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 قیمت 1000 تومان
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انس طال          1.318.21

مثقال طال       8.819.000

گرم طالی 18  1.977.360

گرم طالی 24  2.636.460

انس نقره             16.68

انس پالتین         924.00

انس پاالدیوم       986.70

بهار آزادی      19.860.000

امامی          20.400.000

نیم         10.130.000

ربع          5.980.000

گرمی       3.720.000

دالر               ؟

یورو           79.500

پوند           88.260    

درهم امارات        17.740

لیر ترکیه            15.110

یوان چین          10.290

ین ژاپن               5.960    

دالر کانادا             50.940

دالر استرالیا         49.940 @  p a y a m e m a

ما را در تلگرام 
دنبال کنید
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مازندران در باتالق شیرابه زباله
رهبرانقالب:

وحدت؛مهمتریننیاز
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اطــراف  در  نگــران کننــده ای  اتفاقــات 
ــا  ــده ی مــا در حــال وقــوع اســت کــه برن
بازنــده بــودن مــان در ایــن تحــرکات، 
بســتگی بــه خودمــان  دارد. مســأله ســاده 
ــده اند  ــان ش ــور هم پیم ــد کش ــت: چن اس
ــه  ــر هزین ــزاع پ ــک ن ــران را وارد ی ــه ای ک
ــده  ــاب ش ــی حس ــد خیل ــا بای ــد و م کنن
ایــن  در  چطــور  این کــه  کنیــم.  رفتــار 
تلــه گرفتــار شــده ایم بــه جــای خــود 
ــم  ــار کنی ــد رفت ــه بای ــه چگون ــا این ک ام
ببینیم،بســیار  را  آســیب  تــا کم تریــن 
بایــد  مثــال  اســت.  اساســی  و  مهــم 
زدن  آتــش  ببینیــم  و  محاســبه کنیــم 
نماینــدگان  توســط  آمریــکا  پرچــم 
ــک  ــت ی ــالمی درس ــورای اس ــس ش مجل
روز پــس از آن کــه دونالــد ترامــپ بــا 
نطقــی ناپســند اعــالم کــرد کــه کشــورش 
ــت  ــود،چقدر درس ــارج می ش ــام خ از برج
ــام  ــکا از برج ــی آمری ــت؟ وقت ــوده اس ب
کشــورها ضمــن  بیشــتر  خــارج شــد، 
ــت  ــت، از اهمی ــن حرک ــردن ای ــوم ک محک
ــه  ــران را ب ــه و ای ــخن گفت ــداوم آن س ت
ــر  ــورد تقدی ــش م ــام تعهدات ــر انج خاط
قــرار دادنــد. بــه جــز چنــد کشــور محــدود 
ــت زشــت  ــد حرک ــاری جــز تایی ــه انتظ ک
نبــود  آنهــا  از  آمریــکا  هیئــت حاکمــه 
ــن  ــی ای ــاب جهان ــل و بازت ــس العم عک
حرکــت بــه نفــع ایــران و در جهــت تاییــد 
میــان  ایــن  در  بــود.  ایــران  حقانیــت 
آن چــه عاملــی بــرای بدنامــی ایــران شــد 
، ســوزاندن پرچــم آمریــکا در خانــه ملــت 
بــود. از آن جــا کــه مجلــس را عصــاره 
ملــت و مــردم می داننــد، چنیــن حرکتــی 
بین المللــی اســت،  کــه خــالف عــرف 
نــه تنهــا کمکــی بــه مواضــع برحــق و 
ــه  ــرده بلک ــوری اســالمی نک ــفاف جمه ش
بخشــی از وجاهــت و حقانیــت ایــران 
ــرد. همــه مــی  ــر ســوال مــی ب را هــم زی
ــق  ــا متعل ــور تنه ــک کش ــم ی ــم پرچ دانی
ــت و  ــور نیس ــی آن کش ــام سیاس ــه نظ ب
ــه  نمــادی از جامعــه و مــردم آن کشــور ب

سوزاندناعتبار

علیرضا فرهاد زاده آزاد شد 
این مستندساز محیط زیست 

77 روز پیش در بندرعباس بازداشت شده بود

یادداشت مهمان
محسن جالل پور
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زنان فوتسال ایران 

بر بام آسیا

تیمفوتسالبانوانکشورمان
بانتیجهپنجبردوژاپنرا

شکستداد

ــرای  ــورمان ب ــوان کش ــال بان ــم فوتس تی
دومیــن بــار توانســت قهرمــان مســابقات 
گذشــته  روز  شــود.  آســیا  فوتســال 
ــج  ــه پن ــا نتیج ــورمان ب ــی کش ــم مل تی
ــذرد.  ــن بگ ــد ژاپ ــت از س ــر دو توانس ب
فرشــته  )ســه گل(،  شــیربیگی  ســارا 
ــم  ــای تی ــی گل ه ــه زارع کریمــی و فهیم
ــران  ــاندند. ای ــر رس ــه ثم ــورمان را ب کش
بــا فرزانــه توســلی، طاهــره مهــدی پــور، 
ــی،  ــه ارژنگ ــور، فاطم ــده پ ــال خــدا بن لی

ــیربیگی... ــارا ش س

روزانهم صبح اریان

ــد. آتــش زدن پرچــم  حســاب می آی
ــی  ــران حرکت ــس ای ــکا در مجل آمری
ــاال رفتــن از دیــوار ســفارت  مشــابه ب
منــا  فاجعــه  از  پــس  عربســتان 
ــت  ــع حقانی ــا را از موض ــه م ــود ک ب
در موضــع بدهــکاری نشــاند.کاش 
ــا  ــا دولت ه ــمنی ب ــم دش ــاد بگیری ی
اجــازه  مــا  از  کــدام  هیــچ  بــه 
ــورها را  ــم کش ــه پرچ ــی ب بی احترام
ــا از  ــه م ــدر ک ــان ق ــد و هم نمی ده
ــه پرچــم کشــورمان  ــی ب ــی احترام ب
می شــویم،  ناراحــت  و  می رنجیــم 

