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اینچندنفر
شرایطکاندیداتوری برای انتخابات ریاست جمهوری
ایسنا :سخنگویکمیسیون امورداخلیکشورو شوراها ازبررسی طرح اصالح قانون انتخابات ریاست جمهوری در
جلسهامروزاینکمیسیونخبرداد.علیحدادیگفت :براساستغییراتصورتگرفتهدرقانونانتخاباتحداقلمدرک
تحصیلیکاندیداها بایدکارشناسی ارشد یا معادل آنکه به تایید وزارت علوم رسیده است ،باشد و حداقل سن افراد۴۵
و حداکثرآن  ۷۰سال درهنگام ثبت نام باشد.کاندیدا باید ازسالمت و توانایی جسمی و روانی برخورداربوده و شرایط
عدممحکومیتبهجرایماقتصادی،امنیتداخلیوخارجی،تخلفانتخاباتی،عدموابستگیبهگروههایغیرقانونیوعدماعتیادبهموادمخدرراداشتهباشد.

 ۱۳میلیون دانشآموزو یک میلیون معلم درشرایط شیوعکرونا
ایلنا :یک نماینده مجلسگفت :امروز ۱۳میلیون دانشآموزو یک میلیون معلم درکالس درس درشرایط شیوع
کرونا حضوردارند .جبارکوچکینژادگفت :مشکالتیکه درموضوعکنکورپیش آمده منجربهگزارشات و اظهارنظرات
متناقضیشدهاستوباعثشدهکهبسیاریازداوطلبینوخانوادههایآنهادچارتناقضشوند.نمایندهمردمرشتادامه
داد :همین تناقض منجربه سرگردانی درحوزه آموزش و پرورشکشور نیزشده است .اظهارنظرات متناقض درموضوع
کنکورو حضوردانشآموزان درمدارس باعث شده استکه تصمیمگیری ازدست تصمیمگیرندگان خارج شده است.

تاکنون وام ودیعه مسکن فقط به  ۶۷۸مستاجررسید
باشگاه خبرنگاران جوان :وزیرراهوشهرسازیگفت:تاکنون ۶۷۸مستاجر( ۰.۲درصدازمشموالن)تسهیالت
ودیعهمسکنرادریافتکردهاند.محمداسالمی دربارهآخرینآمارثبتنامکنندگاندرطرحاقدامملیمسکنگفت:
کل درخواستهای ارسال شده یک میلیون و ۴هزارو ۵۹مورد وکل رد شدهها ۹۶هزارو ۵۸۳نفربوده است .اسالمی
درباره مبلغ آورده متقاضیان همگفت :تاکنون مبلغ آورده متقاضیان ۱۳هزارو ۹۵۷میلیارد ()۱۳,۹۵۷,۰۲۰,۶۹۸,۱۶۸
ریال بوده و تعداد متقاضیانیکه آورده را واریزکردهاند هم ۳۴هزارو ۱۴۱نفربوده است .دراین طرح ۲۷۴پروژه تاکنون تعریف شده است.

یادداشت

وفا کنیم و مالمت کشیم و خوش باشیم
 سیدعلی آتشیپور :قصد داشتیم به مناسبت روز
پزشکبههمراهرییسوتعدادیازپزشکاندانشکدهعلومپزشکیبه
دیدارپزشکنامآشنایشهرمانآقایدکتر«محمدحسینادیبپور»
برویمواحوالشانراجویاشویم،اماهردفعهبهدلیلیدیداربهتعویق
میافتاد تا باالخره عصرشنبه دیدارحاصل شد .همه چیزرا درفضای
خانهباغشاندربلوردبراییکدیدارصمیمانهودوستانهمهیاکردهبود.

