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ســردر تاریخی جورجیر که قدمت هزارســاله دارد به 
جای آنکه میزبان گردشگران باشد در میان بی مهری ها، 
هر روز به نابودی نزدیک تر می شــود.به گزارش باشــگاه 
خبرنــگاران جوان از اصفهان، نصــف جهان گنجینه ای از 
بنا های تاریخی متعددی اســت که هر کدام شناســنامه 
معماری عصر و دوره ای را نشــان می دهنــد؛ بنا هایی که 
کاشــی کاری، آجرکاری، گــچ کاری، دیوارنگاری، کتیبه ها 
و گنبد هــای آن ها در پی گذشــت قرن هــا همچنان هنر 
استادکاران و طراحانشــان را حکایت می کند.یکی از این 
آثار مسجد حکیم از مساجد چهار ایوانی است که در زمان 
حکومت شــاه عباس دوم به دست پزشک او حکیم محمد 
داوود در محل ویرانه های مســجد جامع دیلمی جورجیر 
یا مســجد صاحب بن عباد بنا شده است.امروز از جورجیر 
فقط ســردری در ضلع شمال غربی مســجد حکیم دیده 
می شود. مسجد دیلمی جورجیر در نیمه دوم قرن چهارم 
هجری ســاخته و به نام مســجد جامع صغیر هم شناخته 
می شــده است.منصور عسکری کارشــناس مرمت بنا ها و 
تزیینات کاشی کاری استان اصفهان گفت: سردر جورجیر 
از قدیمی ترین آثار اســامی در اصفهان و متعلق به دوره 
دیلمیان و آل بویه اســت و بنابراین بیش از ۱۱۰۰ ســال 

قدمت دارد.
وی ادامه داد: در کتب تاریخی نوشته اند که این مسجد 
دارای کتابخانه و مدرس طاب علوم دینی بوده است، ولی 
بر اثر حمله مغول ها مســجد تخریب می شود و از آن فقط 
ســردری باقی می ماند که این سردر هم با کاهگل پوشیده 
شــده بود.کارشــناس مرمت بنا ها و تزیینات کاشی کاری 
استان اصفهان افزود: پس از وقوع سیاب این سردر نمایان 
شد و در ســال ۱۳۳۵ به همت اســتاد لطف اهلل هنرفرد 
تا حدودی مرمت و بازســازی شد.عســکری در تشــریح 
ویژگی های سردر جورجیر بیان کرد: از ویژگی های شاخص 
بنا، نوع تزیینات به کار رفته در آن اســت. شــاخص ترین 
ویژگی سردر جورجیر یک قوس شــکنج یا کنگره بزرگ 

یازده پر بر فراز آن است که در نوع خود بی نظیر است.وی 
افزود: در ســردر جورجیر از هیچ کاشی یا نقاشی استفاده 
نشــده و فقط تزیینات آجری که هنر معماری قرون اولیه 
اســامی بوده در آن بکار گرفته شــده است؛ در واقع هم 
سازه آجری اســت و هم تزئیناتش بدون هیچ استفاده ای 
از رنگ و کاشی فقط با آجر است.کارشناس مرمت بنا ها و 
تزیینات کاشــی کاری استان اصفهان به نماد های طراحی 
شده در این سازه تاریخی اشاره و اضافه کرد: حروف عبری 
و پهلوی، درخت زندگی، انواع شــمعدانی ها و اشکالی که 
نشان دهنده سیر تکامل انسان از زمین است به خوبی در 
گوشه و کناراین سردر مشاهده می شود.عسکری گفت: این 
مسجد، پایگاه صلح و همزیستی مسالمت آمیز بین پیروان 
ادیان مختلف )همچون مســیحیان، زرتشتیان و یهودیان( 

ساکن در اصفهان هم بوده است.
وی بیان کرد: عاوه بر ذکر بســم اهلل الرحمن الرحیم، 
یک ُمهر ترازو در تزیینات سردر جورجیر مشاهده می شود 
که می توان گفت این مسجد پایگاهی برای عدالت ورزی و 
حل و فصل دعاوی قضایی بوده است، چون این نماد را در 
جای جای سردر می توان دید.محمدحسین ریاحی مدرس 
دانشگاه گفت: ســردر مسجد جورجیر یکی از نفیس ترین 
آثار تاریخی ایران اســت، اما در معرض تخریب قرار دارد.
وی ادامه داد: این ســردر تاریخی که نشانه اصالت ایرانی 
اســت هیچ حفاظ و حصاری ندارد و اهالی محل وســایل 
نقلیه خود را در کنار آن قرار می دهند که همین امر باعث 
فرسایش بنا شده است.این مدرس دانشگاه عنوان کرد: از 
دوره دیلمیان آثار دیگری همچون مسجد نایین را هم در 

استان اصفهان داریم، اما سردر جورجیر شاخص ترین اثر به 
جا مانده از آن دوران اســت که در حق آن جفا شده است.