مســلما مــردم آمریــکا هــم ناراحــت 
ــتمداران  ــدوارم سیاس ــوند. امی می ش
مــا بــه آن درجــه از پختگــی برســند 
موقعیت هایــی  چنیــن  در  کــه 
بــه جــای فحاشــی و توهیــن بــه 
سیاســتمداران دیگــر کشــورها یــا 
بــا تکیــه  آتــش زدن پرچمشــان، 
ــق  ــت ورزی و منط ــد سیاس ــر قواع ب
ــاع  ــورمان دف ــع کش ــد از مواض بتوانن
کننــد و بــا ناشــی گری واحساســات، 
ــل  ــکاری تبدی ــه بده ــان را ب مطالبتم

ــد. نکنن

روابطعمومیادارهکلراهوشهرسازیجنوباستانکرمان

نوبتاول فراخوان مناقصات عمومي یک مرحله اي
ادارهکلراهوشهرسـازیجنـوباسـتانکرمـاندرنظـرداردمناقصهعمومیپروژهایبهشـرحذیلراازطریقسـامانهتدارکاتالکترونیکی

دولـتبرگـزارنمایـد.کلیـهمراحـلبرگزاریمناقصهازدریافتاسـنادتاارائهپیشـنهادمناقصهگـرانوبازگشـاییپاکتهاازطریقدرگاهسـامانه
تدارکاتالکترونیکیدولت)سـتاد(بهآدرسwww.setadiran.irانجامخواهدشـدوالزماسـتمناقصهگراندرصورتعدمعضویتقبلی،

مراحـلثبـتنامدرسـایتمذکـورودریافتگواهیامضایالکترونیکیراجهتشـرکتدرمناقصهمحققسـازند.
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فه 141،000،0002،802،490،324اجرای عملیات خاکی و ابنیه فنی پشت کوه دوساری191/ج96/3

720،000،00014،391،242،940اجرای  عملیات خاکی و ابنیه فنی محور رمون192/ج96/3

193/ج96/3
اجرای عملیات پریمکت و آسفالت محورهای 
گمرکان- امجز+ پشت کوه دوساری+ میجان

834،000،00016،670،033،869

194/ج96/3
اجرای عملیات خاکی و ابنیه فنی تکمیل محورهای 
گرمزیر- رودفرق+ مردهک- نورک+ روداب- درچشمه

975،000،00019،497،715،335

595،000،00011،894،468،650احداث ساختمان کتابخانه رهجرد195/ج96/3
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بخ 509،000،0010،176،163،783احداث ساختمان سرای محله حسین آباد196/ج96/3

509،000،0010،176،163،783احداث ساختمان مرکز فرهنگی کلرود197/ج96/3

یک مرحله ای با ارزیابی کیفی

371،000،0007،416،609،873تکمیل مجتمع فرهنگی و هنری قلعه گنج198/ج96/3

2،377،000،00052،825،801،945بهسازی و آسفالت راههای روستایی شهرستانهای منوجان199/ج96/3
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200/ج96/3
اجرای عملیات خاکبرداری، خاکریزی، احداث ابنیه 

کوچک و احداث دو دستگاه دوربرگردان)محور 
جیرفت- بم()تجدید(

2،738،000،00070،856،834،293

تاریخانتشارمناقصاتیکمرحلهایبدونارزیابیکیفیدرسامانهتاریخ1397/02/25میباشد.
مهلتزمانیدریافتاسنادمناقصاتیکمرحلهایبدونارزیابیکیفیازسایت:ساعت12روز1397/02/25تاتاریخ1397/02/29

مهلتزمانیارائهپیشنهادمناقصاتیکمرحلهایبدونارزیابیکیفی:ساعت14روزچهارشنبهتاریخ1397/03/09
زمانبازگشاییپاکاتمناقصاتیکمرحلهایبدونارزیابیکیفی:ساعت8روزپنجشنبهتاریخ1397/03/10

تاریخانتشارمناقصاتیکمرحلهایباارزیابیکیفیدرسامانهتاریخ1397/02/27میباشد.
مهلتزمانیدریافتاسنادمناقصاتیکمرحلهایباارزیابیکیفیازسایت:ساعت13روز1397/02/27تاتاریخ1397/03/04

مهلتزمانیارائهپیشنهادمناقصاتیکمرحلهایباارزیابیکیفی:ساعت14روزچهارشنبهتاریخ1397/03/23
زمانبازگشاییپاکاتمناقصاتیکمرحلهایباارزیابیکیفی:ساعت8روزپنجشنبهتاریخ1397/03/24

اطالعاتتماسدستگاهمناقصهگزارجهتدریافتاطالعاتبیشتردرخصوصاسنادمناقصهوارائهپاکتهایالف:آدرس:جيرفت–حدفاصلسيلووپليس
http://iets.(وپايگاهملياطالعرسانيمناقصاتكشورwww.jkerman.mrud.irراه،بلواروروديشهركصنعتيشماره2تلفن:43310516-034وسایت

mporg.ir(اطالعاتتماسسامانهجهتانجاممراحلعضویتدرسامانه:مرکزتماس41934-021ودفترثبتنام88969737و85193768

فراخوان تجدید مناقصه
یک مرحله ای 

روابطعمومیادارهکلمیراثفرهنگی
صنایعدستیوگردشگریاستانکرمان

نوبتاول

نوبتدوم

صفحه12

صفحه16

صفحه12
روابطعمومیدانشگاهعلومپزشکیبم

 آگهی مزایده عمومی

شماره م-97/2-۱
)فروشاموالاسقاطیوازردهخارج(

آگهی تجدید 
مناقصه 

نعمتهللاحسینزادهشهردارجیرفت صفحه 12

وزارت جهاد کشاورزی
سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور

آگهیتشخیصمنابعملی
ومستثنیاتقانونی

گردشگری به توان دیپلماسی 
وزارتامورخارجهباراهاندازیاداره
گردشگریقصدداردبهکمکصنعت

5گردشگریکشوربیاید
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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محاکــم  کل  رییــس  پوریانــی،  عبــاس 
عمومــی و انقــالب تهــران  در رابطــه بــا 
حقوق هــای  پرونــده  وضعیــت  آخریــن 
32 فقــره  بــه حــال  تــا  نجومــی گفتــه 
ــم  ــه محاک ــا صدورکیفرخواســت ب ــده ب پرون
ارســال شــده کــه از ایــن تعــداد تاکنــون 15 

