سراج روزنامه صبح ایران  /سال یازدهم  -شماره  / 1051سه شنبه  1آذر ماه /1401قیمت  5000تومان

حدیث روز

نرخ ارز را سربه زیرکرد

رکود در بازار لوازم خانگی با
افزایش قیمت کاالهای اساسی منتفی شد
وجودکاهشقیمتها

صفحه8

اراضی کشــاورزی را ســنددار کنیم .وی با اشــاره به اینکه ابتدای دولت  4درصد از
اراضی کشــاورزی دارای ســند بودند ،خاطر نشــان کرد :در حال حاضر باالی  10درصد
از اراضی کشــاورزی دارای ســند شــدهاند که در طول  10ماه  6درصد ارتقاء یافته و تا
پایان ســال  1402رفع تداخالت اراضی کشــاورزی و ملی را به پایان خواهیم رســاند.

صفحه6

آگهی مزایده شماره 1001001076000001

نوبت اول

شــركت ســهامی آب منطقـهای گیــان بــه اســتناد بنــد«ز» تبصــره  8قانــون بودجــه ســال  1401در نظــر دارد مصالــح مــازاد رودخانـهای را در ســطح اســتان گیــان بــه
ازای ســاماندهی بــازهای رودخانــه خشـکرود رضامحلــه سارســر رودســر بــا اطالعــات مشــروحه جــدول ذیــل از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت به شــماره
مزایــده  1001001076000001از طریــق فراخــوان مزایــده عمومــی یــک مرحلــه ای بــه متقاضیــان واجــد شــرایط واگــذار نمایــد .کلیــه مراحــل برگــزاری فراخــوان
مزایــده از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت (ســتادایران) بــه آدرس www.setadiran.irانجــام خواهــد شــد .الزم اســت مزایدهگــران در صــورت
عــدم عضویــت قبلــی در ســامانه ،مراحــل ثبــت نــام در ســامانه و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مزایــده محقــق ســازند .بــه پیشــنهادهای
واصلــه خــارج از ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت و همچنیــن بــه پیشــنهادهایی کــه بعــد از مهلــت مقــرر واصــل شــوند ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد.
 -1نام و نشانی دستگاه مزایده گزار  :شركت سهامی آب منطقهای گیالن -رشت بلوار امام خمینی ،تلفن 013 -32669021-9
ی مشــاور پلــرود ســبز گیــان بــا شناســه ملــی  14005359598و کــد اقتصــادی 411491463791
ت مهندسـ 
ـاور :شــرک 
ـین مشـ
ـانی واحد خدمات مهندسـ
-2نام و نشـ
بـ ه نشــانی رشــت -بلوار امام خمینی -شــهرک شــهید عباســپور -فرعــی اول -بن بســت اول -پــاک  -316تلفــن  01333611101و تلفکــس 01333665609
موضوع مزایده :فروش مصالح مازاد رودخانهای به حجم  32800مترمکعب و ساماندهی رودخانه خشکرود رضامحله سارسر رودسر با مشخصات جدول ذیل:
جدول شماره  :1عواید مصالح مازاد
قیمت پایه

ردیف

نام و
مشخصات

وضعیت

1

مصالح
رودخانه ای
مازاد

در
وضعیت
موجود

مجموع

به ازای هر

قیمت
پیشنهادی
به ازای
هرمترمکعب

قیمت پیشنهادی
شامل مابه التفاوت
عواید حاصل از
فروش رسوبات مازاد
و هزینه اجرای طرح
(( )E-Dریال)

قیمت برآوردی
فروش مصالح
(ریال)

24,022,452

1,476,744,560

24,022,452

1,476,744,560

(متر
مکعب)

32,800

900,454

29,534,891,200

32,800

900,454

29,534,891,200

رسوبات
(ریال)

مبلغ تضمین
شرکت در
مزایده (ریال)

صادرات اقالم تجهیزات پزشکی به
بیش از  ۶۰کشور دنیا

دختر عمامهپران

آگهی تجدید مناقصه عمومی

نوبت دوم

مصالــح آســفالت از طریــق مناقصــه عمومــی اقــدام نمایــد.
لــذا شــرکتهای واجــد الشــرایط میتواننــد از تاریــخ انتشــار آگهــی جهــت دریافــت اســناد مناقصــه بــه ســامانه تــدارکات دولــت الکترونیــک (ســامانه ســتاد)
 www.setadiran.irمراجعــه نماینــد.
مهلت تحویل اسناد فراخوان ده روز پس از آخرین مهلت دریافت اسناد میباشد.