ریاحی ادامه داد: در حالی که مجاور ســردر جورجیر اثری 
دویست ساله در حال مرمت است، ولی میراث فرهنگی به 
این اثر هزار ساله نمی کند و در حفظ آن کوشا نیست.وی 
خاطرنشــان کرد: مهمترین منبــع درآمد و ارزآوری برای 
ایران صنعت گردشگری است، چون کشورمان غنی از آثار 
تاریخی و جاذبه های طبیعی است، اما متأسفانه بسیاری از 
آثار تاریخی ما از جمله جورجیر مورد بی مهری مسئوالن 
قرار می گیرند.ســید روح اهلل سیدالعســکری رئیس اداره 
میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی شهرستان 
اصفهان، با بیان اینکه ســردر جورجیر قدیمی ترین سردر 
تاریخی مساجد ماست گفت: این بنا در غرب بازار اصفهان 
قرار گرفتــه و همین موضوع باعث شــده که رفت و آمد 
حوالی آن بسیار زیاد باشــد، متاسفانه در سالیان گذشته 
ســردر جورجیر آســیب هایی دیده، اما شــدید نیســت.

وی افــزود: میراث فرهنگی قصد دارد تا با حفاظ شیشــه 
سکوریت از این اثر تاریخی محافظت کند.

رئیــس اداره میــراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع 
دستی شهرســتان اصفهان بیان کرد: اگر بتوانیم از تردد 
موتورسیکلت در این مکان جلوگیری کنیم آسیب به این 
بنا به حداقل می رســد، از همین رو اگر ماموران انتظامی 
در این امر به میراث فرهنگی یاری رســانند می توان این 
اثر را به خوبی حفظ کرد.سیدالعســکری در پایان اضافه 
کرد: میراث فرهنگی با هیئت امنای مسجد حکیم صحبت 
کرده و با توجه به موقوفات دیگری که در این مکان وجود 
دارد قرار شده تا هیئت امنای مسجد اقدام به نصب حفاظ 
کنند.میــراث فرهنگی اصفهان بخــش عظیمی از تاریخ 
اصفهان را تشــکیل می دهد که با بــی مهری های فراوان 
یکی پس از دیگری در حال نابودیســت، تخریب و از بین 
رفتــن این آثار تاریخی ضربــه مهلکی به میراث فرهنگی 

کشور خواهد زد.

دیگر رمقی برای رودخانه ها و چشــمه های چهارمحال و بختیاری باقی نمانده 
چرا که این استان با بحران جدی کم آبی و خشکسالی روبرو شده است.به گزارش 
باشــگاه خبرنگاران جوان از شــهرکرد، دیگر رمقی برای رودخانه ها و چشمه های 
چهارمحال و بختیاری باقی نمانده اســت، اینک این اســتان که روزگاری تامین 
کننده آب رودخانه های زاینده رود و کارون بود، با بحران جدی و بی سابقه کم آبی 
و خشکســالی روبرو شــده اســت.بیش از یک دهه از وقوع پدیده خشکسالی در 
چهارمحــال و بختیاری می گذرد و در این مدت کاهش نزوالت آســمانی و تغییر 
شــکل بارش ها از برف به باران از یک سو و افزایش دمای هوا از سوی دیگر سبب 
کاهش منابع آب سطحی و پایین رفت سطح آب سفره های زیرزمینی این استان 
شده است.چهارمحال و بختیاری سرچشمه رودخانه های زاینده رود، کارون و بخشی 
از دز است و افزایش یا کاهش بارش ها در این استان، استان های خوزستان، اصفهان 
و فات مرکزی را تحت تأثیر خود قرار می دهد.این استان در حالی وارد سال آبی 
۱۴۰۱-۱۴۰۰ شــده است که با کاهش ۴۰ درصدی بارش ها در سال آبی گذشته 