ــه صــدور رای شــده  ــده منجــر ب ــره پرون فق
ــام  ــن مق ــنیم، ای ــزارش تس ــه گ ــت. ب اس
قضایــی افــزود: »15 فقــره از پرونــده هــای 
خواســت  کیفــر  صــدور  از  پــس  مذکــور 
ــه صــدور رای گردیــده و مابقــی در  منتــج ب
حــال رســیدگی در دادگاه هــای تجدیــد نظــر 

ــتند.« ــران هس ــتان ته اس
وی در خصــوص پرونــده امــالک شــهرداری 
هــم گفتــه تاکنــون 12 فقــره پرونــده در 
بــه محاکــم تهــران ارســال  ایــن مــورد 
ــی  ــای نجوم ــده حقوق ه ــده اســت. پرون ش
دولــت و امــالک نجومــی شــهرداری تهــران 
 95 ســال  حواشــی  پرســروصداترین  از 
بودنــد کــه پیــش از انتخابــات ریاســت 
جمهــوری 96 بحــث بــر ســر آن هــا حســابی 

ــود. ــده ب داغ ش

صدور رای برای 15 نجومی بگیر
32پروندهحقوقهاینجومیبهمحاکمارسالشدهاست

وحدت؛ مهم ترین نیاز دنیای امروز اسالم
رهبرانقالب:ازهرگونهشائبهوگالیهمیانِفَرقاسالمیپرهیزشود

دیداررهبرانقالبباشرکتکنندگاندرکنگرهنقششیعهدرپیدایشوگسترشعلوم

حضــرت آیــت هللا خامنــه ای، رهبــر 
در  دیــروز  صبــح  اســالمی  انقــالب 
دیــدار شــرکت کننــدگان در کنگــره بیــن 
ــش  ــیعه در پیدای ــش ش ــی »نق الملل
اســالمی«،  علــوم  گســترش  و 
ــای اســالم  ــروز دنی ــاز ام ــن نی مهم تری
را »وحــدت و یکپارچگــی« و همچنیــن 
پیشــرفت  بــرای  جــدی  »حرکــت 
علمــی در همــه علــوم« دانســتند و 
ــداری« در  ــروز »بی ــد: ام ــد کردن تأکی
ــده اســت و  ــای اســالم بوجــود آم دنی
ــکار  ــرای ان ــا ب ــالش غربی ه ــم ت برغ
آن، ایــن بیــداری زمینــه ســاز گرایــش 
نویدبخــش  و  اســالم  بــه  بیشــتر 
آینــده ای بهتــر اســت. بــه گــزارش 
ــری،  ــر  رهب ــانی دفت ــگاه اطالع رس پای
ــا قدردانــی از  رهبــر انقــالب اســالمی ب

ــن  ــدگان ای ــت اندرکاران و پدیدآورن دس
همایــش، بویــژه شــخص آیــت هللا 
ــر  ــروز ه ــد: ام ــیرازی، گفتن ــکارم ش م
حرکتــی کــه موجــب شــناخت بیشــتر 
گروه هــا و فرقــه هــای اســالمی از 
ــک حســنه اســت و  ــر شــود، ی یکدیگ
ــت  ــق حرک ــی از مصادی ــن گردهمای ای
اســالمی  امــت  اتحــاد  جهــت  در 
ــاره  ــا اش ــه ای ب ــت هللا خامن ــت. آی اس
بــه تــالش دیرینــه دشــمنان بــرای رو 
ــد:  ــرار دادن مســلمانان، افزودن در رو ق
ــه  ــی ک ــر عمل ــرایطی، ه ــن ش در چنی
ــاط  ــلمانان از نق ــناخت مس موجــب ش
قــوت یکدیگــر و زمینه ســاز هم افزایــی 
ــی  ــه وحــدت و یکپارچگ ــا شــود، ب آنه
ــرد.  ــد ک ــک خواه ــالمی کم ــت اس ام
ایشــان بــه نقــش شــیعه در طــول 
ــوم اســالمی  ــالی عل ــرای اعت ــخ ب تاری
و طبیعــی اشــاره و خاطرنشــان کردنــد: 
ایــن آثــار و خدمــات گرانبهــا بایــد بــه 
ــرا  ــوند زی ــی ش ــالمی معرف ــت اس ام

مایــه افتخــار و موجــب یکپارچگــی 
ــود.  ــد ب خواهن

پرهیزازهرگونهشائبه
ــر  ــد ب ــا تأکی ــالب اســالمی ب ــر انق رهب
لــزوم مراقبــت جــدی بــرای جلوگیــری 
از ایجــاد هرگونــه شــائبه و گالیــه میــان 
ِفــَرق اســالمی، گفتنــد: یکی از مســائل 
نیــاز کنونــی  بســیار مهــم و مــورد 
دنیــای اســالم، موضــوع پیشــرفت 
علمــی و حرکــت جــدی در ایــن زمینــه 
علــت  ای،  خامنــه  آیــت هللا  اســت. 
اصلــی تحــت ســلطه قــرار گرفتــن 
دنیــای اســالم را عقــب ماندگــی علمــی 
دانســتند و افزودنــد: دنیــای غــرب 
عقــب  متمــادی  قرن هــای  از  بعــد 
ماندگــی علمــی، توانســت بــا اســتفاده 
ــای اســالم،  از پیشــرفتهای علمــِی دنی
نظامــی،  علمــی،  قــدرت  و  ثــروت 
سیاســی و تبلیغاتــی خــود را افزایــش 
اســتعمار،  بــا  نهایــت  در  و  دهــد 