 -4مدت اولیه پیمان  4 :ماه
ـش
ـاد و شـ
ـد و هفتـ
ـارد و چهارصـ
ـك ميليـ
ـال (يـ
ـغ  1,476,744,560ریـ
ـده :تضمیــن شــرکت در مزایــده بــه مبلـ
ـرکت در مزایـ
ـن شـ
ـوع تضمیـ
ـغ و نـ
 -5مبلـ
ـال) میباشــد کــه صرف ـاً میبایســت بــه صــورت ضمانتنامــه معتبــر بانکــی یــا واریــز وجــه نقــد بــه
ـصت ريـ
ـد و شـ
ـزار و پانصـ
ـار هـ
ـل و چهـ
ـد و چهـ
ـون و هفتصـ
ميليـ
حســاب آب منطقــه ای گیــان (پــس از هماهنگــی الزم بــا واحــد ذیحســابی) تهیــه و اصــل آن در موعــد مقــرر تحویــل دبیرخانــه حراســت شــرکت ســهامی آب منطق ـهای گیــان
گردیــده و تصویــر آن نیــز در موعــد مقــرر طبــق ضوابــط و الزامــات ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت در ســامانه مزبــور بارگــذاری شــود .الزم بــه ذکــر اســت مشــخصات الزم جهــت
دریافــت ضمانتنامــه شــامل کــد اقتصــادی شــرکت آب منطق ـهای گیــان  411356488953و کــد پســتی  4188866789و شناســه ملــی شــرکت  10720143757و شــماره ثبــت
 1711میباشــد-6 .شــرایط کلــی شــرکت کننــدگان:
 -1پیمانکاران دارای گواهی صالحیت پیمانکاری معتبر در رشته آب.
 -2بهره برداران شن و ماسه با به کارگیری پیمانکاران دارای صالحیت در رشته آب.
*الزم بــه توضیــح اســت مزایــده گــران مــی بایســت در مرحلــه ارســال پیشــنهاد ،مــدارک و مســتندات (بنــد  )5شــرایط مزایــده را بــه صــورت کامــل جهــت ارزیابــی مســتندات ارائــه
نماینــد و بارگــذاری آنهــا در ســامانه ســتاد ایــران الزامــی میباشــد و در غیــر اینصــورت بــه دلیــل نقــص مــدارک و مســتندات ،قیمــت پیشــنهادی آنهــا مــورد قبــول قــرار نگرفتــه و
رد خواهــد شــد.
* شــرکت کننــدگان در مزایــده بایــد بــا لحــاظ قیمــت نــت بــرای عملیــات اجرایــی و هرگونــه اضافــه بهــا (کســر بهــا) را بــا لحــاظ نمــودن حقــوق دولتــی و ارزش افــزوده و ســایر هزینــه
هــای مرتبــط در قیمــت پیشــنهادی بــرای هــر متــر مکعــب مصالــح مــازاد لحــاظ نماینــد.
-7تاریخ ،مهلت و محل دریافت اسناد مزایده از طریق سامانه:
ـغ
ـز مبلـ
ـا واریـ
ـورخ  1401/09/09بـ
ـنبه مـ
ـاعت  14روز چهارشـ
ـت رأس سـ
ـورخ  1401/09/02لغایـ
ـنبه مـ
ـح روز چهارشـ
ـاعت  10صبـ
متقاضیــان مــی تواننــد سـ
ـال) بــه شــماره حســاب  IR 510100004001109304019854بنــام تمرکــز وجــوه درآمــد شــرکت ســهامی آب گیــان نــزد بانــک مرکــزی
ـزار ریـ
ـد هـ
ـال (پانصـ
 500,000ریـ
و همزمــان از طریــق مراجعــه بــه ســامانه ســتادایران بــه آدرس  www.setadiran.irبــرای دانلــود اســناد مزایــده اقــدام نماینــد.
 -8تاریــخ ،مهلــت ،محــل تحویــل و تاریــخ بازگشــایی اســناد مزایــده :مزایــده گــران مــی بایســت اســناد مزایــده را تکمیــل و ضمــن بارگــذاری کلیــه اســناد مزایــده در ســامانه تــدارکات
ـورخ  1401/09/19اقــدام نمــوده و نســبت بــه ارســال پــاکات الک و مهــر شــده الــف (اصــل تضمیــن شــرکت در مزایــده)
ـنبه مـ
ـاعت  14روز شـ
الکترونیکــی دولــت تــا رأس سـ
نیــز در مهلــت مقــرر تعییــن شــده بــه دبیرخانــه حراســت شــرکت ســهامی آب منطقـهای گیــان واقــع در رشــت – بلــوار امــام خمینــی(ره) اقــدام و رســید دریافــت دارنــد پیشــنهاد
ـورخ  1401/09/20در کمیســیون مزایــده بازگشــایی میگــردد .حضــور یــک نفــر نماینــده از طــرف هــر یــک از پیشــنهاد
ـنبه مـ
ـح روز یکشـ
ـاعت  10صبـ
هــای واصلــه رأس سـ
دهنــدگان در جلســه بازگشــایی پیشــنهاد هــا بــا ارائــه معرفــی نامــه مجــاز میباشــد.
 -9مدت اعتبار پیشنهادات 180 :روز بعد از آخرین موعد تسلیم پیشنهاد میباشد.
 -10مطابــق قوانیــن و مقــررات موضوعــه مبلــغ  %9مالیــات بــر ارزش افــزودهی کل مصالــح (براســاس حاصلضــرب حجــم مصالــح در قیمــت پیشــنهادی خریــدار بــه ازای هــر مترمکعب)
بــر عهــده برنــده مزایــده بــوده و از برنــده مزایــده در هــر مرحلــه قبــل از صــدور مجــوز برداشــت مصالــح مــازاد بــه نســبت حجــم مــورد نظــر فروشــنده جهــت صــدور ،اخــذ خواهــد شــد.
 -11هزینــه ی بیمــه ی عملیــات اجرایــی بــر عهــده ی برنــده ی مزایــده بــوده و  5درصــد مبلــغ عملیــات اجرایــی بــه عنــوان ســپرده بیمــه (ضمانــت نامــه بانکــی معتبــر) اخــذ و پــس
از ارائــه مفاساحســاب بیمــه آزاد مــی گــردد.
 -12برنــده ی مزایــده مکلــف اســت معــادل  10درصــد مبلــغ عملیــات اجرایــی بــه عنــوان تضمیــن حســن انجــام کار ،ضمانــت نامــه معتبــر بانکــی ارائــه نمایــد کــه پــس از صــورت
جلســه تحویــل موقــت و قطعــی آزاد مــی گــردد.
 -13اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :تلفن مرکز راهبری و پشتیبانی  021-41934میباشد.
شماره تماس دفتر قرارداد های شرکت سهامی آب منطقهای گیالن  - 013-32669021-9 :داخلی 2336
آدرس اینترنتی شركت سهامی آب منطقهای گیالن WWW.GLRW.IR :