روبه رو بوده و دومین استان کم بارش کشور اعام شده است.
خشکســالی های اخیر از ســال آبی ۸۵-۸۶ در این استان آغاز شده است و در 
طول این ســال ها بین یک هزار و ۲۰۰ تا یک هزار و ۵۰۰ میلیمتر کمبود بارش 

در اســتان گزارش شده که معادل نبود هیچ بارشــی به مدت ۲ سال است.۹۶.۱ 
درصد مساحت این استان درگیر خشکسالی است و این موضوع بر افت ذخایر آب 
زیرزمینی این اســتان به شدت تأثیر گذاشته است.در این میان منطقه کوهرنگ، 
مهم ترین منبع تغذیه کننده و تأمین آب زاینده رود است. این منطقه که تا چندی 
پیش به معدن آب ایران شــهرت داشت اکنون گرفتار خشکسالی مداوم و پیاپی 
است؛ سال آبی ۱۳۹۹ – ۱۴۰۰ در منطقه کوهرنگ با کاهش ۴۰ درصدی بارش ها 
نسبت به میانگین بلند مدت به پایان رسید و پیش بینی از وضعیت بارش ها در چند 

ماه آینده هم چشم انداز چندان مثبتی ارائه نمی دهد.
در رخــدادی که تاکنون در حافظه شــفاهی و ثبتی مــردم منطقه کوهرنگ 
ســابقه نداشته است، چشمه و تونل کوهرنگ خشک شــده و میزان ورودی آب 
آن به یک ســوم رسیده است.احمدرضا محمدی مدیرعامل شرکت آب و فاضاب 
چهارمحال و بختیاری با اشــاره به کاهش شدید آبدهی چشمه کوهرنگ، گفت: 
اکنون آبدهی چشمه ۴۰۰ لیتر برثانیه اســت که تمامی آن وارد خط انتقال آب 
به شهرکرد می شود و جریان چشمه به طور کامل خشک شده است.او با اشاره به 
اینکه چشمه کوهرنگ ۶۰۰ لیتر بر ثانیه کسری آبدهی دارد، افزود: عاوه بر ۴۰۰ 
لیتر بر ثانیه آبدهی این چشمه که پیش از این در مسیر خود جاری می شد، ۲۰۰ 

لیتر بر ثانیه برداشت آب از چشمه که وارد خط انتقال آب می شود نیز کاهش یافته 
است.محمدی اضافه کرد: چشمه های بزرگ نظیر مروارید، دیمه، پیرغار، سرآب، برم 
و سندگان هم به وضعیت مشابه چشمه کوهرنگ گرفتار شده اند و همین موضوع 
برداشــت از منابع دیگر از جمله چاه ها را تشــدید کرده و بر افت ســفره های آب 
زیرزمینی تأثیر گذاشته است.مسئوالن هواشناسی نیز عنوان می کنند این استان در 
طول ۱۵ سال گذشته به دنبال تغییر اقلیم و وقوع خشکسالی های متوالی، بین یک 
هزار و ۲۰۰ تا یک هزار و ۵۰۰ میلیمتر کمبود بارش دارد که معادل بارندگی های 

دو سال آبی کامل است.

جورجیر، بنایی تاریخی که سیالب آن را نمایان کرد 

بی مهری میراث فرهنگی به جورجیر

حال ناخوش زاینده رود در بحران کم آبی

مشکالت تمام نشدنی عشایر ادامه دارد
طرح خرید تضمینی دام زنده مازاد به دلیل کند بودن هنوز نتوانسته مشکات 
عشایر استان ایام را حل کند و در حال حاضر خواسته عشایر صادرات دام ها است.