وضعیــت کشــورهای اســالمی را بــه 
شــرایط کنونــی برســاند. ایشــان بــا 
قدرت هــای  زورگویــی  بــه  اشــاره 
و  اســالمی  کشــورهای  بــه  غربــی 
ــن  ــکام ای ــیاری از ح ــه روی بس دنبال
بین المللــی،  زورگویــان  از  کشــورها 
بایــد  ایــن شــرایط  تأکیــد کردنــد: 
ــورهای  ــی کش ــرفت علم ــطه پیش بواس
اســالمی تغییــر کنــد و دنیــای اســالم 
ــدن  ــه تم ــر در قل ــار دیگ ــد ب ــی توان م
بشــری قــرار گیــرد. رهبــر انقــالب، 
حرکــت در مســیر پیشــرفت علمــی 
اســالمی  حکومت هــای  وظیفــه  را 
و نخبــگان آن برشــمردند و گفتنــد: 
نخبــگان دنیــای اســالم بایــد یــک 
حرکــت عظیــم فکــری و یــک خواســت 
و  علمــی  پیشــرفت  بــرای  عمومــی 
رســیدن بــه قلــه علــم و دانــش را بــه 
ــه ای از  ــت هللا خامن ــد. آی ــود آورن وج
ــران در  ــالمی ای ــوری اس ــت جمه حرک
ــوان  ــه عن ــی ب ــرفت علم ــیر پیش مس
و  یــاد کردنــد  موفــق  نمونــه  یــک 
افزودنــد: بــر اســاس گزارشــهای مراکــز 
علمــی جهانــی، شــتاب حرکــت علمــی 
ــر  ــته، 13 براب ــالهای گذش ــران در س ای

متوســط جهانــی بــوده اســت. ایشــان 
ــیر  ــن مس ــا ای ــد: م ــان کردن خاطرنش
را تــا رســیدن بــه مرزهــای علــم و 
ــران  ــم داد و ای ــه خواهی ــش ادام دان
ــال  ــی انتق ــا، آمادگ ــر خــالف غربی ه ب
دســتاوردها و پیشــرفتهای علمــی خود 
ــه دیگــر کشــورهای اســالمی دارد.  را ب
علــوم  در  پیشــرفت  انقــالب،  رهبــر 
ــی را ضــروری  ــوم طبیع اســالمی و عل
خواندنــد و افزودنــد: یکــی از مــواردی 
کــه اســالم مــی توانــد در مســائل 
مختلــف بشــری »حــرف نــو« داشــته 
باشــد، در زمینــه مســائل فقهــی اســت 
ــه کار بیشــتر و  ــد در ایــن زمین کــه بای
ــت هللا  ــود. آی ــام ش ــری انج ــدی ت ج
خامنــه ای بــا تأکیــد بــر اینکــه باید در 
زمینــه فلســفه و علــوم عقلــی، ســرعت 
حرکــت علمــی افزایــش یابــد، گفتنــد: 
ــه  ــا عرص ــود را ت ــفه خ ــا، فلس غربی ه
هــای مختلــف مســائل سیاســی و 
اجتماعــی امتــداد داده انــد و مــا نیــز 
بایــد چنیــن کاری را انجــام دهیــم 
قوی تــر،  اســالمی،  فلســفه  زیــرا 
ریشــه دارتر و مســتحکم تر از فلســفه 

ــت.  ــی اس غرب

رهبــرانقــالباســالمیبــااشــارهبــهگســترشبیــداری
ــالمدر ــهاس ــشب ــشگرای ــالموافزای ــایاس دردنی
ــا، ــاندردنی ــروزجوان ــد:ام ــان،خاطرنشــانکردن جه
ــخ ــدپاس ــیخواهن ــهم ــدک ــادیدارن ــؤالهایزی س
ــد ــنبای ــد،بنابرای ــالمبیابن ــوباس ــارادرچارچ آنه
حرکــتعلمــیدردنیــایاســالمشــتاببگیــردوامت
ــی ــیوتمدن ــدارعلم ــهاوجاقت ــرب ــاردیگ ــالمیب اس
خــودبرســدتــادشــمناناســالموامریکاییهــا
نتواننــدبــهرؤســایکشــورهایاســالمیدســتور
ــاتأکیــد بدهنــدو»بایــدونبایــد«بگوینــد.ایشــانب
ــاد ــریازایج ــرایجلوگی ــدیب ــتج ــزوممراقب ــرل ب
هرگونــهشــائبهوگالیــهمیــانِفــَرقاســالمی،گفتنــد:
ــی ــازکنون ــوردنی ــموم ــیارمه ــائلبس ــیازمس یک
ــت ــیوحرک ــالم،موضــوعپیشــرفتعلم ــایاس دنی

ــهاســت. ــنزمین جــدیدرای

گرانی،مدیرانایرانخودروو
سایپارابهمجلسمیکشاند

کمیســیون صنایــع مجلــس در پــی افزایــش 
قیمــت محصــوالت شــرکت های خودروســازی 
ــرکت  ــن دو ش ــران ای ــایپا مدی ــودرو و س ایران خ
را بــرای ارائــه توضیحــات بــه مجلــس فراخوانــده 
اســت. آنطــور کــه تســنیم گــزارش داده در جلســه سه شــنبه هفتــه جــاری 
ایــن کمیســیون قــرار اســت مدیــران ایــن دو شــرکت بــه همــراه وزیــر صنعت 
حاضــر شــوند. در یــک مــاه اخیــر شــرکت های خودروســازی بــه بهانه هــای 
ــد.  ــه افزایــش قیمــت تعــدادی از محصــوالت خــود کردن ــف اقــدام ب مختل
در حــال حاضــر عــالوه بــر افزایــش قیمــت کارخانــه تعــدادی از محصــوالت 
ایــران خــودرو و ســایپا بــازار نیــز شــاهد افزایــش قیمــت ایــن محصــوالت 
اســت بــه نحــوی کــه حاشــیه قیمــت برخــی از خودروهــا از کارخانــه تــا بــازار 
ــازار  از مــرز 9 میلیــون نیــز گذشــته اســت. همیــن امــر عاملــی شــده تــا ب
داللــی در ایــن خودروهــا رونــق پیــدا کــرده و هرکــس درصــدد ســود بیشــتر 

در معامــالت ایــن خودروهــا باشــد. 