باروییگشادهبهاستقبالمیهمانانشآمد.ازهمانابتداازخاطراتش
گفت ،ازسختی ها و البته ازشیرینیهای آن دوران میگفت.گالیه
داشت اما به هیچکسی خورده نمیگرفت و نامالیمی آن دوران و
این دوران را بهگردن هیچکسی نمیانداخت .ازمردم مدام به نیکی
یاد میکرد.کمیکسالت داشت اما بازهم خود را دراوج نگه داشته

بود .با همان پرستیژو استواری همیشگیکه ازکودکی درذهنم مانده
بود.مدتزیادیاستمطبراتعطیلکردهودربلوردزندگیمیکند.
همسرشانهمدربازگوییخاطراتبهکمکدکترمیآمد.خاطراتیکه
حیف است سند نشوند تا یادآوریهایی باشد برای همگان .عاشقانه
با همسرش سخن میگفت.گرچه دوران خدمت او به عنوان رییس
بهداری سیرجان بربانوی خانهاش هم سختگذشته بود اما بازهم
تعریفیکه او و همسرش ازپزشکی و خدمت به مردم درقامت یک
پزشکمیکردند،بسیارلذتبخشبود.نوهدختریاشفرزندزندهیاد
دکتر سیامک صالحی نیز در جمع ما بود و گرچه شاید بارها این
سخنهاراشنیدهبودامابازهمبالذتصحبتهایپدربزرگراگوش
میداد .حاال چقدربرای ماکه شاید باراول میشنیدیم ،متفاوت بود،
بماند.گفتکه پزشکان وکادربهداشت و درمانکه دراین روزهای
کرونایی درخط مقدم خدمت میکنند ،ارزشمند هستند و نباید این
ارزشمندی فراموش شود .اگرچه در همه این سالهای پزشکی از
داردنیا چیزی نداشت جزخانهباغیکه آن هم ازاجداد این خانواده
بهشانرسیدهبود،امامیگفتهیچوقتحاضرنبودهونیستلذت
خدمت به مردم را با هیچ مال و منالی عوضکند .وقتی خواستیم
برویم با یک بیت ازحافظ بدرقهمانکرد :وفاکنیم و مالمتکشیم و
خوشباشیم/کهدرطریقتماکافریسترنجیدن

ازشنبه این هفته سال تحصیلی جدید آغازشده است .سال تحصیلیکه به دلیل مقارن شدن با دورانکرونا قراربود به صورت مجازی آغازشود اما چند روز
مانده به شروع فصل مدارس صحبت ازحضوری برگزارشدنکالسها شد .این خبراسترس زیادی را به والدین واردکرده است /عکس:امین ارجمند

تا االن  44نوجوان زیر  15سال در سیرجان
به کرونا مبتال شدهاند
 پاسارگاد
رییس گروه بیماریهای دانشکده
علوم پزشکی سیرجان با اشاره به بازگشایی
مدارس دردورانکروناگفت :سامانه رایگان
۱۹۰بهترین راهکارگزارش موارد تخلف عدم
رعایت پروتکلهای بهداشتی در سطح
مدارس است که بصورت ویژه و محرمانه
این تخلفات را پیگیری و نتیجه نیزبه تلفن همراه فردگزارشدهنده
اعالممیشود.
اکبر اسدی با بیان اینکه برخی از دانشآموزان جزگروههای
درمعرض خطر بیماری کرونا قرار دارند که باید بصورت ویژه
مراقبت کنند ،گفت :این گروه عبارتند از :دانشآموزانی که سابقه
آسم وتنگینفس دارند ،مبتالیان به دیابت،کودکانی که به هر نحو
ازداروهای شیمیدرمانی استفاده میکنند ،مبتالیان به تاالسمی یا
هرنوع کمخونی ،دانشآموزان کموزن که رشد وزن و قد آنها
متناسبنیستوکاهشوزنمخصوصدارند،بچههاییکهسیستم
ایمنی آنها ضعیف بوده و در طول پاییز و زمستان مکرر دچار