به گزارش مهر،اســتان ایام از دیرباز تاکنون جایگاه عشایر غیور بوده است، عشایر 
استان ایام با جمعیتی بالغ بر ۸۰ هزار نفر در مناطق مختلف استان حضوری فعال 
دارند و نقش های مهمی در بخش های استان ایفا می کنند.جامعه عشایری استان با 
در اختیار داشــتن یک میلیون و ۴۰۰ هزار رأس دام ساالنه هشت هزار و ۱۰۰ تن 
گوشت قرمز، ۲۵ هزار تن شیر، ۴۶۵ تن روغن حیوانی، ۳۶۰ تن کشک و یک هزار و 
۳۵۰ تن پشم تولید و به بازار عرضه می کنند.خشکسالی طی دو سال اخیر مشکات 
زیادی را برای عشــایر استان ایام به وجود آورده و دام های مازاد عشایر خریداری 
ندارند، بر همین اساس چند ماه پیش بود که طرح خرید تضمینی دام مازاد عشایر 
اســتان ایام توسط دستگاه های اجرایی مثل جهاد کشاورزی، امور عشایری و امور 
دام کلید خورد.این طرح هرچند هنوز در استان ادامه دارد، اما به دلیل پایین بودن 
ظرفیت کشتارگاه صنعتی دام ایام، روند کندی دارد و خواسته های عشایر را برآورده 

نکرده است.
یکی از عشــایر ایامی اظهار داشت: قشر عشایر نقش مهمی در تولید گوشت 
قرمز اســتان و کشور دارند، ولی متأســفانه مورد بی توجهی قرار گرفته اند.حمید 
نصراللهی افزود: معیشــت عشایر استان ایام بیشتر از طریق تولید گوشت قرمز و 
دیگر محصوالت دامی است، متأسفانه به دلیل خشکسالی، کمبود علوفه و نهاده ها 
با مشکات زیادی مواجه هستیم.او تصریح کرد: خرید تضمینی دام زنده مشکات 
عشــایر را حل نکرده است چراکه در این طرح تنها درصد پایینی از دام های مازاد 
عشایر خریداری می شود.نصراللهی اضافه کرد: خواسته عشایر استان ایام این است 
با توجه به مرز مهران، زمینه صادرات دام زنده مازاد به عراق فراهم شود تا بخشی 

از این مشکات برطرف شود.
مدیرکل امور عشایری ایام اظهار داشت: عشایر استان با جمعیتی معادل ۹ هزار 
و ۷۳۶ خانوار ۱۱ درصد جمعیت اســتان را تشکیل می دهند.فرشاد یاسمی بیان 
کرد: عشــایر استان ایام ۵ درصد جمعیت عشایری کشور را تشکیل می دهند.او با 
اشاره به اینکه جمعیت دامی عشایر استان یک میلیون و ۴۰۰ هزار رأس دام است، 
گفت: این میزان دام نزدیک به ۷۰ درصد جمعیت دامی استان را تشکیل می دهد.
یاسمی بیان کرد: جمیعت دامی عشایر استان ایام، ۶ درصد جمعیت دامی عشایر 
کشور را تشکیل می دهند و ایام یکی استان های مهم در زمینه تولیدات عشایری 

محسوب می شود.
او افزود : ۶۰ درصد مراتع استان در اختیار عشایر استان است و تولیدات عشایر 
اســتان ســاالنه بالغ بر ۹۰ هزار تن محصوالت مختلف به ارزش یک هزار و ۲۰۰ 
میلیارد تومان است.مدیرکل امور عشایری ایام اضافه کرد: عشایر بیش از ۳۰ درصد 
محصوالت پروتئینی و دامی استان ایام را تولید می کنند، ضمن اینکه بیکاری در 
جامعه عشــایری زیر چهار درصد است.یاسمی عنوان کرد: در بحث تأمین علوفه و 
نهاده های دامی عشایر، در سال جاری نزدیک به هفت هزار تن علوفه یارانه ای بین 
عشایر توزیع شده و هفت هزار و ۲۰۰ تن دیگر نیز در اختیار عشایر قرار می گیرد.

او افزود: نهاده بر اساس دفترچه های عشایر، پاک کوبی و کارت شناسایی عشایر به 
صورت مدت دار در اختیار عشــایر استان قرار داده می شود. او با اشاره به مشکات 
فروش دام زنده عشایر ایام، افزود: بحث خرید دام نیز یکی از مصوبات سفر ریاست 
جمهوری در ایام بود که هم اکنون درحال انجام است.یاسمی ادامه داد: یکی دیگر 
از موضوعات برای حل مشکات عشایر، بحث صادرات دام بود که این موضوع نیز در 
سفر ریاست جمهوری به ایام تصویب و موافقت و دستورالعمل اجرایی آن نیز اباغ 
شده است.مدیرکل امور عشایری ایام عنوان کرد: در طول هفته جاری طی جلساتی 
که با مســئوالن کشوری برگزار شــده قرار است از طریق گمرک مهران با طرفین 
عراقی و حوزه کشــور های عربی هماهنگی الزم انجام شود که بتوانیم دام عشایر را 
توسط تشکل های عشایری به کشور های همجوار نیز صادر کنیم و سود این حوزه 
نیز به اقتصاد عشایر و خود عشایر می رسد.یاسمی افزود: یکی دیگر از موضوعاتی که 
در سفر ریاست جمهوری پیگیری شد بحث مرحله دوم خرید دام مازاد عشایر است.