مجلسهمچنانبهدنبالاصالح
مصوبهافزایشحقوق

ــان  ــوق کارکن ــش حق ــت افزای ــه دول ــس از اینک پ
دولــت را از 6 تــا 12 درصــد درنظــر گرفــت، نماینــدگان 
ــرا  ــد چ ــت کردن ــم مخالف ــن تصمی ــا ای ــس ب مجل
ــود حقــوق  کــه براســاس قانــون بودجــه 97، قــرار ب
ــن  ــد. ای ــش یاب ــا 20 درصــد افزای ــی از 2 ت ــه صــورت پلکان ــت ب ــان دول کارکن
اتفــاق بــا واکنــش منفــی نماینــدگان مجلــس روبرو شــد و برخــی نماینــدگان از 
تــالش بــرای اصــالح ایــن مصوبــه دولــت خبــر دادنــد. در آخریــن اظهارنظرهــا، 
حســینعلی حاجــی دلیگانــی، عضــو کمیســیون برنامــه و بودجــه مجلــس بــه 
ــه  ــش فاصل ــث افزای ــت باع ــه دول ــن مصوب ــه ای ــت گفت ــه مل ــزاری خان خبرگ
طبقاتــی می شــود و به طــور قطــع، مجلــس بــا ایــن بی قانونــی مخالفــت کــرده 
ــر اینکــه در درخواســت های مکــرری از  ــا تأکیــد ب و مقابــل آن می ایســتد. او ب
رییــس مجلــس خواســته ایم تــا از طریــق بررســی مصوبــه دولــت دربــاره میزان 
افزایــش حقوق هــا، در هیــات تطبیــق مصوبــات خــالف قانــون بــودن آن را اعالم 

کنــد، گفتــه قــرار شــده الریجانــی پاســخ الزم را بــه نماینــدگان اعــالم کنــد.

شورامجلسمجلس

32فقــرهپرونــدهدررابطــهبــاحقوقهــای
نجومــیو12فقــرهپرونــدهدررابطــهبــاامالک
ــال ــرانارس ــمته ــهمحاک ــرانب ــهرداریته ش
شــدهکــهتاکنــوندرپرونــدهحقوقهــای
ــده ــادرش ــمص ــرحک ــرای15نف ــی،ب نجوم
ــدهامــالکنجومــیشــهرداری اســت.درپرون
تهــرانهــمهنــوزدســتگاهقضــادرحــال

ــت. ــیدگیاس رس

اعضــای شــورای شــهر 
جلســه  در  تهــران 
علنــی امــروز از میــان 
یعنــی  کاندیــدا  دو 
»ســمیع هللا حســینی مــکارم« و »محمدعلــی 
افشــانی« شــهردار تهــران را انتخــاب می کننــد. 
بــه گــزارش ایســنا، ســمیع هللا حســینی مــکارم 
58ســاله،  زاده  کاشــان اســت و دارای مــدرک 
ــاد  ــری و اقتص ــاد نظ ــوزه اقتص ــری در ح دکت
برنامه ریــزی اســت و در ســوابقش معاونــت 
ــی،  ــراث فرهنگ ــازمان می ــت س ــعه مدیری توس
صنایــع دســتی و گردشــگری، معاونــت ســازمان 
معــاون  تهــران،  شــهرداری  ســرمایه گذاری 
بانــک، مدیــر کل  برنامــه پســت  و  طــرح 

بودجــه و تشــکیالت وزارت آمــوزش و پــرورش، 
سرپرســت مــدارس ایــران در شــبه قــاره هنــد و 
رییــس آمــوزش و پــرورش منطقــه 14 تهــران را 
نیــز در کارنامــه خــود دارد و پــس از اســتعفای 
محمدعلــی نجفی، حســینی مــکارم  کــه معاون 
مالــی و اقتصــاد شــهری شــهردار ســابق بــود بــه 
ــن  ــران تعیی ــهرداری ته ــتی ش ســمت سرپرس
شــد. ســید محمدعلــی افشــانی 59 ســاله 
نیــز در ســوابق کاری خــود عضویــت در شــورای 
مرکــزی حــزب اعتمــاد ملــی را دارد و در دولــت 
یازدهــم اســتاندار فــارس بــود و هم اکنــون  نیــز 
ــی وزارت  ــا حکــم وزیــر کشــور، معــاون عمران ب
و  شــهرداری ها  ســازمان  رییــس  و  کشــور 
دهیاری هــای کشــور در دولــت دوازدهــم اســت.

