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تاســیس شــرکت بــا مســئولیت محــدود همــکاران سیســتم
اکســین درتاریــخ  1401،03،21بــه شــماره ثبــت  6864بــه شناســه
ملــی  14011226650ثبــت و امضــا ذیــل دفاترتکمیــل گردیــده کــه
خاصــه آن بــه شــرح زیــر جهــت اطــاع عمــوم آگهــی میگــردد.
موضــوع فعالیــت  :مشــاوره و نظــارت فنــی بــر اجــرای طــرح هــای
انفورماتیکــی ،فنــاوری اطاعــات آی تــی ،طراحــی و پشــتیبانی و
راه انــدازی شــبکه هــای کامپیوتری،اجــرای اتوماســیون اداری و
صنعتی،تحلیــل  ،طراحــی  ،توســعه  ،اجــرا و پشــتیبانی فنــی کلیــه
سیســتم هــای رایانــه ای،فعالیــت در زمینــه نصــب و راه انــدازی و
پشــتیبانی فنــی شــبکه هــای کابلــی و غیــر کابلــی کامپیوتری،تولیــد
نــرم افزار(غیرفرهنگــی ،غیرهنــری ،غیررســانه ای)،ارائــه خدمــات
تجهیــزات ماهــواره ای و سیســتم هــای ارتباطــی و مخابراتــی و
ســوئیچینگ و کابلهــای ارتباطــی مربوطه،خریــد و فــروش و خدمــات
پــس از فــروش کلیــه تجهیــزات و سیســتمهای کامپیوتــری و
مخابراتــی ،،ارائــه کلیــه خدمــات در زمینــه ســخت افــزار و تجهیــزات
کامپیوتــری و نصــب و اســمبل و ارتقــای سیســتم هــای کامپیوتــری
 ،نصــب و راه انــدازی کلیــه سیســتم هــای کامپیوتــری کابلــی اعــم از
،WAN , LANبازاریابــی غیرهرمــی و غیرشــبکه ای،تامیــن قطعــات و
پشــتیبانی شــبکه،اخذ و اعطــای نمایندگــی شــرکتهای معتبــر داخلــی
و خارجــی ،انعقــاد قــرارداد بــا کلیــه اشــخاص حقیقــی و حقوقــی
،ایجــاد شــعب و نمایندگــی در داخــل و خــارج کشــور ،اخــذ وام و
اعتبــارات بــه صــورت ارزی و ریالــی از کلیــه بانکهــای داخلــی و
خارجــی ،شــرکت در کلیــه مناقصــات ،پیمانهــاو مزایــدات دولتــی و
خصوصــی اعــم از داخلــی و بیــن المللی،افتتــاح حســاب در کلیــه
بانــک هــا و موسســات اعتبــاری دولتــی و خصوصــی ،شــرکت در کلیــه
همایــش هــای مختلــف داخلــی و خارجــی درصــورت لــزوم پــس از
اخــذ مجوزهــای الزم از مراجــع ذیربــط مــدت فعالیــت  :از تاریــخ ثبــت
بــه مــدت نامحــدود مرکــز اصلــی  :اســتان خوزســتان  ،شهرســتان
دزفــول  ،بخــش مرکــزی  ،شــهر دزفــول ،محلــه تانکــی شــماره ، 1
خیابــان اســتقال  ،خیابــان ((عــارف دزفولــی))  ،پــاک  ، 8طبقــه
همکــف کدپســتی  6461778784ســرمایه شــخصیت حقوقــی عبــارت
اســت از مبلــغ  1,000,000ریــال نقــدی میــزان ســهم الشــرکه
هــر یــک از شــرکا خانــم مهتــاب فرخــی نســب بــه شــماره ملــی
 1990060331دارنــده  950000ریــال ســهم الشــرکه خانــم مینــا
فرخــی نســب بــه شــماره ملــی  1990323669دارنــده  50000ریــال
ســهم الشــرکه اعضــا هیئــت مدیــره خانــم مهتــاب فرخــی نســب
بــه شــماره ملــی  1990060331بــه ســمت مدیرعامــل بــه مــدت
نامحــدود و بــه ســمت عضــو اصلــی هیئــت مدیــره بــه مــدت نامحــدود
خانــم مینــا فرخــی نســب بــه شــماره ملــی  1990323669بــه ســمت
رئیــس هیئــت مدیــره بــه مــدت نامحــدود دارنــدگان حــق امضــا :
کلیــه اوراق و اســناد بهــادار و تعهــد آور شــرکت از قبیــل چــک  ،ســفته
 ،بــروات  ،قراردادهــا ،عقــود اســامی و همچنیــن کلیــه نامــه هــای
عــادی و اداری باامضــاء مدیرعامــل یــا رئیــس هیئــت مدیــره هرکــدام
بــه تنهایــی همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر مــی باشــد اختیــارات
مدیــر عامــل  :طبــق اساســنامه روزنامــه کثیــر االنتشــار ابتــکار جهــت
درج آگهــی هــای شــرکت تعییــن گردیــد .ثبــت موضــوع فعالیــت
مذکــور بــه منزلــه اخــذ و صــدور پروانــه فعالیــت نمــی باشــد.