روابط عمومی شرکت سهامی آب منطقه ای گیالن

جمعیت جوان و پویا است

ـر دارد در راســتای اجــرای مصوبــه شــماره /۱۴۹۹/۶ش مــورخ  ۲۰/۰۶/۱۴۰۱شــورای اســامی شــهر  ،نســبت بــه خریــد و حمــل
ـه در نظـ
ـهرداری اقبالیـ
شـ

رقم پایه
مزایده
(ریال)

مترمکعب
مصالح
(ریال)

الزمه پیشرفت کشور در گرو داشتن

صفحه8

جام جهانی بی سرود ملی
را بگذارید دم کوزه

اســتاندار خراســان جنوبــی بــه  ۲خــط انتقــال آب
از خلیــج فــارس و دریــای عمــان اشــاره کــرد و
افــزود :انتقــال آب از خلیــج فــارس بــه ســه راهــی
سرچشــمه رســیده و از آنجــا خــط ســوم بــه
ســمت اصفهــان ،خــط اول بــه ســمت یــزد و خــط
دوم بــه ســمت کرمــان و خراســان جنوبــی اجــرا
میشــود .وی گفــت :انتقــال آب مصوبــه دولــت
وبــا بودجــه دولتــی انجــام میشــود کــه ایــن
خــط از چابهــار بــه زاهــدان مصوبــه دارد پیگیــر
اخــذ ایــن مصوبــه بــه خراســان جنوبــی هســتیم
 .وی از انتقــال خــط چهــارم بــه عنــوان رفــع
چالــش هــای کشــاورزان و زرشــککاران یــاد کــرد
و گفــت :خــط چهــارم و دوم انتقــال آب از خلیــج
فــارس راه بــرای مشــکل کــم آبــی حــل مــی
شــود .کشــت قــراردادی و ســند تحــول زرشــک
اجرایــی شــود معــاون وزیــر جهــاد کشــاورزی و
رئیــس ســازمان حفــظ نباتــات بــه اهمیــت بخــش
کشــاورزی در دنیــا اشــاره کــرد وگفــت1۲0 :
تــن محصــول کشــاورزی از  1۴میلیــون هکتــار
در کشــور انجــام میشــود کــه خراســان جنوبــی
چالــش اولیــه آن مســئله آب اســت.
شــاهپور عالیــی مقــدم گفــت :زمانــی امنیــت بــه
معنــای داشــتن ســالح و ابــزار نظامــی بــود ولــی
در حــال حاضــر امنیــت غذایــی اولویــت دارد.
معــاون وزیــر جهــاد کشــاورزی بــه ســرانه میــزان
آب در بخــش اشــاره کــرد و گفــت ۴00 :میلیــارد
مترمکعــب پتانســیل آبــی کشــور اســت کــه از
ایــن مقــدار  ۲۷0میلیــارد مترمکعــب آب تبخیــر
میشــود .عالیــی مقــدم اقتــدار غذایــی را مهــم
برشــمرد و افــزود :کشــت قــراردادی  ۴0درصــد
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تولیــد کشــاورزی در دنیــا را بــه خــود اختصــاص
داده اســت کــه در وزرات جهادکشــاورزی 1۲
محصــول بــا کشــت قــراردادی تضمینــی بــرای
خریــد محصــوالت کشــاورزان اســت.
وی ادامــه داد :تدویــن ســند تحــول زرشــک
از کاشــت  ،برداشــت  ،فــرآوری و صــادرات از
مهمتریــن اقدامــات ایــن محصــول اســت .نقــش
آفرینــی قــوا در کشــاورزی رئیــس ســازمان
تحقیقــات ،آمــوزش و ترویــج کشــاورزی گفــت:
ایجــاد  ۴0مزرعــه الگویــی فنــاوری و نــوآوری
در ســال جــاری و حمایــت از  ۲مزرعــه الگویــی
زرشــک در خراســان جنوبــی انجــام مــی شــود.
ســید مجتبــی خیــام نکویــی در مراســم جشــنواره
ملــی زرشــک در روســتای افیــن شهرســتان