زنانایرانیبربامآسیا
ــرای  ــورمان ب ــوان کش ــال بان ــم فوتس تی
ــار توانســت قهرمــان مســابقات  دومیــن ب
ــم  ــته تی ــود. روز گذش ــیا ش ــال آس فوتس
ــر دو  ــج ب ــه پن ــا نتیج ــورمان ب ــی کش مل
بگــذرد. ســارا  ژاپــن  از ســد  توانســت 
شــیربیگی )ســه گل(، فرشــته کریمــی 
و فهیمــه زارعــی گل هــای تیــم کشــورمان 
ــه  ــا فرزان ــران ب ــاندند. ای ــر رس ــه ثم را ب
لیــال  پــور،  مهــدی  طاهــره  توســلی، 
ــارا  ــی، س ــه ارژنگ ــور، فاطم ــده پ ــدا بن خ
شــیربیگی، فرشــته خســروی، فرشــته 
ــی،  ــا کمال ــی، مهس ــه پاپ ــی، فاطم کریم
مقیمــی،  نســترن  غالمــی،  نســیمه 
و  اعتــدادی  فاطمــه  زارعــی،  فهمیــه 
ــابقه  ــن مس ــه ای ــا ب ــان زاده پ آرزو صدقی
ــا  ــی ب ــه گروه ــران در مرحل ــت. ای گذاش
ترکمنســتان  و  ازبکســتان  تیم هــای 
ــر  ــد ه ــت از س ــه توانس ــود ک ــروه ب هم گ
دو تیــم بگــذرد و بــا 6 امتیــاز بــه مرحلــه 
ــش از  ــم پی ــن تی ــد. ای ــود کن ــد صع بع
ــال مســابقات  ــا ژاپــن در فین ــی ب رویا روی
ــارم  ــک چه ــه ی ــیا، در مرحل ــی آس قهرمان
نهایــی بــا نتیجــه 4 بــر 2 چین را شکســت 
ــم  ــی ه ــه نهای ــه نیم ــود. در مرحل داده ب
ــا پنــج  دختــران ملــی پــوش کشــورمان ب
ــی  ــد. قهرمان ــام را در هــم کوبیدن گل ویتن
ــیا  ــورمان در آس ــال کش ــی فوتس ــم مل تی
در حالــی صــورت گرفتــه کــه برخــالف 
صــدا و ســیما، کاربــران فارســی زبــان 
توییتــر بــه شــدت بــه ایــن قهرمانــی 
ــه  ــران ب ــیاری از کارب ــد. بس ــه کردن توج
ــاره  ــکاران اش ــن ورزش ــای ای محدودیت ه
را در حالــی  کردنــد و قهرمانــی آن هــا 
کــه توجــه چندانــی در فضــای رســمی 
رســانه ای کشــور بــه ایــن تیــم نشــده 
ــی  ــد. عل ــداد کردن ــزرگ قلم ــود، کاری ب ب
عالــی، خبرنــگار ورزشــی در توییتــر خــود 
در ایــن رابطــه نوشــت کــه »دختــران 
ــده  ــیا. آین ــان آس ــران؛ قهرم ــال ای فوتس
ــرای  ــه ب ــت چگون ــد گف ــان خواهن درباره ت
پرچــم ســه رنــگ ایــن کشــور تنــه زدیــد، 
تمریــن  جنگیدیــد،  خوردیــد،  زمیــن 
کردیــد و گُل کاشــتید امــا اجــازه پخــش 
افتخارآفرینی هــا  و  هنرنمایــی   بــازی ، 
ــان  ــه قهرم ــا همیش ــرای م ــد. ب داده نش
ــت و  ــک مل ــرای ی ــود چــون ب ــد ب خواهی
ــن  ــد.« در اولی ــارزه کردی ــم مب ــک پرچ ی
فوتســال  قهرمانــی  مســابقات  از  دوره 
ــا  ــران ب ــوان ای ــی بان ــم مل ــم تی ــیا ه آس
درخشــش فرشــته کریمــی بــه مقــام 

ــود. ــیده ب ــیا رس ــی آس قهرمان

خبر

مکارمیاافشانی؛کدامیک
بهبهشتمیروند؟

گزارش
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کمکهزینه25میلیونیبهزیستیبرایترنسهاپیام خبر
احمد خاکی، معاون امور اجتماعی بهزیستی استان تهران از کمک درمانی به »ترنس 
سکشوال ها« تا سقف 25 میلیون تومان خبر داده و گفته البته مبلغی که آنها باید 
برای جراحی تغییر جنسیت هزینه کنند، چندین برابر کمک بهزیستی است.
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ــادان  ــردم آب ــده م ــی نماین ــر کعب عام
در مجلــس شــورای اســالمی بــا بیــان 
اینکــه اقدامــات دولــت بــرای کنتــرل 
و مهــار ریزگردهــای خوزســتان، تــا 
نقطــه مطلــوب فاصلــه بســیار زیــادی 
ــار  ــرای مه ــد ب ــت بای دارد، گفــت: دول
ــاء  ــورهای منش ــا کش ــار ب ــرد و غب گ
خارجــی ریزگردهــا وارد تعامــل شــود. 
ــل شــکل گیری  ــرد: عوام ــار ک وی اظه
کانون هــای ریزگــرد در خوزســتان و 

همچنیــن کشــورهایی کــه منشــاء 
ریزگردهــا هســتند، طــی  خارجــی 
ــد.  ــود آمده ان ــه وج ــر ب ــال اخی 30 س
جنگ هــای  از  ناشــی  خرابی هــای 
در  پــی  خشکســالی های  اخیــر، 
آب،  بی رویــه  برداشــت های  پــی، 
ــداث  ــم و اح ــر اقلی ــال آب، تغیی انتق
ــه  ــه ای از ســدها توســط ترکی مجموع
دجلــه  رودخانه هــای  روی  بــر 
خشــک  آن  تبــع  بــه  و  فــرات،  و 

ــن  ــی ای ــراق در ط ــت ع ــدن طبیع ش
پدیــد  آمــدن  وجــود  بــه  ســال ها 
ــد. وی  ــم زدن ــا را رق ــدن ریزگرده آم
معضــل  امــروزه  اینکــه  بیــان  بــا 
ــه  ــتان بلک ــا خوزس ــه تنه ــا ن ریزگرده
حــدود 15 اســتان کشــور را نیــز درگیــر 
ــه  ــده ای ک ــزود: پدی ــت، اف ــرده اس ک
عوامــل آن طــی طوالنــی مــدت شــکل 
گرفــت، طبیعتــا مهــار آن نیــز نیازمنــد 
برنامــه ای جــدی و اقدامــات گســترده 
ــط  ــی توس ــه اقدامات ــه البت ــت، ک اس
ــده  ــام ش ــه انج ــن زمین ــت در ای دول
و در حــال انجــام اســت امــا ایــن 
ــه  ــوب فاصل ــه مطل ــا نقط ــات ت اقدام