مردم همیشه مقصر
ِ

سرماخوردگی میشوند و یا دانشآموزانیکه اعمال جراحی خاص در
اثرسوانح وتصادفات روی آنها انجام شده است.
او با بیان اینکه این گروه از دانشآموزان حتما باید مراقبت
ویژه درخصوص پیشگیری ازکرونا انجام دهند،گفت :درمکانهای
تجمعی مدرسه حضورنداشته باشند ،حتما درطول مدت زمان در
مدرسه ومسیرتا منزل ازماسک استفادهکنند وحتی المقدورسعی
شودکهوالدینآنهاازسامانههایموردتاییدوزارتآموزشوپرورش
برای آموزش استفادهکنند .زیرا اگراینگروه ازدانشآموزان بهکرونا
مبتال شوند عوارض ومخاطرات زیادی برایشان خواهد داشت.
اسدی با بیان اینکه از ابتدای شروع کرونا درسیرجان۴۴نفر از
نوجوانانزیر۱۵سالبهدلیلابتالبهکرونادربیمارستانهایشهرستان
بستری شدهاند ،گفت :ازابتدای شروع کرونا  10درصد موارد کل
بستری بیمارستانهای شهرستان را گروه سنی زیر۱۵سال تشکیل
دادهاند و۱۲درصد مواردی که سرپایی نمونه داده و آزمایش آنها
از نظرکرونا مثبت شده است را بازگروه سنی زیر ۱۵سال یا سن
دانشاموزی تشکیل میدهند .این گروه از دانشآموزان در صورت
دردسترس بودن واکسن آنفلوآنزا حتما باید واکسن راتزریقکنند.

پاسارگاد را آنالين بخوانيد
w w w. p a s a r g a d n e w s . i r
@PasargadNews

 امید محمودزاده ابراهیمی
«مردم پروتکلها را رعایت
کنند ،مسافرت نروند ،مرغ
نخرند .خودرو نخرند ،مسکن
نخرند و »...اینها واژههایی است
که ماهها (بلکه سالهاست) از
زبان مسئوالن شنیده میشود.
آنها راهحل هر مشکلی را در مردم میبینند و مشخص
نیست اگر مشکل و راهحل خود مردم هستند آنها در
مسند قدرت چه میکنند؟
تحریمها که شروع شد خودروسازها فریاد برآوردند
بیچاره شدیم و خودروهایشان را با هر بهانهای دپو کرده
و بازاررا خالیگذاشتند .خودرو دربازارگران شد .نهادهای
نظارتی و دوربینهای اعترافگیرصداوسیما راهی اینسو
و آنسو شدند تا بگویند ما درطرف مردم هستیم .هزاران
جمله و تهدید و بگیر و ببند و گزارش نتیجهاش این
شد که دیروز پراید به باالی  100میلیون تومان رسید و
از آن سو همچنان مردم باید در صف قرعهکشی تحویل
خودرویکارخانهای بمانند و یا پیه خودرویگران بازارآزاد
را به تن بمالند .گرانی مرغ و تخممرغ و تصمیمهای
شلخته دولتی برای آنها را هم
کسی فراموش نکرده است.
وقتی تهدیدهای زبانی
مسئوالن امر و ناظر بر امر
تمام میشود ،ازگوشه و کنار
ندای «مردم مقصرند» شنیده
میشود .این فرمول نه تنها
برایخودروبلکهبرایتخممرغ،
طال ،ارز ،سکه و مسکن و
سایر بازارها هم اجرا شده و
در آخرین مورد به بازگشایی
مدارسرسیدهاست.هیچکس
نمیداند چطورمسئوالن به این نتیجه رسیدندکالسهای
حضوریباید 35دقیقهبیشترنباشد.آیاکروناتعهددادهزیر
 35دقیقه به بچههاکاری نداشته باشد؟ این همه فرصت
برای اخذ تصمیم درست برای بازگشایی مدارس سوزانده
شدکه دست آخربگوییم زنگ بزنید مدرسه و بپرسید باید
بروید یا نه؟ ایده برای آموزش غیرحضوری نداشتیم؟ آیا
همه مدارس میتوانند یکسان عملکنند؟ چه تضمینی
وجود داردکودک پروتکل رعایتکند وقتی درصد زیادی از
بزرگترها هنوزآن را شوخی میپندارند؟
اینکه دربعضی موارد مردم خودشان باید رعایتکنند
شکی نیست اما چرا تصمیم بد اخذ میشود تا مردم راه
اشتباه بروند؟ مثال اگر جایی صف میبندند ،خودشان
فاصله اجتماعی را رعایت کنند اما وقتی میتوانیم
تصمیمی بگیریم که صف ایجاد نشود چرا آن را انجام
نمیدهیم؟ بانک مرکزی جوری ازخرداد همه نظام بانکی
را به قوانین قبل کرونا برگرداند که همه فکرکردند کرونا