تاســیس شــرکت ســهامی خــاص مهــرازی ســازان مهــر آییــن درتاریــخ
 1401،03،26بــه شــماره ثبــت  57953بــه شناســه ملــی 14011251984
ثبــت و امضــا ذیــل دفاترتکمیــل گردیــده کــه خاصــه آن بــه شــرح زیــر
جهــت اطــاع عمــوم آگهــی میگــردد .موضــوع فعالیــت :مشــاوره ،طراحــی ،
نظــارت و اجــرای کلیــه پــروژه هــای عمرانــی اعــم از فلــزی و بتنــی  ،ابنیــه
ســبک و ســنگین ،ســاختمان ســازی از پــی تــا نمــا (چوبی،فلــزی و بتنــی)
،انبــوه ســازی ســاختمانی،احداث پــل و تقاطــع هــای غیرهمســطح شــهری
و بــرون شــهری و تعمیــر و نگهــداری آنها،پــروژه هــای راهســازی شــامل
ســاخت راه و بانــد ،ســاخت و تعمیــر و نگهــداری و مرمت راه هــا و آزادراه ها،
احــداث مجتمــع هــای تجــاری ،مســکونی ،اداری ،معمــاری و نقشــه کشــی
ســاختمانی ،نقشــه بــرداری ،طراحــی و محوطــه ســازی ،احــداث پــارک ها و
پیــاده راه هــا همــراه بــا تاسیســات مکانیکــی و برقــی  ،سدســازی و اجــرای
تاسیســات مربوطــه  ،تعمیــر و نگهــداری و ســاخت راه آهــن  ،متــرو  ،بانــد
فــرودگاه  ،احــداث تونــل  ،نقشــه بــرداری و تســطیح اراضــی  ،گودبــرداری
 ،مرمــت و بازســازی ابنیــه ،احــداث مخــازن بتنــی و فلــزی ،احــداث کانــال
هــای انتقــال آب ،اجــرای شــبکه آبیــاری و زهکشــی ،اجــرای دیوارهــای
حایــل بتنــی و ســنگی در مجــاورت ترانشــه هــا و در بدنــه رودخانــه هــا،
احــداث پــل هــای عابــر پیــاده اجــرای ســدها و بندهــای خاکــی و بتنــی ،
بندهــای آبــی ،احــداث ســازه هــای دریایــی و ســاحلی اخــذ وام و اعتبــارات
بانکــی بصــورت ارزی و ریالــی از کلیــه بانکهــا و موسســات مالــی و اعتبــاری
داخــل و خــارج از کشــور ،شــرکت در کلیــه مناقصــات و مزایــدات دولتــی
و خصوصــی اعــم از داخلــی و بیــن المللــی بــا رعایــت قوانیــن و مقــررات
جــاری کشــور درصــورت لــزوم پــس از اخــذ مجوزهــای الزم از مراجــع
ذیربــط مــدت فعالیــت  :از تاریــخ ثبــت بــه مــدت نامحــدود مرکــز اصلــی :
اســتان فــارس  ،شهرســتان شــیراز  ،بخــش مرکــزی  ،شــهر شــیراز ،محلــه
قدوســی شــرقی  ،بلــوار مطهــری شــمالی  ،کوچــه  33مطهــری شــمالی
 ،پــاک  ، 17طبقــه اول  ،واحــد  3کدپســتی  7184613635ســرمایه
شــخصیت حقوقــی عبــارت اســت از مبلــغ  1,000,000ریــال نقــدی
منقســم بــه  100ســهم  10000ریالــی تعــداد  100ســهم آن بــا نــام عــادی
مبلــغ  1000000ریــال توســط موسســین طــی گواهــی بانکــی شــماره
 2914،73مــورخ  1401،03،18نــزد بانــک بانــک مســکن شــعبه قدوســی
غربــی شــیراز بــا کــد  2914پرداخــت گردیــده اســت اعضــا هیئــت مدیــره
آقــای علیرضــا ایزدپناهــی بــه شــماره ملــی  2297774710بــه ســمت عضو
اصلــی هیئــت مدیــره بــه مــدت  2ســال و بــه ســمت مدیرعامــل بــه مــدت
 2ســال خانــم لعیــا افتخــاری بــه شــماره ملــی  2300482509بــه ســمت
رئیــس هیئــت مدیــره بــه مــدت  2ســال آقــای علــی ایزدپناهــی بــه شــماره
ملــی  2370226358بــه ســمت نایــب رئیــس هیئــت مدیــره بــه مــدت
 2ســال دارنــدگان حــق امضــا  :کلیــه اوراق و اســناد بهــادار و تعهــدآور
شــرکت از قبیــل چک،ســفته،بروات،قراردادها عقــود اســامی و همچنیــن
کلیــه نامــه هــای عــادی و اداری بــا امضــا آقــای علیرضــا ایزدپناهــی یــا
خانــم لعیــا افتخــاری همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر مــی باشــد .اختیــارات
مدیــر عامــل  :طبــق اساســنامه بازرســان خانــم زهــرا شــبیه بــه شــماره ملی
 2291546139بــه ســمت بــازرس علــی البــدل بــه مــدت  1ســال خانــم
طاهــره ذاکرحســین بــه شــماره ملــی  2297296371بــه ســمت بــازرس
اصلــی بــه مــدت  1ســال روزنامــه کثیــر االنتشــار ابتــکار جهــت درج آگهــی
هــای شــرکت تعییــن گردیــد .ثبــت موضــوع فعالیــت مذکــور بــه منزلــه
اخــذ و صــدور پروانــه فعالیــت نمــی باشــد.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خوزستان
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دزفول (7006 )1342634

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز (7010 )1342880

مفقودی

بــرگ ســبز خــودرو ســواری هــاچ بــک سیســتم پــژو تیــپ  207I-MTرنــگ مشــکی -
متالیــک مــدل  1397نــوع ســوخت بنزیــن بــه شــماره پــاک  822 - 84ط  28و شــماره موتــور
 179B0021752و شــماره شاســی  NAAR03FE0JJ631654بــه نــام علــی ذاکــری مفقــود
7008
و از درجــه اعتبــار ســاقط گردیــده.