او ادامه داد: در فاز اول خرید ۸۵ هزار رأس دام حذفی عشــایر در دســتور کار قرار 
داده شده و در فاز دوم خرید بره پرواری عشایر با کیلویی ۶۲ هزار تومان آغاز خواهد 
شــد.با توجه به مشکات متعدد عشایر استان ایام برای بحث فروش دام و تأمین 

نهاده ها، نیاز است هرچه زودتر زمینه صادرات دام عشایر فراهم شود.

دریاچه مصنوعی کرج
 از موافقت اولیه تا بازی های اداری

 الیحه احداث دریاچه مصنوعی کرج باهدف توسعه گردشگری در دوره چهارم 
شورای اســامی شهر کرج به تصویب رسید.به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان از 
البرز،. الیحه احداث دریاچه مصنوعی کرج به عنوان بزرگ ترین دریاچه مصنوعی 
کشور و باهدف توسعه گردشگری و جذب پتانسیل های اقتصادی برای البرز و مرکز 
آن در دوره چهارم شورای اسامی شهر کرج به تصویب رسید.این دریاچه بر مسیر 
رودخانه کرج و  در نزدیکی پارک چمران جانمایی شــد و  پروژه  ساخت آن پس از 
اخذ مجوزهای الزم از ادارات مربوطه از جمله حفاظت محیط زیست و شرکت آب 
منطقه ای آغاز شــد.باتوجه به این که آغاز این طرح در اواخر شورای چهارم کلید 
خورد بنابراین نگرانی ها بر ســر توقف طرح بعد از شــورای چهارم و انسداد مسیر 
تزریق بودجه به آن باال گرفت تا جایی که مسئوالن وقت، زمان افتتاح این دریاچه را 
نوروز ۹۶ یعنی پیش از آغاز فعالیت شورای پنجم، اعام کردند.اما آنچه مسلم است 
این افتتاحیه زود هنگام در حد شعارهای توخالی مسئوالن در یادها درگذشت و در 
گذشته باقی ماند، جالب تر آن که مدتی بعد طرح احداث دریاچه متوقف شد اما نه 
به خاطر کمبود بودجه.همانطور که پیش تر هم گفته شد احداث دریاچه مصنوعی 
بر ســر مسیر رودخانه کرج مســتلزم اخذ مجوز از بعضی سازمان ها مانند شرکت 
آب منطقه ای بود، این شــرکت که در ابتدا با کارشناسی های انجام گرفته با اجرای 
طرح موافقت کرده بود، پس از مدتی با این توضیح که محل دریاچه مصنوعی کرج 
در مســیر سیل دویست ساله قرار دارد، مانع از ادامه طرح شد.پیمان بضاعتی پور، 
رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شــهرداری کرج در این باره گفت: طرح 
دریاچه مصنوعی کرج از سال نود و یک آغاز شد.او افزود: وقتی دیواره سازی رودخانه 
کرج انجام شد، شرکت آب منطقه ای ادعا کرد که دریاچه در مسیر سیل دویست 
ساله قرار دارد.رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری کرج گفت: هربار 
که از مسئوالن پرسیدیم که چرا قبا به طرح مجوز داده شده است پاسخی دریافت 
نمی کنیم.او افزود: از آن جا که شورای ششم برای احداث دریاچه همت دارد، قبول 
کردند که دیوار ضلع شرقی دریاچه تخریب شود و بودجه خوبی در سال آینده برای 

آن دریافت می کنیم و بنابراین دریاچه احداث خواهد شد.