زیرکــوه افــزود :موانــع صــادرات محصــوالت
کشــاورزی برداشــته شــود.
نفــر بــه ص
کــه مجوزهایــی نیــز اخــذ شــده اســت.
معــاون وزیــر جهــاد کشــاورزی بــه نقشآفرینــی
غیــر مســت
وی گفــت :فصــل برداشــت ایــن محصــول و
همــه قــوا در بخــش کشــاورزی اشــاره کــرد و
جهــاد کشـ
برگــزاری جشــنواره زرشــک گردشــگران و مــردم
گفــت :بــرای الگــوی کشــت محصــوالت شــورای
را بــا ایــن محصــوالت و فرهنــگ غنــی اســتان
اجرایــی ش
تخصصــی بــا ریاســت معــاون اول رئیــس جمهــور
آشــنا مــی کنــد کــه ایــن خــود رونــق گردشــگری
روســتایی
تشــکیل شــده اســت  .خیــام نکویــی بــا اشــاره
را در پــی دارد.
و کلنــگ ز
بــه تاکیــدات مقــام معظــم رهبــری دربــاره امنیــت
رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی خراســان
خراســان ج
غذایــی گفــت :بــا اتفاقاتــی کــه در جنــگ روســیه
جنوبــی و دبیــر جشــنواره ملــی زرشــک نیــز
بــه گفتــه
و اوکرایــن افتــاد ،امنیــت غذایــی در بســیاری
در ادامــه برنامــه هــای هفتــه محصــول زرشــک
بارگاهــی
از کشــورها از جملــه ایــران اهمیــت پیــدا کــرد
نیازبــا
هکتــار و
تجهیزاتهــزار
بیــش از 1۹
بــه گفتــه وی زرشــک ظرفیتــی بــرای اقتصــاد روح اهللاســتان
کشور برایاســتاندارد
پزشکی مورد
گفــت:موجودی
مزینانی افزود:
زرشــک تَــر
مانند تــن
مختلفهــزار
ســاالنه ۸5
عروق،وچشم وحفــظ کیف
ارتوپدی ،قلب و
ظرفیــتتخصصی
منطقــهای اســت کــه از آن غافــل شــدیم کــه اگــر اقالم گروه های
خراســان
خشــک در
تــن
در یکــی از کشــورهای پیشــرفته بــود تبدیــل بــه مغز و ۲۲
است و در :ســردخانه
میزان کافی
زرشــکاحتیاطی به
ذخیره های
هــزارلحاظ
اعصاب ،با
میــزانبا ۹۸
تولیــد مــی
جنوبــی
رصد بازار دشــت مــر
یــک طــرح اقتصــادی مــی شــد.
ایــنهمزمان
شــودکه داشت:
هستیم .وی اظهار
مناسب تامین
وضعیت
مهــدی
طریقدانــه
زرشــکاز بــی
غذا و دارو وسربیشــه و
اســت.سازمان
کشــورنظارتی
سامانه های
درصــدو وارداتی
بــه گفتــه وی ایــران  ۹5درصــد زعفــران دنیــا را اقالم تولیدی
بازاریاب۲ــی
علوم فـ
اینکــه
دانشگاهــه
مرتبط بااشــاره ب
ـری بــا
تامیــن کنــد ولــی ســهم فــروش آن  500میلیــون رصد جعفـ
هزار مراکزعنــاب در م
ـرآوری،بیش از
پزشکی و
های
میدانی
جشــنواره
هــدف
ملــی برای عنــاب قاین
اقدامات الزم
کارشناس
مهمتریــنکاربر و
بازارســازیبا ده ها هزار
دالر اســت کــه ارزش افــزوده ای چندانــی نــدارد .درمانیو و تشخیصی
کنندگانـوـد تــا
چرخــه تولی
ـزود :تکمیـ
مستمر،افـ
ـکواســت
زرشـ
سازمانــهر بهــر
ش
دیگر
همکاریـلتامین
اقالم با
موقع
وی تصریــح کــرد :ظرفیــت دانشــی در حــوزه تامین به
کاشــت ،داشــت و
مراحــل
آمــوزش
طــرح امنیـ
انجام است.
مستمردردرحال
فــروش ،صورت
کشــاورزی بــاال اســت امــا از ایــن ظرفیــت های مرتبط به