مفقودی

سندموتورســیکلت عرفــان 125ســی ســی شــماره پــاک  778_15853شــماره
موتــور 54550058شــماره شاســی  06743مدل1400رنــگ قرمــز مفقــود و ازدرجــه اعتبــار
ســاقط مــی باشــد
مشهد 7015

مفقودی

ســه بــرگ ســند موتــور ســیکلت آشــیل  125مــدل  1397بــه شــماره تنــه  00549و
شــماره موتــور  122995و شــماره پــاک  776/78641مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار
ســاقط مــی باشــد.
مشهد 7017

مفقودی

ســند موتورســیکلت راکــز 125ســی ســی شــماره پــاک  776-75765شــماره
موتــور 001936شــماره شاســی  12071مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط میباشــد.
مشهد

7018

مدیرکل ثبت اسناد و امالک کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد

کسب رتبه نخست ثبت اراضی ملی در سامانه کاداستر در کشور
به مناسبت هفته قوه قضائیه ،مدیرکل ثبت اسناد و امالک کهگیلویه و
بویراحمد در نشست خبری با رسانهها به ارائه گزارش عملکرد این ادارهکل
پرداخت.
مریم قربانی،خبرنگار یاسوج-زمان خوب مدیرکل ثبت اسناد و امالک
کهگیلویه و بویراحمد در این نشست خبری گفت :این اداره رتبه نخست ثبت
اراضی ملی در سامانه کاداستر را کسب کرده و کهگیلویه و بویراحمد نخستین
استانی بوده که تمام این اراضی را در سامانه کاداستر ثبت کرده است.
وی ابراز داشت :حدود  ۹۰درصد اراضی استان ملی است و از یک میلیون
و  ۶۰۰هزار هکتار حدود یک میلیون و  ۳۶۲هزار هکتار آن اراضی ملی است.
مدیرکل ثبت اسناد و امالک کهگیلویه و بویراحمد گفت :در حوزه صدور
سند تنها پنج استان توانستند تمام اراضی ملی را ثبت کنند که این استان رتبه
سوم را کسب کرد.
خوب تصریح کرد :هم اینک ۱۰۰درصد اراضی ملی استان به صورت کاداستر
سند تک برگ صادر شده است.
وی ادامه داد :سال گذشته ،این اداره کل رتبه نخست توسعه دیتاسنتر را به
صورت مشترک با استان زنجان کسب کرد و این طرح در استان کهگیلویه و
بویراحمد و زنجان به صورت  ۱۰۰درصدی اجرا شد.
وخوب افزود :از نظر کمترین پرونده اجرایی ِ جاری در سطح کشور ،رتبه
دوم را داریم.
این مسئول در ادامه گفت245 :هزار و  129پرونده در بایگانیهای ثبتی در
استان کهگیلویه و بویراحمد داریم.
وی افزود :در سال  25 ،1400هزار سند تک برگ سامل اسناد دولتی و  ..ثبت
و صادر شده که نسبت به سال گذشته  9درصد افزایش صدور سند داشتهایم.
مدیرکل ثبت اسناد و امالک کهگیلویه و بویراحمد عنوان کرد :یکی از
مهمترین برنامههای ابالغی ،موضوع کاداستر کشاورزی است؛ برنامه مشترکی
بین دولت و قوه قضائیه است که با اجرای این طرح تمام زمینهای زراعی و
باغات باید سند دار شوند .اجرای این برنامه تا سال  1404است .با اجرای این
برنامه نسقهای زراعی از درجه اعتبار ساقط خواهند شد و جایگزین آنها سند
کاداستری خواهد بود.
خوب با بیان اینکه در حوزه اجرایی اسناد رسمی ،این اداره شبه قضایی است
و وظیفه ما وصول مطالبات است ،گفت :در سال  1400در استان  169میلیارد
تومان وصولی مطالبات بانکها و پرداخت به بانکها را داشتهایم و این رقم
برای سه ماه نخست امسال 75 ،میلیارد تومان بوده است.
این مسئول اظهار داشت :در حوزه ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری،
در سال  695 ،1400شرکت 186 ،مؤسسه با میانگین مدت زمان یک روز جهت
ثبت شرکتها داشتهایم.
خوب با اشاره به اینکه وظیفه دفاتر اسناد ثبت معامالت و اعتباربخشی به
اسناد است ،عنوان کرد :پرچمدار اصل  44قانون اساسی در واقع دفاتر اسناد

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب نسرین خستوانه فرزند قادر به شماره
ملی ۴۲۲۰۰۸۱۸۸۷صادر از بویراحمد در مقطع کارشناسی ارشد رشته
آموزش زبان انگلیسی صادر از واحد دانشگاهی آزاد یاسوج به شماره سریال
۳۴۴۷۳۴۵مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باشد

برگ سبز وکارت موتورسیگلت کویرمدل ۱۳۹۵شماره پالک
۵۶۹/۴۶٧٢١شماره موتور۴۰۷۶۲۴شماره تنه ۹۵۰۳۹۳۹بنام امیرحسین
روزبهی مفقود واز درجه اعتبار ساقط است

ﺑﺮرﺳﻰ راﺑﻄﻪ ى ﺑﯿﻦ ﺣﺼﯿﺮ ﺑﺎﻓﻰ و ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ﻣﺮدم ﺷﻬﺮ رﻓﯿﻊ
ﻫﺴﺘﻨﺪ وﻟﯽ ﺣﺼﯿﺮ ﺑﺎﻓﯽ از اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋه ای ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ

مقاله ای در زمینه ﺑﺮرﺳﻰ راﺑﻄﻪ ى ﺑﯿﻦ ﺣﺼﯿﺮ ﺑﺎﻓﻰ و

ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺷﻬﺮ رﻓﯿﻊ ﺑﺮای ﺑﯿﺎن ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺧﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ

ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ﻣﺮدم ﺷﻬﺮ رﻓﯿﻊ به کوشش خانم اﺳﻤﺎ ﺳﺎﮐﻰ

ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ وﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎ ﺗﺮﯾﻦ وﺑﺎ ارزش ﺗﺮﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ

منتشر می شود .ﭼﮑﯿﺪه  :ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش

دﺳﺘﯽ ﺟﺎﯾﮕﺎه وﯾﮋه ای ﺑﻪ ﺷﻬﺮ رﻓﯿﻊ داده و اﯾﻦ ﺷﻬﺮ را ﺑﻪ

ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺣﺼﯿﺮﺑﺎﻓﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻫﻨﺮ

ﻋﻨﻮان ﻣﻌﺮوﻓﺘﺮﯾﻦ ﺷﻬﺮ در اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﮐﺮده

ﺳﻨﺘﯽ ﺑﻮﻣﯽ و ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ رﯾﺸﻪ ی ﻋﻤﯿﻖ واﺳﺘﻮار در ﻓﺮﻫﻨﮓ

اﺳﺖ.