آبرسانی با تانکر به دنبال قطع آب انتقالی به یزد
قطعی آب انتقالی به یزد به دنبال تعرض چندین باره به این خط انتقالی و قطعی 
آب در برخی مناطق یزد منجر به اســتقرار تانکرهای سیار آب در سطح این شهر 
برای تامین اب شرب شهرندان شد.سیاوش پاکدل سرپرست روابط عمومی  شرکت 
آب و فاضاب اســتان یزد در این باره به خبرنگار ایســنا گفت: در پی قطعی   آب 
انتقالی و قطعی آب در برخی مناطق یزد، تانکرهای سیار  آب در سطح شهر مستقر 
شــد.وی اظهار کرد: تانکرهای آب در مناطق خیابــان ایمان چهارراه باقریه جنب 
مسجد امام محمدباقر، خیابان ایمان جنب بوستان اول کوچه امام خمینی، میدان 
همافرخیابان خلیل حسن بیگی جنب اورژانس، خیابان خلیل حسن بیگی ابتدای 
خیابان وحدت جنب چاه جهانفر، بلوار عابدی از طرف بلوار ۱۷ شهریور جنب پیام 
نور، خیابان جدید مابین عابدی و حسن بیگی مستقر شده اند تا شهروندان بتوانند 
آب آشــامیدنی خود را تامین کنند.پاکدل افزود: به دلیل مشکات موجود در خط 
انتقال آب استان یزد، میزان فشار آب در شهر یزد با افت شدید و در برخی نقاط با 
قطعی آب مواجه شده است.این مسئول در پایان خاطر نشان کرد: به محض استقرار 

تانکر های جدید آدرس آنها به اطاع مردم شریف شهر یزد خواهد رسید.

وضعیت کرونایی قم، آبی شد
پس از مدت ها، وضعیت کرونایی قم به رنگ آبی تغییر یافت.بر اســاس نقشه 
جدید رنگ بندی کرونا که از ســوی اپلیکیشــن ماسک منتشــر شده است، برای 
نخستین بار پس از ۲۸۹ روز همه ی شهرهای ایران از وضعیت »قرمز« کرونا خارج 
شدند. این رنگ بندی روز پنجم آذرماه منتشر شده است. بر همین اساس با عبور 
از خیز پنجم کرونا و واکسیناســیون گسترده، تمامی شهرستان ها از وضعیت قرمز 
خارج شدند. آخرین بار در ۲۴ بهمن ۹۹ و در آستانه شروع خیز چهارم هیچ شهری 
در ایران قرمز نبود.قم با کاهش میزان ورودی های کرونایی در دو ماه گذشته، مدتی 
پیش به رنگ زرد و امروز با اعام رسمی ستاد کرونا به رنگ آبی تغییر وضعیت داد.با 
افزایش ورودی های واکسیناسیون در استان و همچنین تاش بی وقفه کادر درمان 
در استان برای توسعه و فراگیری واکسیناسیون ادامه این روند می تواند شرایط این 

بیماری را در قم به حالت بهبود منعطف کند.

نگاه

اخبار کوتاه

 
»مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی«

اداره کل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان
شماره مناقصه: 2000003699000038  

اداره کل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان – بندر چابهار در نظر دارد تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی 
انجام خدمات راهبری، نگهداری و تعمیرات شناورهای جست وجو و نجات دریایی را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل 
برگزاری مناقصه از دریافت اســناد مناقصه تا ارائه پیشــنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به 
آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی 

امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
 تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 1400/9/8 می باشد.

 مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ چاپ دومین آگهی در روزنامه کثیراالنتشار از روز دوشنبه مورخه 1400/9/8 لغایت تا ساعت 18:00 
روز سه شنبه مورخه 1400/9/16.

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: از تاریخ اتمام فروش اسناد روز چهارشنبه مورخه 1400/9/17 لغایت تا ساعت 18:00 روز سه شنبه مورخه 1400/9/30.
 مهلت بازگشــایی پاکت ها: ســاعت 09:00 روز چهارشنبه مورخ 1400/10/1 در محل اتاق کنفرانس طبقه چهارم ساختمان اداری شماره یک بندر شهید 

بهشتی.