برداشــت زمینــه تولیــد بــا کیفیــت زرشــک را
نماینــده م
بهخوبــی اســتفاده نکردیــم و ضریــب نفــوذ
رقــم مــی زنــد تــا ورود بــه بازارهــای داخلــی و
شــورای ا
علمــی در بخــش کشــاورزی  ۶درصــد اســت کــه
امروز:
شــود .انعقــاد
یادداشت ایجــاد
خارجــی ارزش افــزوده ای
غذایــی را
بایــد ارتقــا یابــد.
 5تفاهــم نامــه رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی
امنیــت و
معــاون وزیــر جهــاد کشــاورزی گفــت :پویایــی
در زمینــه انعقــاد تفاهــم نامــه هــای محصــول
آورنــد وی
اقتصــاد زرشــک بــا ورود بــه بازارهــای جهانــی
زرشــک خراســان جنوبــی گفــت :احــداث شــهرک
محدودیــت
خواهــد بــود تــا بــا اســتفاده از دانشهــای روز
ـرمایه گـ
شهرکـا سـ
سربیشــه بـ
زرشــک
تخصصــی
ـذاری رفتنچندیــن س
مشغول راه
غرب
خیابادرنهای
صبح در
ایــن محصــول جایــگاه خــود را کســب کنــد .وی بعد از نماز
ـزار تـ
خودرو ،هـ
ظرفیــت ۴0
تومــان و بــه
 ۲۲0میلیـ
ـنو اذیتکشــور بــه
آزار
قصد
سرنشینان یک
ـاردکردم
احساس
از راه انــدازی مجتمــع ترویجــی زرشــک یــاد کــرد بودم که
مســتقیم و
صــورت
نفــر بــه
کوچه150
اشــتغالزایی
متوجه وی بــه توس
پشت سر و
حواسم به
رفتم و
وگفــت :بــا دانــش روز و کشــاورزی ارگانیــک در دارند،بــابه سمت
ـن مــوارد
ـتقیمکاز ایـ
نزدیکمسـ
ـورت غیــر
ـر بــه
 500نفـ
برگشتم .اشــاره کــر
دفعه
شد ،ی
وقتیصـخوب
بودم،
زرشــک قیمــت ایــن محصــول رونــق مــی یابــد .صدای پا
کشفــواع
تولیــد ان
نبود،واحــد
دستـزود:
ـری افـ
ـت .مهـ
رئیــس ســازمان تحقیقــات ،آمــوزش و ترویــج مردیاسـ
حجاب بــی توجهـ
دختری
جعفـبه
ـدیقمه
هیکل و
قوی
گــذاری 1۲0
ســرمایه
بــا
زرشــک،
از
محصــوالت
بندازم! ســازمان بر
کشــاورزی افــزود :برداشــتهای مکانیــزه ،رفــع کرده بود .سالم کردم ،گفت میخواهم عمامهات را
۶۷0
 10هــزار و
تومــان واو بــه
میلیــارد
شوی ،مهمــی دار
خوشحال می
ظرفیــتاگر
دادم و گفتم
درآوردم و به
زنــگ جارویــی زرشــک ،بســتهبندی و ایجــاد عمامه را
موضــوع
کــه را حــد شــعا
گفت واقعاً
اســت سرم
نامــهببر! بعد
تفاهــمگفتم
دومیــنمیبرم!
تــن،با تعجب
بــازار مناســب از دیگــر مــوارد ایــن محصــول برای تو!
جلوتروبا1۲0
کمیــتقیم
ـورت مس
ـ
ص
ـه
ـ
ب
ـر
ـ
نف
31
ـتغالزایی
ـ
ماشین بــه گفتــ
اســت.
پاییناشانداختم و به مسیرم ادامه دادم.
دادند!دنبــال دارد.
پسرا بــه
ـتقیم
ـ
مس
ـر
ـ
غی
ـورت
ـ
ص
ـه
ـ
ب
ـر
ـ
نف
کشــاورزی
ارزش
بیشــترین
دارویــی
گیاهــان
افــزود:
وی
سراغم آمدند و با احترام عمامه را
همچنیــن تفاهــم نامــه فــرآوری محصــوالت
بــه تصویــب
افــزوده دارنــد کــه از خامفروشــی ایــن محصــوالت
زرشــک ،بــا ســرمایه گــذاری  ۲5میلیــارد تومــان
بســیار از
جلوگیــری شــود.
 ،اشــتغالزایی مســتقیم  35نفــر و  100نفــر بــه