ﺟﺎﻣﻌﻪ دارد و

آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﯽ ﺧﺎص ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﯽ دﻫﺪ ﺣﻔﻆ

مقاله ای در زمینه ﺑﺮرﺳﻰ راﺑﻄﻪ ى ﺑﯿﻦ ﺣﺼﯿﺮ ﺑﺎﻓﻰ و

اﺳﺘﻘﻼل و ﺧﻼﻗﯿﺖ ﻓﮑﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮ در ﺳﺎﺧﺖ ان ﻣﯽ

ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ﻣﺮدم ﺷﻬﺮ رﻓﯿﻊ به کوشش خانم اﺳﻤﺎ ﺳﺎﮐﻰ

ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﺎﻻی دﺳﺖ ﺳﺎز ﺑﺮای

منتشر می شود.

ﺧﻮد ﻫﻮﯾﺘﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ  .ﺑﺮرﺳﯽ ﺣﺎﺿﺮ درﺑﺎره ی ﺣﺼﯿﺮ

ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﺑﻪ

ﺑﺎﻓﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻫﻨﺮ ﺳﻨﺘﯽ ﺑﻮﻣﯽ و ﻣﺮدﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ

ﺑﺮرﺳﯽ ﺣﺼﯿﺮﺑﺎﻓﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻫﻨﺮ ﺳﻨﺘﯽ ﺑﻮﻣﯽ و ﻣﺮدﻣﯽ

رﯾﺸﻪ ﻋﻤﯿﻖ و اﺳﺘﻮار در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺮدم ﻣﻨﻄﻘﻪ رﻓﯿﻊ دارد

ﮐﻪ رﯾﺸﻪ ی ﻋﻤﯿﻖ واﺳﺘﻮار در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺟﺎﻣﻌﻪ دارد و راﺑﻄﻪ

ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ.

ی آن ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺮدم ﺷﻬﺮ رﻓﯿﻊ ﻣﯽ ﭘﺮدازد .اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ

ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺷﻬﺮ رﻓﯿﻊ ﺑﺎ

ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﺮوﻓﺘﺮﯾﻦ ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ درﺷﻬﺮ رﻓﯿﻊ در ۲۵

ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﻫﻮﯾﺰه و  ۸۰ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی اﻫﻮاز در ﺟﻨﻮب اﺳﺘﺎن

ﻋﻼﻗﻪ واﮔﯿﺰه ﺧﺎﺻﯽ ﮐﻪ از ﺧﻮد اﺑﺮاز ﻣﯿﺪارﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺣﺼﯿﺮ

ﺣﺼﯿﺮﺑﺎﻓﯽ ﻫﻤﺎن ﺑﺎﻓﺖ رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺣﺎﺻﻠﻪ از اﻟﯿﺎف ﮔﯿﺎﻫﯽ

ﻣﻼﺣﻈﻪ ای دﺳﺖ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ واﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ

ﺑﺎﻓﯽ ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ و از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻪ درآﻣﺪ ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻗﺎﺑﻞ

ﺧﻮزﺳﺘﺎن و در ﻣﺮز ﺑﺎ ﻋﺮاق در ﮐﻨﺎر ﻫﻮر اﻟﻌﻈﯿﻢ واﻗﻊ اﺳﺖ.

ﮐﻪ ﻣﺮدم از ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﭘﺮﻫﯿﺰ ﻧﻤﻮده و در ﻣﻨﻄﻘﻪ

ﺑﻪ ﮐﻤﮏ دﺳﺖ و اﺑﺰار ﺳﺎده ی دﺳﺘﯽ اﺳﺖ .از ﺗﻮﻟﯿﺪات

ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮزداران ﺳﺨﺖ ﮐﻮش و ﺗﻼﺷﮕﺮ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﻣﻬﻢ آن ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ زﻧﺒﯿﻞ ﯾﺎ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻣﺤﻠﯽ ﻃﺒﮓ ﺳﺒﺪ

اﻧﺪازﻫﺎی ﺑﺸﺮی از ﻧﯽ و ﮔﯿﺎﻫﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎﺗﻼق ﻫﺎ ﻣﯿﺮوﯾﻨﺪ

ﯾﺎ ﺑﻞ ﺟﺎروی ﺣﺼﯿﺮی ﯾﺎ

ﻣﮑﻨﺎﺳﻪ ﺑﺎدﺑﺰن ﯾﺎ ﻣﻬﻔﻪ و ﮐﻼه ﺣﺼﯿﺮی ﯾﺎ ﮐﻼو اﺷﺎره ﮐﺮد.

ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺷﻬﺮ رﻓﯿﻊ ﺑﺎ ﻫﻮر

ﺣﺼﯿﺮ ﺑﺎﻓﯽ ﻫﻨﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﭼﻮن ذوق ﻫﻨﺮی و

ﺣﺼﯿﺮ ﺑﺎﻓﯽ ﻣﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻮرﯾﺎ ﺳﺒﺪ ﺣﺼﯿﺮی ﺟﺎروی ﺣﺼﯿﺮی

ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .از اﻫﻤﯿﺖ واﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ ﻣﺴﻮﻻن ﻫﻤﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز

اﻟﻌﻈﯿﻢ ﮐﻪ در اﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان زﯾﺎدی ﻣﯿﺮوﯾﺪ ﻣﺮدم رﻓﯿﻊ ﺑﻪ ﮐﺎر

در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﭘﺎﺳﺦ ﺳﻮاﻻت ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﮐﻼه ﺣﺼﯿﺮی زﻧﺒﯿﻞ و ﺑﺎدﺑﺰن ﺣﺼﯿﺮی ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ.