 اصل ضمانتنامه بانکی یا فیش نقدی واریزی به حساب سپرده شرکت در مناقصه باید تحویل دبیرخانه بندر شهید بهشتی گردد.
اطاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها 

آدرس: چابهار -  انتهای خیابان شهید ریگی - اداره کل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان بندر شهید بهشتی- ساختمان شماره یک.
تلفن: 31283000- 054     فاکس: 054-35321414

  اطاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
مرکز تماس: ۴۱۹۳۴-۰۲۱    دفتر ثبت نام: ۸۸۹۶۹۷۳۷ – ۸۵۱۹۳۷۶۸ – ۰۲۱
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/09/06   تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/09/08

اداره کل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان

)نوبت اول(

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
 و ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی نوشهر

نظر به دستور مواد ۱ و ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رســمی مصوب ۱۴۰۰/۹/۲۰، اماک متقاضیانی که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور 
مستقر در واحد ثبتی نوشهر مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بامعارض آنان محرز و رای 

الزم صادر گردیده جهت اطاع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد.
اماک متقاضیان واقع در قریه نوده  پاک ۱۱ اصلی بخش ۵ قشاقی 

 ۱۰۰فرعی آقا/ خانم شهیر شریعت زاده فرزند عبدالوحید نسبت به ششدانگ یک قطعه 
زمین با بنای احداثی با کاربری مســکونی و کاربری انبار به مســاحت ۲۱۰۱/۵۵ متر مربع 

خریداری بدون واسطه /با واسطه از مسلم رویانیان.
لــذا به موجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد 
ســند رســمی و ماده ۱۳ آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز از طریق 
این روزنامه محلی/ کثیراالنتشــار در شهرها منتشر و در روستاها عاوه بر انتشار آگهی، رای 
هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعام شده اعتراض داشته باشند باید از 
تاریخ انتشــار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت محل وقوع ملک تســلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ 
تســلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم 
دادخواســت به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه 
حکم قطعی دادگاه اســت و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض 
گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند 
مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. بدیهی است 
برابر ماده ۱۳ آئین نامه مذکور در مورد قسمتی از اماکی که قبا اظهار نامه ثبتی پذیرفته 
نشــده، واحد ثبتی با رای هیات پس از تنظیــم اظهارنامه حاوی تحدید حدود، مراتب را در 
اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان باطاع عموم می رســاند و نســبت به 
اماک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود، واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت 

اختصاصی منتشر می نماید. 1219937 م الف
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/8/22
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/9/6

صفر رضوانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نوشهر

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی نوشهر

نظر به دستور مواد ۱ و ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رســمی مصوب ۱۴۰۰/۹/۲۰، اماک متقاضیانی که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور 
مستقر در واحد ثبتی نوشهر مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و با معارض آنان محرز و رای 

الزم صادر گردیده جهت اطاع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد.
اماک متقاضیان واقع در قریه علی آباد عسگرخان پاک ۱۸ اصلی بخش ۴ قشاقی 

 ۵۹۰فرعی آقا/ خانم مهر انگیز خزائی علی آباد فرزند رضا نسبت به ششدانگ  یک قطعه 
زمین با بنای احداثی با به مســاحت ۴۱۰/۸۸ متر مربع خریداری بدون واسطه /با واسطه از 

فرج اهلل خزایی.
لــذا به موجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد 
ســند رســمی و ماده ۱۳ آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز از طریق 
این روزنامه محلی/ کثیراالنتشــار در شهرها منتشر و در روستاها عاوه بر انتشار آگهی، رای 
هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعام شده اعتراض داشته باشند باید از 
تاریخ انتشــار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت محل وقوع ملک تســلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ 
تســلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم 
دادخواســت به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه 
حکم قطعی دادگاه اســت و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض 
گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند 
مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. بدیهی است 
برابر ماده ۱۳ آئین نامه مذکور در مورد قسمتی از اماکی که قبا اظهار نامه ثبتی پذیرفته 
نشــده، واحد ثبتی با رای هیات پس از تنظیــم اظهارنامه حاوی تحدید حدود، مراتب را در 
اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان باطاع عموم می رســاند و نســبت به 
اماک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود، واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت 

اختصاصی منتشر می نماید. 1220668 م الف
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/8/22
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/9/6