معــاون ه
صــورت غیــر مســتقیم نیــز بــه امضــا رســید .وی
خراســان
گردشگری در مزارع کشاورزی
احــداث ســردخانه نگهــداری زرشــک و محصــوالت
جشــنواره
آن بــا ســرمایه گــذاری  10میلیــارد تومــان،
مزیــتدار
معــاون گردشــگری وزیــر میــراث فرهنگــی،
ظرفیــت  10هــزار تــن را از دیگــر تفاهــم نامــه هــا
ادامــه خوا
گردشــگری و صنایــع دســتی نیــز درجشــنواره
برشــمرد کــه موجــب اشــتغالزایی بــرای  15نفــر
جــواد اشـ
ملــی زرشــک گفــت :گردشــگری موضوعــی اســت
بــه صــورت مســتقیم و  50نفــر بــه صــورت غیــر
افــزوده کـ
کــه کشــاورزی و جشــنواره هایــی مثــل زرشــک را
مســتقیم خواهــد شــد .بــه گفتــه وی تفاهــم نامــه
در کارگــر
نیــز در برمــی گیــرد.
احــداث ســردخانه نگهــداری زرشــک ومحصــوالت
همچنیــن
شــالبافیان افــزود :ایجــاد مزرعههــای کشــاورزی
آن بــا ســرمایه گــذاری  11میلیــارد تومــان بســته
هــا درکمیت
گردشــگری در خراســان جنوبــی بــا توجــه بــه
شــد کــه  10هــزار تــن ظرفیــت و اشــتغالزایی 15
مــردم قای
قابلیــت ممتــازی کــه در مــزارع دارد ،اهمیــت دارد
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اســتاندار خراســان جنوبــی گفــت :مدیــران
دســتگاههای دیگــر نیــز مشــابه برنامــهای کــه
بــرای معرفــی زرشــک خراســان جنوبــی برگــزار
شــد ،بــرای ظرفیــت هــای گردشــگری و معدنــی
بــی نظیــر اســتان هــا نیــز اجــرا شــود.
بــه گــزارش خبرنــگار ســراج؛ دکتــر قناعــت بــا
بیــان اینکــه زرشــک ،یــک محصــول اســترتژیک و
هویتــی بــرای اســتان اســت ،افــزود :محصــوالت
اســتراتژیک بــه عنــوان شناســنامه کشــاورزی
میتوانــد قابلیتهــای خراســان جنوبــی را در کشــور
و در خــارج از مرزهــا بــه درســتی معرفــی کنــد.
وی گفــت :بایــد تــالش کنیــم شــعار «زرشــک
خراســان جنوبــی بــرای همــه ایــران» نهادینــه
شــود تــا مقدمــات رشــد کشــاورزی فراهــم شــود.
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه  50هــزار خانــوار اســتان
بــه طــور مســتقیم محصــول زرشــک دارنــد،
گفــت :آمــوزش بهــره بــرداران در دســتور کار
قــرار گیــرد تــا جهــش چشــمگیری در وضعیــت
اقتصــادی خانوارهــا باشــد .قناعــت بــا اشــاره
بــه جایــگاه خراســان جنوبــی در تعییــن ســطوح
ســازمان برنامــه و بودجه،تاکیــد کــرد :خراســان
جنوبــی جــزو اســتان هــای کمتــر توســعه یافتــه
اســت لــذا بــا معرفــی محصــوالت اســتراتژیک و
ظرفیــت هــای گردشــگری و کشــاورزی موجــود،
ایــن جایــگاه ارتقــاء مــی یابــد.
قناعــت گفــت :بــا ترغیــب شــرکتهای دانــش
بنیــان در عرصــه فــرآوری محصــوالت کشــاورزی،
آینــده ای روشــن و مطلــوب بــرای محصــوالت
مزیــت دار از جملــه زرشــک ،زعفران،عنــاب و...
رقــم خــورد.