ــد. ــادی دارن ــیار زی بس

ــردی ســازمان  ــان هــادی مســوول واحــد طبیعت گ ایم
ــینه  ــه پیش ــاره ب ــن اش ــت ضم ــط زیس ــت محی حفاظ
تالش هــا بــرای اجــرای طــرح گردشــگری آشــوراده 
ــرد:  ــار ک ــده، اظه ــه ش ــای تهی ــدادی از طرح ه و رد تع
ــت  ــه حیطــه وظایــف معاون ــوط ب ــون مســائل مرب تاکن
طبیعــی تاییــد شــده امــا ارائــه طــرح پســماند و پســاب 
نیــز الزامــی اســت و پــس از ارائــه ایــن طــرح ، کمیتــه 
مــاده 2 محیــط زیســت متعاقبــا مجــوز اجــرای طــرح 

ــد. ــادر می کن ــوراده را ص ــگری آش گردش

سازمانهمیاریشهرداریگلستان
مسوولتهیهطرحتوجیهی

گردشگریآشوراده
در  شــهرداری ها  همیــاری  ســازمان  هــادی گفــت: 
ــرمایه گذاری  ــت کار س ــرار اس ــه ق ــتان ک ــتان گلس اس
نوشــتن  دهــد؛ کار  انجــام  را  آشــوراده  گردشــگری 
ــام  ــاور انج ــرکت مش ــدادی ش ــق تع ــا را از طری طرح ه
مــی داد و بــا اینکــه عــدم پذیــرش ایــن طرح هــا باعــث 
ناراحتــی آنهــا می شــد، امــا اصــرار مــا بــر ایــن بــود کــه 

ــای  ــا و نوشــتن طرح ه ــری از ایجــاد خط ــرای جلوگی ب
متعــدد، از ابتــدای تهیــه طــرح بــا کارشناســان محیــط 

ــاره مشــورت شــود. ــن ب زیســت در ای

بیشاز95درصدمطالباتسازمانمحیط
زیستازگردشگریآشورادهاعمالشد

 هــادی بــا بیــان اینکــه طــرح ارزیابــی زیســت محیطــی 
گردشــگری آشــوراده از ســوی دفتــر ارزیابــی معاونــت 
انســانی بــه معاونــت طبیعــی ارســال شــد، اظهــار کــرد: 
در نهایــت قــرار بــر ایــن شــد کــه اســتانداری گلســتان 
ــازمان  ــار س ــورد انتظ ــت م ــا کیفی ــی را ب ــرح توجیه ط
محیــط زیســت ارائــه دهــد و در نهایــت در جلســه آخــر 
بیــش از 95 درصــد مطالبــات ســازمان محیــط زیســت 

گنجانــده شــد. 

مجوزنهاییطرحگردشگریهنوزدر
کمیتهماده2ارزیابیزیســتمحیطی

صادرنشدهاست
هــادی گفــت: تاکنــون مســائل مربــوط بــه حیطــه وظایــف 
معاونــت طبیعــی تاییــد شــده امــا بقیــه مســائل مربــوط 
بــه معاونــت انســانی مثــل پســماند و پســاب باقــی مانــده 
اســت. بــرای همیــن بــر اســاس صــورت جلســه کمیتــه 
مــاده 2 ، بــرای اجــرای طــرح گردشــگری آشــوراده مجــوز 

مســتقیم داده نشــد و تاکیــد شــد کــه رعایــت کلیــه مفــاد 
مــورد نظــر ســازمان محیــط زیســت و معاونــت طبیعــی و 
ارائــه طــرح پســماند و پســاب الزامــی اســت. پــس از ارائه 
ایــن طــرح  کمیتــه مــاده 2 متعاقبــا مجــوز اجــرای طــرح 
گردشــگری آشــوراده را صــادر می کند.هــادی تاکیــد کــرد: 
ســازمان محیــط زیســت مخالــف بحــث تفــرج نیســت؛ 
ــرای  ــه هیــچ وجــه نبایــد مزاحمتــی ب امــا ایــن تفــرج ب
حیــات وحــش ایجــاد کنــد یا بــه پوشــش گیاهی آســیب 
بزنــد همچنیــن حــق نداریــم بــا ایجــاد فرصت گردشــگری 

بارگــذاری بیــش از حــد در ایــن منطقــه ایجــاد کنیــم.

لزومبرنامهریزیجدی
برایمهارگردوغبار

پیمان جهانی برای حمایت

 از محیط زیست 
143کشوردرمجمععمومیسازمانملل

بهپیمانحمایتازمحیطزیست
رایمثبتدادند

مجمــع عمومــی ســازمان ملــل متحــد بــه قطعنامــه ای رای داد کــه 
زمینــه را بــرای ایجــاد پیمانــی جهانــی بــرای حمایــت از محیــط زیســت 
ــد. آنطــور کــه ایســنا مــی نویســد در رای گیــری در مجمــع  آمــاده می کن
ــل متحــد کــه روز پنج شــنبه در مقــر ایــن ســازمان  عمومــی ســازمان مل
ــو  ــور عض ــوع 193 کش ــور از مجم ــت، 143 کش ــورت گرف ــورک ص در نیوی
بــه پیمانــی جهانــی بــرای حمایــت از محیــط زیســت رای مثبــت 
ــت در  ــط زیس ــت از محی ــرای حمای ــی ب ــی جهان ــاد پیمان ــد. ایج دادن
ــه  ــوری فرانس ــس جمه ــرون ، ریی ــل مک ــوی امانوئ ــه از س ــدا از جمل ابت
پیشــنهاد شــده بــود. او در مــاه ســپتامبر ســال گذشــته میــالدی )2017( 
ــود.  ــی شــده ب ــی جهان ــن پیمان ــتار چنی ــل متحــد خواس ــازمان مل در س
ــب،  ــورت تصوی ــه در ص ــود ک ــد ب ــی خواه ــق جهان ــتین تواف ــن نخس ای
امــور مربــوط بــه محیــط زیســت ســازمان ملــل متحــد در یــک پرونــده 
ــت  ــرار اس ــه ق ــن قطعنام ــب ای ــا تصوی ــون ب ــود. اکن ــع آوری می ش جم
ــِل  ــوق بین المل ــر حق ــود در ام ــای موج ــد نقصان ه ــروه بکوش ــک کارگ ی
ــه ایــن قطعنامــه  ــکا ب ــه آمری اقلیمــی را برطــرف کند.پنــج کشــور از جمل
ــن  ــا چی ــد ام ــی دادن ــد رای منف ــل متح ــازمان مل ــی س ــع عموم مجم
جــزو کشــورهای مدافــع ایــن قطعنامــه اســت و بــه آن رای مثبــت داده 
اســت. نیکــی هیلــی، ســفیر آمریــکا در ســازمان ملــل متحــد بــا انتقــاد 
ــفیر  ــد. س ــم خوان ــی مبه ــا تعهدات ــی ب ــه آن را پیمان ــن قطعنام ــه ای ب
آمریــکا در ســازمان ملــل در ایــن بــاره از جملــه گفــت آمریــکا عالقــه ای 