تمام شده و میتوان دوباره مردم را به بروکراسیکاغذی و
بانکها برگرداند .هزینه این تصمیم اشتباه باکیست؟ این
تصمیمهای اشتباه مسئوالن استکه مردم را به اینسو
و آنسو میکشاند.
ما یک جامعه هستیم با آدمهایی که در همه موارد
با هم متفاوت هستند .قانون برایکجا استفاده میشود؟
برای یکسانسازی رفتاردرجامعه .میتوانیم بگوییم االن
مردم همه سواد دارند و به آنهاگفته شدهکه چراغ قرمزرا
رعایتکنند پس دیگربه چراغ سرچهارراه نیازی نیست؟
اگر قرار است در تعطیالت چند روزه مردم به مسافرت
نروند ،نصیحت و پند و خواهش کافی است؟ درک
میکنیم که کسب و کارهای گردشگری ضربه سهمگینی
ازکرونا خورده و دولت شاید نخواسته نان این مشاغل
خرد را بیشتر از این آجرکند اما وقتی قضیه جدی است
باید هزینه و فایده محاسبه و تصمیم صحیح هرچندکه
سخت باشد ،اخذ شود.
چندسال قبل ویدیویی را میدیدم که در آن صف
خودروها پشت خطکشی عبور دانشآموزان در یک
ایالت آمریکا ایستاده است و یا صحنهای که در یک
اتوبان چهار خطه در سه خط آن خودروها به صف و

منظم درحال رفتن بودند و خط چهارم برای خودروهای
امدادی ً
کامال خالی بود .این ویدیوها را برای یکی از اقوام
که ساکن آنجا بود فرستادم و تعریف کردم اما او گفت:
«بین مردم ایران و اینجا خیلی تفاوتی در رعایت قانون
نیست .اینجا سختگیرانه برخورد میشه اما ایران نه.
اگر یکی از خودروها از پشت آن خط کشی عبورکنه دو
هزاردالر جریمه میشه و یا اگر خودرویی به خط چهارم
بره بالفاصله پلیس بزرگراه خودرو را توقیف و راننده را
دادگاهی میکنه و شوخی هم ندارن».
بدون شک فرهنگسازی جز با رعایت سختگیرانه
قانون و اتخاذ تصمیم صحیح به دست نمیآید .اگر
قرار است جلوی کرونا بایستیم ،محکم این کار را انجام
بدهیم و همه چیز به مردم واگذار نشود .با خواهش و
تمنا نمیتوان مدیریتکرد .جامعه اگرقانع شودکه این
سختگیریها به نفع خودش خواهد بود و قرار نیست
ً
قطعا با آن همراه میشود.
آزادیهای فردی نقض شود،