ﺧﻼﻗﯿﺖ ﻓﮑﺮی ﺻﻨﻌﺘﮕﺮ ﺳﺎزﻧﺪه ﺑﻪ ﻧﺤﻮی در آن ﺗﺠﻠﯽ

ﺣﺼﯿﺮ ﺑﺎﻓﯽ را ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻣﻨﻄﻘﻪ واﻣﻬﺎی ﺑﺪون

ﮐﺎﻻی دﺳﺖ ﺳﺎز ﺑﺮای ﺧﻮد ﻫﻮﯾﺘﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺣﺼﯿﺮ

ﺑﻬﺮه ﺑﭙﺮدازﻧﺪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ وﮔﺴﺘﺮش اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ

ﺑﺎﻓﯽ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻧﯽ ﻫﺎی ﻧﺎزک در ﻣﯿﺎن ﺗﺎرﻫﺎی ﻧﺦ ﭘﻨﺒﻪ

دﺳﺘﯽ و ﺳﻨﺘﯽ اﻣﯿﺪوار ﺑﻮد وﺟﺎﯾﮕﺎه و اﻫﻤﯿﺖ آن را ﺑﺎﻻ

اﺳﺖ .اﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﺳﺆاﻻت زﯾﺮ

۱-ﭼﻪ راﺑﻄﻪ اﯾﯽ ﺑﯿﻦ ﺣﺼﯿﺮ ﺑﺎﻓﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺷﻬﺮ رﻓﯿﻊ

و اﺷﯿﺎء دﯾﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﻮرﯾﺎ ﺑﺎﻓﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻧﻮع زﯾﺮ

۲-ﺣﺼﯿﺮ ﺑﺎﻓﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد؟

وﺟﻮد دارد؟

اﻧﺪاز ﯾﺎ ﮐﻒ ﭘﻮش ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺴﺘﻤﻨﺪان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان زﯾﺮ ﻓﺮش

اﺳﺖ    ﮐﻪ ﻃﯽ آن ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺣﺼﯿﺮ زﯾﺮ

اﻧﺪاز  ﺳﻔﺮه ی ﺣﺼﯿﺮی اﻧﻮاع ﺳﺒﺪ اﻧﻮاع ﻇﺮوف و… ﺗﻮﻟﯿﺪ

ﺑﺮده و ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از روﺳﺘﺎﯾﯿﺎن را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ آن ﺳﻮق داد.
ﻧﺘﺎﯾﺞ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ

ﻧﻤﻮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ ﺳﺮﭘﻨﺎه ﭘﺲ از رﺳﯿﺪﮔﯽ در

ودر ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺳﻘﻒ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﮔﻠﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ رود .ﺣﺼﯿﺮ

و ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .از وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی ﺣﺼﯿﺮ ﺑﺎﻓﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ

ﻏﺎرﻫﺎ و ﻏﺎرﻧﺸﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺣﺼﯿﺮ و ﻧﯽ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه اﺳﺖ.

 ۴-آﯾﺎ ﺣﺼﯿﺮ ﺑﺎﻓﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ از ﻣﻬﺎﺟﺮت

آوﯾﺰان ﻣﯽ ﺷﻮد.ﺟﺎروی ﺣﺼﯿﺮی ﺑﺎدﺑﺰن ﺣﺼﯿﺮی و ﮐﻼه

وﺳﺎﯾﻞ دﺳﺘﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد وﺣﻀﻮر ﻣﻮﺛﺮ وﺧﻼق اﻧﺴﺎن

ﺳﺎﺧﺖ ﻓﺮاورده ﻫﺎ و ﺗﻮﻟﯿﺪات آن ﺑﺎ دﺳﺖ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ و

۵-در ﺣﺼﯿﺮ ﺑﺎﻓﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮاز ﭼﻪ ﻧﻘﺶ ﻫﺎ و رﻧﮓ ﻫﺎﯾﯽ

اﯾﺮان  ۱۳۸۸٫.ﻧﺸﺮ اﺧﺘﺮان( ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ زﯾﺮ

ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان اﺷﺎره ﮐﺮد .ﺣﺼﯿﺮ ﺑﺎﻓﯽ ﺑﺎ

۶-ﺣﺼﯿﺮ ﺑﺎﻓﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﭼﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه و ارزﺷﯽ ﺑﺮﺧﻮردار

ﺑﺸﺮی از ﻧﯽ و ﮔﯿﺎﻫﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎﺗﻼق ﻫﺎی ﺳﻔﻼی ﺑﯿﻦ

دارد وﻣﺮدم رﻓﯿﻊ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ داﺷﺘﻦ روﺣﯿﻪ ی ﻓﻌﺎل  ﺳﺨﺖ

 ۷-اﻧﻮاع ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺣﺼﯿﺮ ﺑﺎﻓﯽ ﮐﺪاﻣﻨﺪ؟

آوردن ﺑﺎﻓﺘﻪ اﯾﯽ ﺣﺼﯿﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ اوﻟﯿﻦ ﻗﺪم در دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯽ

اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻧﻮع ﺷﻐﻞ ﺟﺎﻧﺒﯽ در ﮐﻨﺎر ﮐﺎر

ﻗﺎﻃﻌﯿﺖ ﻣﯽ ﺗﻮان اﻇﻬﺎر ﮐﺮد ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ زﯾﺮ اﻧﺪازﻫﺎی ﺗﻬﯿﻪ

ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ و ﻣﺮدم ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ آن ﺑﻪ درآﻣﺪ ﺟﻨﺒﯽ

۳ﺣﺼﯿﺮ ﺑﺎﻓﯽ ﭼﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮی در اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺮدم ﻣﻨﻄﻘﻪ دارد؟ﻣﺮدم ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ؟
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد؟
اﺳﺖ؟

