حد حر�ست شركت سيما� قاين نمايند.
تهر��: سهر���� ش��مالى �كوچه شهيد حميد قد� �شما�� 

69 تلفن 42147171
قاين: كيلومتر 10 جا�� بيرجند .كا�خانه س��يما� قاين . تلفن  

05632526212
شركت سيمان قاين (سهامى عام)

آگهى تجديد  مناقصه 
شمــاره   1400/09

آگهى مناقصه آسفالت 
1- ش���ركت صنعت چو� شما� (س���هامى عا�) �� نظر ���� �� طريق 
مناقصه نسبت به �سفالت نمو�� جا�� بين مز��� ��ستا� �سال� �با� به 

قزلجه ماتى ��قع �� شهرستا� گنبد كا���  �قد�� نمايد. 
2-  مهلت ��يافت �سنا� � با��يد به همر�� معرفى نامه معتبر �� تا�يخ ��� 

�گهى به مد� يك هفته مى باشد. 
3- مهلت ���ئه پيشنها� تا پايا� �قت ����� ��� شنبه مو�خه 1400/8/8 

ساعت 16:00 مى باشد. 
4- متقاضيا� مى تو�نند جهت كس���ب �طالعا� بيشتر � ��يافت �سنا� 
ش���ركت �� مناقصه با مر�جعه به محل شركت به ���� �يل � يا سايت 

شركت نسبت به ��يافت شر�يط مناقصه �قد�� نمايند. 
5- مبلغ 400,000,000 �يا� بعنو�� سپر�� شركت مناقصه به حسا� 
جا�� 269421405961 بانك س���ينا شعبه �ما� خمينى گنبد به نا� 
ش���ركت صنعت چو� ش���ما� ���يز نقد� يا ضمانت نامه بانكى� چك 

تضمينى بين بانكى �مز��� �قد�� نمايند.
6- كليه هزينه ها� مترتب به �گهى� كا�شناسى � ... بعهد� برند� مناقصه مى باشد. 
���� �فتر تهر��: خيابا� مطهر�� خيابا� فجر (جم)� خيابا� ش���هيد 
نظر�� كوچه �لفا�� پال� 13 تلفن: 88301815 فاكس:88823979

���� كا�خانه: گلس���تا�� گنبدكا���� كيلومتر 7 جا�� مينو�شت 
كا�خانه نئوپا� � مالمينه گنبد� تلفن ها�: 017-33323461-4
  www.choubshomal.com ���� سايت شركت: به

شركت صنعت چوب شمال

 آگهي دعوت مجمع عمومي عادي ساليانه (نوبت اول) انجمن علمي ترويج تغذيه 
با شيرمادر ايران به شماره ثبت 46182 و شناسه ملي 14008034325

بدينوس���يله �� كليه �عضا� محتر� �نجمن علمي تر�يج تغذيه با ش���يرما�� �ير�� �عو� مي ش���و� كه �� جلسه مجمع عمومي 
عا�� س���اليانه �نجمن كه ��� 30 �با� 1400 ساعت 9 صبح �� محل �نجمن به ����: تهر��� باالتر �� ميد�� �ليعصر� نرسيد� به 
چها���� ��تشت� كوچه ��نش كيا�� پال�24� طبقه همكف تشكيل خو�هد شد� حضو� يابند.�ستو� جلسه:1)گز��� هيئت 
مدير�2) گز��� با��� قانوني3) تصويب تر��نامه � حس���ا� س���و� � �يا� مالي منتهي به �خر �سفند1399. 4) تعيين ���نامه 
كثير�النتشا�5) ساير مو���� كه �� صالحيت مجمع  �ست �� جمله تصويب مصوبا� هيئت مدير� �� �مينه:*حق عضويت �عضا� 
(هديه به �نجمن)* ��گذ��� كليه حقو�� فعاليت ها� ����يي ها � بدهي ها� �نجمن تر�يج تغذيه با شيرما�� جمهو�� �سالمي �ير�� 
به �نجمن علمي تر�يج تغذيه با شيرما�� �ير��* �يين نامه �جر�يي �يجا� شاخه �نجمن علمي تر�يج تغذيه با شيرما�� �ير��  �� ساير 

هيئت مديره انجمن علمي ترويج تغذيه با شير مادر ايراننقا� كشو� (�ستا� � شهرستا� � يا چند �ستا�)

بدينوسيله �� كليه سهامد���� قند قهستان (سهامي عام) به شما�� 
ثبت 6074 � شناسه ملي 10100308283 �عو� مي نمايد تا �� جلسه 
مجمع عمومي عا�� به طو� فو� �لعا�� كه �� تا�يخ 6 �با� ما� به ����: 
طالقاني بين بها� � شريعتي� پال�60� طبقه4 با موضو� �نتخا� با��� 

�صلي � علي �لبد� �� ساعت 11 برگز�� مي گر��� شركت فرمائيد.
هيئت مديره