ناخواسته دماغ دروازه بان
شکست ،عقب افتادید!

مقدار
تقریبی
مصالح

م
خ
ط

در آیین جشنواره ملی زرشک خراسان جنوبی مطرح ش

خودزنـــی!

کارشناسی

صفحه8

صفحه5
صفحه5

صفحه4

مداخلههوشمندانهبانکمرکزی

علیه السالم
صادق
تا پایان امام
اراضی کشاوری صاحب سند خواهند شد
تمام
دولت
ِین َح َرماً َو ُه َو الْکو َف ُة َو ل َ َنا َح َرماً َو ُه َو
إ ِ َّن ِ َّلِ َح َرماً َو ُه َو َمک ُة َو ل َِر ُسول ِ ِه َح َرماً َو ُه َو ال ْ َمدِی َن ُة َو ِلَمِی ِر ال ْ ُم ْؤ ِمن َ
اشارهال ْ َجبه َّن ُة؛اهمیت
خبرنگاران َو َجبا َب ْت ل َ ُه
جمع َم َة َم ْن َز َار َها
دری َفا ِط
ـنبهت َُس َّم
پنجشل ْـدِی
روزأَ ٌة م ِْن ُو
نژاد ِه ا ْم َر
ـاداتی ُن فِی
دکتر ســیدجواد ُق ُّمسـ َو َست ُْد َف
امیرالمومنین را حرمی
است،
آن مدینه
حرمی است
پیامبر را
مکهتااست،
حرمی است
صدور ســند و خدا
اراضی
درصد از
ـیزدهمو 4
دولت سـ
قبل از
آن که
کاداسوــتر
اجرایراقانون
فرزندان من به نام فاطمه
خانمی از
درـآن
کار و آن قم
یکاست
حرمی
برای ما
بودند،است و
ـندآن کوفه
استـو
جمعی
ـارکت
استو ومش
قرارگاهی
ایجاد
افزود :با
کشــاورزی دارای س
خواهد بود.
بهشت
پاداشش
این کند
باید رادرزیارت
هرکس وی
قضائیه ،خواهد
دفن
بتوانیم کار
کنند تا
ـارکت
کار مشـ
شد ،مقننه
مجریه و
ســه قوای
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شناسه آگهی1413863 :