اوﺳﺖ ﭘﺎﯾﺪار
اﮐﻨﻮن ﮐﻪ ﻗﯾﯾﺐ ﺑﻪ دو ﻫﻔﺘﻪ از درﮔﺬﺷﺖ ﻧﺎﺑﺎوراﻧﻪ

ﻣﯽﮔﺬرد ،ﺟﺎی ﺧﺎﻟﯽ اﯾﺸﺎن ﻫﺮووزﯿﯿﺸﺘﺮاﺣﺴﺎس ﻣﯽﺷﻮد .درووزﻫﺎیﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﻤﺎرﯾﯾﺎدی ازﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان ﻣﺤﺘﺮم ،دوﺳﺘﺎن ،ﻣﺴﺌﻮﻻن ،ﻫﻤﮑﺎران وﮐﺴﺒﻪ ﺑﺎ
ﻣﺎ اﺮﺮازﻫﻤﺪردیﮐﺮدﻧﺪ .ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﻫﻤﻦﻦ اﺮﺮازﻫﻤﺪردی و ﻣﺤﺒﺖ ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ درووزﻫﺎی ﻏﻤﺒﺎرﻗﺪیی اﻟﺘﯿﺎم ﺑﺨﺶ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﺷﺪ .ازآﻧﺠﺎﮐﻪ ﺷﻮﻮع ووووسﮐووﻧﺎ
ﺮﺮﮔﺰایی ﺟﻠﺴﺎت ﺗﺮﺣﯿﻢ و ﺧﺎﮐﺒﻨﺪان را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺮﺳﻮم ﺧﻮد ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﺮﺮﻗﺮارداده ﺑﺴﯿﺎیی ازدوﺳﺘﺎن ازﻃﻖﻖﻖ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﯾﺎ ﺗﻠﻔﻨﯽ اﻦﻦ ﻣﺼﯿﺒﺖ را ﺗﺴﻠﯿﺖﮔﻔﺘﻨﺪ.
ازﻫﻤﻦﻦ وو ﻻزم داﻧﺴﺘﯿﻢ ﺑﺎردﯾﮕﺮازﻫﻤﻪ آﻧﺎن ﻗﺪرداﻧﯽﮐﻨﯿﻢ .ﻫﻤﭽﻨﻦﻦ ﻻزم اﺳﺖ ازﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺤﺘﺮم ﻣﺮدم ﺳﺮﺮﺟﺎن و ﺮﺮدﺳﺮﺮدرﻣﺠﻠﺲ ،ﻣﺸﺎورﻣﺤﺘﺮم
اﺳﺘﺎﻧﺪاروﻣﺪﺮﺮﮐﻞوواﺑﻂﻋﻤﻮﻣﯽاﺳﺘﺎﻧﺪاییﮐﺮﻣﺎن،وواﺑﻂﻋﻤﻮﻣﯽﺷﺮﮐﺖﻣﻌﺪﻧﯽوﺻﻨﻌﺘﯽﮔﻞﮔﻬﺮ،ﻣﺪﺮﺮﻋﺎﻣﻞوﻫﯿﺎتﻣﺪﺮﺮهﻣﺤﺘﺮمﺧﺎﻧﻪﻣﻄﻮﻮﻋﺎتاﺳﺘﺎن
ﮐﺮﻣﺎن ،اﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﻔﯽ ووزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎران اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان،ووزﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اﻋﺘﻤﺎد و ﺷﻬووﻧﺪ ،ﻧﺸﯾﯾﺎت و ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﺧییی اﺳﺘﺎن ازﺟﻤﻠﻪ ﭘﺎﺳﺎرﮔﺎد ،ﻓﺮدایﮐﺮﻣﺎن ،ﺳﺨﻦ
ﺗﺎزه و ﻧﮕﺎرﺳﺘﺎن،ﮐﻤﯿﺘﻪ اﺳﻮﻮرتﮐﯿﮏ ﻮﻮﮐﺴﯿﻨﮓ )(ISKAﮐﺮﻣﺎن وﮐﺸﻮر،ﮐﺎﻧﻮن آﮔﻬﯽ و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﺮﺮان ﻓﺮدا ،وواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم ﺰﺰﺷﮑﯽ ﺳﺮﺮﺟﺎن،
ﮐﺎدردرﻣﺎﻧﯽ ﻣﺤﺘﺮم ﯿﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻏﺮﺿﯽ و اﻣﺎم رﺿﺎ)ع( ،ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺪﯾﺪهﮐﺎوش اﺮﺮاﻧﯿﺎن ،ﺷﺮﮐﺖ ﻓﺘﺢ ﺟﻨﻮب ﺷقق،ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ رایی ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ اﺮﺮان ﺧﻮدوو
)ﺷﻮل( ،ﻓووﺷﮕﺎه اﯾﺴﺎﮐﻮ )ﺷﻮل( و ﺳﺎﺮﺮدوﺳﺘﺎن و ﺰﺰرﮔﻮاراﻧﯽﮐﻪ ﺑﻪ ﻃقق ﻣﺨﺘﻠﻒ ﯿﯿﺎم ﺗﺴﻠﯿﺖ ﻓﺮﺳﺘﺎده و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﺤﺒﺖ داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاییﮐﻨﯿﻢ.

ﺧﺎﻧﻮاده زﻧﺪهﯾﺎد ﻣﺤﻤﺪ ﺷﻮل

جناب آقای افشار
و خانواده محترم مسلمیزاده

مصیبت وارده را به شــما بزرگواران تســلیت
عــرض نمــوده ،از درگاه خداونــد بــرای آن
عزیــز از دســت رفتــه غفــران و رحمــت الهــی
و بــرای بازمانــدگان صبــر جمیــل و اجــر جزیــل
خواســتاریم.

آگهي مناقصه عمومي تجديد شده شماره/99/21ع

شــركت معدنــي و صنعتــي گلگهــر (ســهامي عــام) در نظــر دارد «تامیــن و ســاخت یــک جفت
رول مربــوط بــه دســتگاه  HPGRبــه همــراه  Studs ، Edge Blocksو رینــگ مقــاوم بــه
ســايش» را بــه شــرح منــدرج در اســناد مناقصــه از طريــق برگــزاري مناقصــه عمومــي بــه شــركت واجــد
شــرايط واگــذار نمايــد .لــذا كليــه متقاضيــان ميتواننــد جهــت اخــذ اســناد مناقصــه بــه آدرس الكترونيكــي
 WWW.GEG.IRمراجعــه و اســناد مذکــور را بــه همــراه فــرم پرسشــنامه ارزيابــي تامينكننــدگان از
قســمت تامينكننــدگان و مشــتريان -مناقصههــا دانلــود نماينــد .مهلــت تحويــل پــاكات ســاعت  9الــي 14
روز دوشــنبه مــــورخ  99/06/31در محــــل دفتــر كميســيون معـــامالت مجتمــع و يا دبیرخانــه دفتر مرکزی
تهــران ميباشــد.
شــركت معدنــي و صنعتــي گلگهــر در رد يــا قبــول هــر يــك از پيشــنهادات بــدون نياز بــه ذكر دليــل و بدون
جبــران خســارت مختار ميباشــد.

مدیریت قراردادها و معامالت
شركت معدني و صنعتي گلگهر

پرسنل فروشگاه لوازمالتحریر الهام

به اطالع کلیه افراد دارای پروانه چرای دام
در مراتع شهرستان سیرجان میرساند
پروانههــای چــرای دام (پروانــه مرتعــداری) صادر شــده

تــا پایــان ســال  ،۹۸حداکثــر تــا پایــان ســال ۱۴۰۰
میبایســت منجــر بــه طــرح اجرایــی شــود ،در غیــر ایــن
صــورت فاقــد اعتبــار بــوده لــذا صاحبــان پروانــه چــرا
موظفنــد در بــازه زمانــی باقیمانــده ،ضمــن مراجعــه بــه
اداره منابــع طبیعــی و آبخیــزداری شهرســتان ســیرجان،
درخواســت تهیــه طــرح مرتعــداری نماینــد.

مهدی رجبیزاده
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان

آگهی مزایده (مرحله سوم)

ـیرجان در نظــر دارد دفتــر امــور اداری هتــل را از طریــق مزایــده عمومی بــه افراد
ـل جهانگردی سـ
هتـ
واجــد شــرایط بــه صــورت اجــاره ســالیانه واگــذار نمایــد .لــذا متقاضیــان میتواننــد از تاریــخ انتشــار
ایــن آگهــی حــد اکثــر بــه مــدت  48ســاعت جهــت رویــت و دریافــت فــرم مزایده بــه امــور اداری هتــل مراجعــه نمایند.
ضمنا تاریخ بازگشایی پاکات مورخ  99/06/31در کمیسیون معامالت شرکت خواهد بود.
 -1تمام هزینههای مزایده و کارشناسی برعهده برنده مزایده میباشد.
ی کــه حداکثــر مبلــغ پیشــنهادی شــرکتکنندگان در مزایــده از قیمت کارشناســی پایینتر باشــد ،آگهی
 -2در صورتـ 
تجدیــد خواهد شــد.
 -3نرخ پایه اجاره طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری به میزان  8/000/000ریال تعیین میگردد.