ﭘﺮده ای ﮐﻪ در ﺟﻠﻮی در و ﭘﻨﺠﺮه

ﺣﺼﯿﺮی اﺷﺎره ﮐﺮد .ﭘﺮﻓﺴﻮر آرﺛﺮ آﭘﻬﺎم ﭘﻮپ)ﮐﺘﺎب ﻣﻌﻤﺎری

اﻧﺪاز ﻫﺎی

اﻟﻨﻬﺮﯾﻦ روﺋﯿﺪه ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه و ﺑﻬﻢ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺳﺎق ﮔﯿﺎﻫﺎن در

۸-آﯾﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد را

اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻗﺎﻟﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ از اﯾﻦ رو ﺑﺎ

 ۹-آﯾﺎ ﺣﺼﯿﺮ ﺑﺎﻓﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺷﻐﻞ ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ

ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺴﺎن ﺑﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎی ﺣﺼﯿﺮی ﺑﻮده و اوﻟﯿﻦ

۱۰-آﯾﺎ ﮐﻼس ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﺼﯿﺮ ﺑﺎﻓﯽ ﺗﻮﺳﻂ

ﮐﻤﮏ ﺣﺼﯿﺮ و ﻧﯽ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه اﺳﺖ.

ﺑﻬﺒﻮد ﻧﻤﺎﯾﺪ؟

اﺳﺖ اﻧﮕﯿﺰه و ﻋﻼﻗﻪ در ﻣﺮدم اﯾﺠﺎد ﻧﻤﺎﯾﺪ؟
ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﺮﭘﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ؟

ﺳﺮ ﭘﻨﺎه ﻫﺎ ﭘﺲ از رﺳﯿﺪﮔﯽ در ﻏﺎر ﻫﺎ و ﻏﺎرﻧﺸﯿﻨﯽ ﺑﻪ
ﺷﺮح ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه :

ﻣﻮارد زﯾﺮ آﻧﮑﻪ ﻣﺮاﺣﻞ اﺳﺎﺳﯽ ان ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺖ و اﺑﺰار
در ﺗﻮﻟﯿﺪ آن داﺷﺘﻦ ﺑﺎر ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻋﺪم ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎس و

ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺮدم ﺷﻬﺮ رﻓﯿﻊ راﺑﻄﻪ ی ﻣﻌﻨﯽ دار و ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ

ﮐﻮﺷﯽ و ﺟﻨﮕﻨﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﻮاع ﺣﺼﯿﺮ ﺑﺎﻓﯽ ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ.

ﮐﺸﺎورزی و داﻣﺪاری اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻨﻄﻘﻪ را روﻧﻖ و ﺑﻬﺒﻮد
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ دﺳﺖ ﻣﯿﺎﺑﻨﺪ و از ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ

ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .در ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﻮاع ﺣﺼﯿﺮ ﺑﺎﻓﯽ
رﻧﮕﻬﺎی ﺳﺒﺰ  ﻗﺮﻣﺰ و ﻗﻬﻮه ای ﺑﯿﺸﺘﺮ از رﻧﮕﻬﺎی دﯾﮕﺮ

ﺳﻨﮕﻮاره ای ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  ۵۵۰۰ﺳﺎل ﭘﯿﺶ در ﺳﺎﻟﻬﺎی اﺧﯿﺮ در

و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺷﻬﺮ رﻓﯿﻊ و ﺳﺌﻮاﻻت ﻣﻮﺟﻮد از روش ﺗﺤﻘﯿﻖ

ﺻﻨﻌﺖ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﺗﺨﺼﺺ ﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ و ﺑﻮﻣﯽ دارد

ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ودر آﻧﺠﺎ ﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻧﻮع ﻋﻠﻒ ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺳﺖ و
ﺑﺎﻓﯽ ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ .ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ی ﺑﯿﻦ ﺣﺼﯿﺮ ﺑﺎﻓﯽ

ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ و ﻋﮑﺲ ﺑﺮداری اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد.از ﺗﻮﻟﯿﺪات ﻣﻬﻢ
ﺣﺼﯿﺮ ﺑﺎﻓﯽ ﮐﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻬﺮ رﻓﯿﻊ وﺟﻮد دارد ﻣﯽ  ﺗﻮان

ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪاﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ زﻧﺒﯿﻞ ﮐﻪ ﯾﮏ وﺳﯿﻠﻪ ی ﺳﯿﻨﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺖ

و ﺑﺮای ﻧﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺳﺒﺪ ﺣﺼﯿﺮی ﮐﻪ ﺑﺮای ﮔﻨﺪم

ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﺣﺼﯿﺮ ﻣﻌﺮوف ﺑﻮده اﺳﺖ .اﯾﻦ
و دارای اﺛﺮات ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ای در ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮدن و ﯾﺎ

ﺗﺨﻔﯿﻒ و ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻣﺴﺎﯾﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی
اﺳﺖ .ﺣﺼﯿﺮ ﺑﺎﻓﯽ ﻫﻤﺎن ﺑﺎﻓﺖ رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺣﺎﺻﻠﻪ از اﻟﯿﺎف

ﺳﻠﻮﻟﺰی ﯾﺎ ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ دﺳﺖ واﺑﺰار ﺳﺎده ی دﺳﺘﯽ

اﻧﮕﯿﺰه ﻣﯽ ﮐﺮد ﺗﺸﮑﺮ و ﻗﺪرداﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾﻢ.
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻖ :

در اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﻌﯽ ﺷﺪه ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ

ﺣﺼﯿﺮﺑﺎﻓﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ وﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ و ﺗﻨﮕﻨﺎﻫﺎ

و رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻮﺟﻮد ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر

ﻣﻌﺮوﻓﺘﺮﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﻮاع ﺣﺼﯿﺮ ﺑﺎﻓﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ

اﮔﺮ ﻣﺴﺆﻻن ﻫﻤﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه ای ﻧﻤﻮده و اﻣﮑﺎﻧﺎت

در ﺑﺎﺗﻼق ﻫﺎی اﻃﺮاف ﻫﻮر اﻟﻌﻈﯿﻢ ﻣﯽ روﯾﺪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺣﺼﯿﺮ

و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺗﻤﺎم ﻟﺤﻈﺎت ﯾﺎر وﯾﺎورم ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻪ

وﯾﮋه اﺳﺘﺎد ﺧﻮدم ﮐﻪ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻫﺎی اﯾﺸﺎن در ﻣﻦ اﯾﺠﺎد

 ۲.ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺸﻮﯾﻖ واﯾﺠﺎد اﻧﮕﯿﺰه در روﺳﺘﺎﯾﯿﺎن

۲۰ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﺷﻬﺮ ﻫﻮﯾﺰه واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ.ﻣﺮدم اﯾﻦ ﺷﻬﺮ

در ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺳﺎﯾﺒﺎن  ﻇﺮوف و ﺳﺒﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ رود.