 -١هزینه آگهی (هر چند نوبت) به عهده برنده فراخوان می باشد.
 -۲شهرداری در رد یا قبول هر یک یا کلیه پیشنهادها مختار می باشد.
 -۳واریــز مبلــغ ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ریــال ريــال (پانصــد میلیــون ریــال) ســپرده شــرکت در مناقصــه بــه حســاب جــاری  ۰۱۰۶۳۹۵۲۸۱۰۰۳نــزد بانــک
ملــی شــعبه اقبالیــه یــا ارائــه ضمانــت نامــه بانکــی الزامــی اســت.
 -۴برندگان اول  ،دوم و سوم فراخوان چنانچه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان ضبط خواهد گردید.
 -۵سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد فراخوان درج گردیده است.

شهردار اقبالیه  -میکائیل سلمانی

آگهی نوبتی سه ماهه دوم (تیر/مرداد/شهریور )
حوزه ثبتی فشم رودبارقصران بخش یازده تهران سال 1401

ـال 1401
ـه دوم سـ
ـه ماهـ
ـه در سـ
ـی کـ
ـور امالکـ
ـه مذکـ
ـن نامـ
ـواد  59آئیـ
ـره  ۲مـ
ـور تبصـ
ـالک کشـ
ـناد و امـ
ـت اسـ
ـون ثبـ
ـاده  11و  1۲قانـ
ـه مـ
ـر بـ
نظـ
ـردد:
ـی گـ
ـی مـ
ـوم آگهـ
ـالع عمـ
ـت اطـ
ـل جهـ
ـرح ذیـ
ـه شـ
ـت بـ
ـده اسـ
ـه شـ
ـا پذیرفتـ
ـت آنهـ
ـای ثبـ
ـهریور-که تقاضـ
ـرداد  -شـ
ـر مـ
تیـ
پالک -6اصلی قریه اوشان

133فرعــی – آقــای مشــهدی باقــر خانــی اوشــانی فرزنــدگل محمــد بــه شــماره شناســنامه  10۸صــادره ازشــمیران شــش دانــگ بــاغ مشــجر شــماره 133
فرعــی از  ۶اصلــی واقــع در قریــه اوشــان
پالک -9اصلی قریه آهار

1110فرعــی –خانــم بلیقــس الیکائــی آهــاری فرزنــد علــی بــه شــماره شناســنامه 31۹صــادره از شــمیران شــش دانــگ یــک قطعــه زمیــن بــه شــماره 1110
فرعــی از  ۹اصلــی واقــع در قریــه آهــار
پالک -۲0اصلی قریه میگون

۲۹۲0فرعی –آقای علی اصغر شمس الدین میگونی فرزند احمد به شماره شناسنامه ۲0۷صادره از شمیران شش دانگ یک قطعه زمین به شماره ۲۹۲0
فرعی از  ۲0اصلی واقع در قریه میگون
* رونوشت ریاست محترم منابع اب منطقه ای رودبار قصران
* مدیریت محترم اداره جهاد کشاورزی شهرستان شمیرانات
* بخشدار محترم رودبار قصران
* شهردار محترم شهر اوشان فشم میگون
* شهردار محترم شهر شمشک دربندسر
* ریاست محترم اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان شمیرانات بایگانی

آدرس :رودبارقصران – فشم – بلوار امام خمینی – روبروی فرهنگسرای فشم -تلفن-۲6503081-۲6503080 :اداره ثبت اسناد و امالک فشم

2735۲735
الف:م الف:
1392732
آگهی:
شناسهشناسه
 1398088م
آگهی:

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران (اداره ثبت اسناد و امالک فشم)

ـی ت
آگهـ

ـه دسـ
بـ

ـرر زی
مقـ

 -1پــالک
و محمــد
فرعــی از

لــذا بدیــن

اعتراضــی

اخــذ نمای

یــک مــاه

رســید اخ

دادگاههــا

مانــع از ان

تاریخ انت