صفر رضوانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نوشهر

»آگهی فقدان سند مالکیت«
نظر به اینکه خانم اشــرف عباس زاده با کد ملی ۰۹۳۶۹۳۶۳۶۳ به اســتناد اوراق 
استشــهادیه جهت دریافت ســند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده 
و مدعی می باشــند ســند مالکیت ششدانگ به شــماره پاک ۳۱۹۶ فرعی از ۱۲۰ و 
۱۲۳ فرعی از ۴۹ فرعی از ۱۴ اصلی بخش ۹ مشــهد مفقود گردیده اســت. با بررسی 
دفتر اماک معلوم شــد مالکیت نامبرده ذیل دفتر اماک ۱۷۲۵ صفحه ۲۹۶ به شماره 
ثبت ۲۹۵۷۲۷ بنام اصغر ارشــدی هدایت آباد ثبت و ســند مالکیت المثنی نوبت اول 
به شــماره ۱۷۳۹۷۹ صادر گردیده است و ســپس مع الواسطه به موجب سند انتقالی 
شــماره ۳۹۷۷۶ مورخ ۱۳۸۷/۰۲/۱۴ دفترخانه ۲۸ مشهد بنام خانم اشرف عباس زاده 
سند انتقال یافته است.دفتر اماک بیش از این حکایتی ندارد. لذا به استناد ماده ۱۲۰ 
اصاحی قانون ثبت، مراتب یک نوبت آگهی و متذکر می گردد هرکس نســبت به ملک 
مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد، بایستی 
ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشــار آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوســت اصل سند 
مالکیت یا سند معامله رســمی به این اداره تسلیم نماید، بدیهی است در صورت عدم 
وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله 
رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد. 
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»آگهی فقدان سند مالکیت«
نظــر به اینکه آقــای علی اکبر نخعــی طبــق وکالتنامه شــماره ۳۹۷۳۸ مورخ 
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ دفترخانــه ۲۶۳ مشــهد از طرف آقای محمد نخعی به اســتناد اوراق 
استشــهادیه جهت دریافت ســند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده 
و مدعی می باشــند سند مالکیت ششــدانگ اعیان یکباب منزل به شماره پاک ۷۰۳ 
فرعی از ۱۰ اصلی بخش ۹ مشــهد مفقود گردیده اســت. با بررسی دفتر اماک معلوم 
شد مالکیت نامبرده ذیل دفتر اماک ۱۹۶ صفحه ۲۱۷ به شماره ثبت ۳۲۵۳۶ ثبت و 
ســند مالکیت به شماره ۰۹۱۴۰۹/۲ صادر گردیده است ضمنا برابر سند رهنی شماره 
۱۲۶۸۳۴ مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۲۹ دفترخانه ۶۵ مشــهد در رهن بانک صادرات قرار دارد. 
دفتر اماک بیش از این حکایتی ندارد. لذا به اســتناد ماده ۱۲۰ اصاحی قانون ثبت، 
مراتب یک نوبت آگهی و متذکر می گردد هرکس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای 
انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد، بایستی ظرف مدت ده روز از 
تاریخ انتشــار آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل سند مالکیت یا سند معامله 
رسمی به این اداره تسلیم نماید، بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت 
مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به صدور 

سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد. 452 م الف
بشیر پاشائی
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»آگهی فقدان سند مالکیت«
نظر به اینکه آقای روح اله کاظمی به استناد اوراق استشهادیه جهت دریافت 
ســند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی می باشند 
ســند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین به شــماره پاک ۱۱۹ فرعی از ۸۲ 
اصلی بخش ۹ مشــهد مفقود گردیده است. با بررسی دفتر اماک معلوم شد 
مالکیت نامبرده ذیل دفتر اماک ۳۹۷ صفحه ۴۳۶ به شــماره ثبت ۷۴۶۰۲ 
ثبت و سند مالکیت بشماره ۳/۵۰۷۵۶۳ صادر گردیده است. دفتر اماک بیش 
از این حکایتی ندارد. لذا به استناد ماده ۱۲۰ اصاحی قانون ثبت، مراتب یک 
نوبت آگهی و متذکر می گردد هر کس نســبت به ملک مورد آگهی معامله ای 
انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد، بایستی ظرف مدت 
ده روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل سند مالکیت 
یا ســند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید، بدیهی است در صورت عدم 
وصــول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه ســند مالکیت 
یا ســند معامله رسمی نسبت به صدور ســند مالکیت المثنی و تسلیم آن به 

متقاضی اقدام خواهد شد. 451 م الف
بشیر پاشائی
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه 5 مشهد مقدس