ﻣﻨﻄﻘﻪ ی ﮐﺮﻣﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﯿﺮﺟﺎن ﻧﯿﺰ در

و ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.

در ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺑﺮ ﺧﻮد ﻻزم ﻣﯿﺪاﻧﻢ از زﺣﻤﺎت ﺑﯽ ﮐﺮان دوﺳﺘﺎن

وﺟﻮد دارﻧﺪ .اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺟﺎﯾﮕﺎه وارزش وﯾﮋه ای ﺑﻪ ﺷﻬﺮ
رﻓﯿﻊ داده و اﯾﻦ ﺷﻬﺮرا در ﺑﯿﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان

ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﺎ ﻫﻮر اﻟﻌﻈﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺮز ﺑﯿﻦ اﯾﺮان و ﻋﺮاق

اﻧﺴﺎﻧﻬﺎی ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺒﺎزﻫﺎی ﻗﻮﻣﯽ آﻧﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ

 ۱.ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻻزم ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺒﻮد

رﻓﯿﻊ ﯾﮑﯽ از ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﻮﯾﺰه در ۸۰ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی

ﺑﺮﺧﯽ ﺣﺼﯿﺮ را ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻫﻨﺮ و ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺸﺮ ﻣﯿﺪاﻧﻨﺪ.

در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻓﺮﻫﻨﮓ وﺑﯿﻨﺶ ﻫﺎی ﻓﻠﺴﻔﯽ و ذوق ﻫﻨﺮ

اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه و ﻧﻘﺸﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن از ﺑﺎﻫﻢ ﺑﻮدن

ﺣﺼﯿﺮ ﯾﺎ ﺑﻮرﯾﺎ زﯾﺮ اﻧﺪازی اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﺮگ درﺧﺖ

ﺧﺮﻣﺎ ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ اﻟﯿﺎف ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﺟﺰ ﻓﺮش

ﺣﺼﯿﺮ ﺑﺎﻓﯽ ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﯾﺎ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻣﺮاﺣﻞ

ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﺻﺤﯿﺢ واﻗﻊ ﺑﯿﻨﺎﻧﻪ و ﻣﻄﻠﻮب ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺴﺆﻻن

واﺟﺘﻤﺎﻋﯽ زﯾﺴﺘﻦ راﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ در ﺗﻮﻟﯿﺪات اﻧﻮاع آن

ﺷﻬﺮ اﻫﻮاز در ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﯽ اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن و
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با موضوع راه و ترابری و رتبه  5به تاریخ صدور  31/6/1400به شماره
42100.2548به مدیر عاملی اقای ابوالحسن حیدری ورئیس هیئت مدیره
محمد فاتحی به شماره ملی  2430896303.مفقود و از درجه اعتبار ساقط
می باشد.

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب مریم قبادی فرزند علیرضا به شماره
ملی ۴۲۶۰۱۹۶۲۲۷صادر از گچساران در مقطع کاردانی رشته تربیت بدنی
صادر از واحد دانشگاهی سما آزاد اسالمی واحد گچساران به شماره سریال
۳۱۰۶۱۶۲مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باشد

اگهي فقدان سند مالكيت واقع در بخش٢٦فارس یاسوج
احتراما خانم مینو کریمپور فرزند غالمحسن با والیت غالمحسن کریمپور
با شماره شناسنامه  2284085040صادره از شیراز با تسلیم دو برگ
استشهاد گواهی شده از دفتر خانه اسناد رسمی شماره  18یاسوج ويك
برگ تقاضاي كتبي مدعي هستند كه سند مالكيت ششدانگ اعیان يك
باب مغازه (طبق سند) به مساحت  13.19مترمربع به پالک 729.4095به
شماره چاپی 387176سری ب سال  94که طی خالصه معامله شماره
 37087مورخ  29/2/98ذیل ثبت  382صفحه  180به نام نامبرده انتقال
قطعی یافته به علت جابجای مفقود گردیده است ،لذا مراتب طبق اصالحيه
تبصره يك اصالحي ماده ١٢٠آئين نامه قانون ثبت جهت اطالع عموم يك
نوبت آگهي ميشود كه هركس مدعي انجام معامله ويا وجود سند مالكيت
فوق الذكر نزد خود ميباشد ميتواند ظرف مدت ١٠روز از تاريخ انتشار اين
آگهي اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالكيت يا خالصه معامله را به
اين اداره تسليم نمايد.وچنانچه ظرف مدت مقرر اعتراضي به اين اداره واصل
نشودو يا در صورت اعتراض اصل سند مالکيت ارائه نگردد اداره ثبت المثني
سند مالكيت پالك مذكور را طبق مقررات صادر و به متقاضي تسليم خواهد
نمود.
حسين فرخي-رئيس ثبت اسناد و امالك ياسوج

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ آﺑﻬﺎم ﭘﻮپ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ زﯾﺮ

ﺣﺼﯿﺮی ﯾﺎ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻣﺤﻠﯽ ﮔﻔﻪ ﺑﻮرﯾﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺎرﯾﻪ

ﻣﻄﺮح اﺳﺖ؟

رسمی هستند؛ چرا که این دفاتر پل ارتباطی بین مردم و حاکمیت هستند.
مدیرکل اسناد استان گفت :در استان  69دفتر اسناد رسمی فعال هستند
که در سه ماهه  35 ،1401هزار و  80سند رسمی در آنها تنظیم شده است.
زمان خوب در ادامه با اشاره به دفاتر ثبت ازدواج و طالق در کهگیلویه و
بویراحمد اظهار داشت :در استان  32دفتر ازدواج و  30دفتر طالق هم داریم.
وی گفت :در سال  6 ،99هزار و  486و در سال  6 ،1400هزار و  87واقع
ازدواج ثبت شده که  6درصد کاهش را داشته است.
خوب عنوان کرد :در سه ماهه  ،1400هزار و  927مورد و در سه ماهه ،1401
هزار و  836مورد ازدواج ثبت شده که  5درصد کاهش داشت ه است.
وی با اشاره به آمار طالق اظهار داشت :در سال  ،1399هزار و  368واقع
طالق ثبت شده است و این آمار در سال  ،1400هزار و  632مورد بوده که 19
درصد افزایش داشته است.
خوب افزود :آمار طالق در سه ماهه  380 ،1400مورد و در سه ماهه ،1401
 374مورد بوده است.
خوب در مورد تشکیل پروندههای مهریه در استان گفت :کهگیلویه و
بویراحمد رتبه دوم کشور را دارد؛ در سال گذشته یک هزار و  ۷۰۵پرونده
مهریه تشکیل شد .ضمن اینکه در سه ماهه امسال  ۴۰۷پرونده تشکیل شده
که این آمار در مدت مشابه سال قبل ۴۱۱ ،پرونده بوده است.
مدیرکل ثبت اسناد و امالک کهگیلویه و بویراحمد خاطر نشان کرد :چنانچه
مخترعی بخواهد اختراع خود را در استان ثبت کند ،اداره ثبت مالکیت معنوی
در استان راه اندازی شده و این کار به راحتی در استان امکان پذیر است.
وی در پایان گفت :در سال  ،1399در جشنواره شهید رجایی رتبه نخست
را کسب کردیم و همچنین رتبه برتر خدمات تمام الکترونیکی را در سال  99و
 1400کسب کردیم.

ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز را ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮده و ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﻼﺳﻬﺎی اﻣﻮزﺷﯽ اﯾﻦ
ﺻﻨﻌﺖ را ﺗﻮﺳﻌﻪ وﮐﻤﮏ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ اﻧﮕﯿﺰه
و ﻋﻼﻗﻪ ی ﻣﺮدم ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ را اﻓﺰاﯾﺶ داد.
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی :

ﺗﺮﻗﯽ وﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ای در ﮔﺮو ﻧﻮع وﭼﮕﻮﻧﮕﯽ

ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺸﻮد .ﺑﺎ آﻧﮑﻪ ﻫﻤﻪ

ی ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ و در ﺟﺎی ﺧﻮد ﻣﻬﻢ و ﺑﺎ ارزش

اراﯾﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.

وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺴﺆﻻن ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد.

وﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻣﻬﺎﺟﺮت آﻧﺎن ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ و دادن اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋه
ﺑﻪ

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  ۱۴۰۰۶۰۳۲۰۰۰۲۰۰۱۰۶۰مورخ  ۱۴۰۰/۱۱/۱۰هیات اول موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک دوگنبدان تصرفات مالکانه بالمعارض
متقاضی محمود نظری فرزند شیرخان بشماره شناسنامه ۱۶۳۳صادره از
باشت در یک باب مغازه به مساحت  ۱۶.۰۸مترمربع پالک  ۱۰۸۹۶فرعی از
۲۱اصلی مفروز و مجزی شده از پالک ۷۸۰فرعی از۲۱اصلی بخش۵دوگنبدان
واقع در خیابان بالدیان ۴راه صاحب الزمان پاساژ قدیمی شماره ۱خریداری
از شهرداری دوگنبدان محرز گردیده است  .لذا به منظور اطالع عموم مراتب
در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از
اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض  ،دادخواست خود را به
مراجع قضایی تقدیم نموده  .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و
عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
م الف ۱۴۰۱/۳۱ :
تاریخ انتشار نوبت ۱۴۰۱/۰۳/۲۲
تاریخ انتشار نوبت دوم ۱۴۰۱/۰۴/۰۷
علیدوست یاری زاده
رئیس ثبت اسناد و امالک

سند وبرگ سبز خودرو سواری پژو  ۴۰۵مدل ۱۳۸۴به شماره پالک
-۱۱۵،۱۹ط۶۴به شماره موتور۱۲۴۸۴۱۶۰۹۸۵به شماره شاسی۱۴۲۵۹۳۵۳
بنام محمد چله نیا مفقود واز درجه اعتبار ساقط است

ﺻﻨﻌﺖ ﺣﺼﯿﺮﺑﺎﻓﯽ واﻣﻬﺎی ﺑﺪون ﺑﻬﺮه ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد.

 ۳.ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻼﺳﻬﺎی اﻣﻮزﺷﯽ ﺗﺪارک دﯾﺪه ﺷﻮد

ﺗﺎ اﻃﻼﻋﺎت اﻓﺮاد ﺷﺎﻏﻞ در اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻮد.

 ۴.آﺷﻨﺎ ﮐﺮدن اﻓﺮاد ﻣﻨﻄﻘﻪ ب ارزﺷﻬﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ

ﮐﺎر وﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﮐﺮدن ﻧﮑﺎت ﻣﺜﺒﺖ وﻣﺴﺎﻋﺪ آﻧﻬﺎ در
ﺧﺼﻮص ارزش ﮐﺎر ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد.

پروانه منزل مسکونی به شماره پروانه /۹۴۸۹م واقع در استان کهگیلویه و
بویراحمد مادوان خیابان سید الشهدا فرعی  ۱۲به نام احمد ازدست به شماره
ملی ۴۲۳۱۳۷۰۳۳۸مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باشد