ــدارد. ــی ن ــن پیمان ــه حضــور در چنی ب

طرح گردشگری آشوراده در انتظار 
مجوز نهایی 

اینطرحمزاحمتیبرایحیاتوحشایجادنکند

واحــد مســوول هــادی ایمــان
حفاظــت ســازمان طبیعتگــردی
ــهپیشــینه ــارهب ــناش ــطزیســتضم محی
ــگری ــرحگردش ــرایط ــرایاج ــاب تالشه
ــه ــایتهی ــدادیازطرحه آشــورادهوردتع
شــده،اظهــارکــرد:تاکنــونمســائلمربــوط
بــهحیطــهوظایــفمعاونــتطبیعــیتاییــد
ــاب ــماندوپس ــرحپس ــهط ــاارائ ــدهام ش
ــن ــهای ــسازارائ ــتوپ ــیاس ــزالزام نی
طــرح،کمیتــهمــاده2محیــطزیســت
ــگری ــرحگردش ــرایط ــوزاج ــامج متعاقب
ــرج ــنتف ــد.)ای ــادرمیکن ــورادهراص آش
بــههیــچوجــهنبایــدمزاحمتــیبــرای
حیــاتوحــشایجــادکنــدیــابــهپوشــش

ــد.( ــیببزن ــیآس گیاه

واحدهایآالیندهآبیک11
اخطاریهدریافتکردند

ــط  ــت از محی ــت اداره حفاظ سرپرس
زیســت شهرســتان آبیــک از صــدور 
ــای  ــرای واحده ــه ب ــره اخطاری 11 فق
ــر داد و  ــن شهرســتان خب ــده ای آالین
ــادره و  ــای ص ــه اخطاریه ه ــه ب ــدم توج ــورت ع ــت: در ص گف
ــود.  ــام می ش ــی انج ــورد قانون ــی، برخ ــات آلودگ ــع موجب رف
محمــد ایران نــژاد اظهــار داشــت: مشــکالت زیســت محیطــی 
ــان اخطاریــه صــادر شــده  ــرای آن واحدهــای آالینــده ای کــه ب
ــاورزی،  ــی کش ــه اراض ــام ب ــالب خ ــت فاض ــه هدای در زمین
چاه هــای جذبــی و منابــع پذیرنــده و همچنیــن تخلیــه 

ــت. ــوده اس ــاز ب ــر مج ــای غی ــماند در مکان ه پس

برگزاریکارگاهآموزشی
باموضوعدانشحقوق
کارگاه آموزشــی دو روزه تربیــت 
دانــش  موضــوع  بــا  مربــی 
اجرایــی  نیروهــای  حقوقــی 
میزبانــی  بــه  زیســت  محیــط 
ــی  ــد ظهراب ــزار شــد. حمی ــط زیســت برگ دانشــکده محی
معــاون محیــط زیســت طبیعــی وتنــوع زیســتی ســازمان 
از  زیــادی  بخــش  حفاظــت محیــط زیســت گفــت: 
مشــکالت حقوقــی کــه در هنــگام بــروز تخلفــات محیــط 
ــدم  ــر  ع ــه خاط ــویم ب ــی ش ــه م ــا آن مواج ــتی ب زیس
ــودن  ــه روز نب ــا ب ــرا ی ــر در ماج ــای درگی ــراف نیروه اش

دانــش حقوقــی آنهاســت.

جریمهسنگینتخریب
محیطزیستدرامارات

مجلــس فــدرال امــارات مصوبــه 
جریمــه یــک میلیــون درهمــی برای 
تخریــب محیــط زیســت و ریختــن 
زبالــه هــا را تصویــب کــرد. بــر 
اســاس ایــن قانــون، فــرد یــا افــرادی کــه اقــدام بــه تخریــب 
ــه در محیط هــای زیســت،  ــن زبال ــا ریخت ــط زیســت و ی محی
ــه  ــوده و فــرد متخلــف ب گیاهــان و یــا دریــا کننــد متخلــف ب
بیــش از یــک میلیــون درهــم جریمــه محکــوم خواهــد شــد.

ــدرال  ــس ف ــدگان مجل ــت نماین ــا رأی اکثری ــون ب ــن قان ای
ــالدی اجــرا  ــده می ــب رســید و از ســال آین ــه تصوی ــارات ب ام

ــد. ــد ش خواه

خبرخبر خبر

ــواع گونه هــای  ــدار از ان ــرداری پای ــه منظــور حفاظــت و بهره ب ب
جانــوران ســمی، تفاهم نامــه مشــترک ســازمان حفاظــت 
محیــط زیســت و موسســه واکســن و سرم ســازی رازی 
منعقــد شــد. ایــن ســند همــکاری در ده مــاده و ســه پیوســت 
ــم  ــری، س ــه گی ــی نمون ــتورالعمل اجرای ــامل دس ــه ش ضمیم
گیــری و رهــا ســازی در محــل جانــوران ســمی، دســتورالعمل 
انتفاعــی صــدور مجــوز شــکار مارهــای ســمی و فــرم شــکار 

مارهــای ســمی بمنظــور ثبــت جزییــات فعالیــت نمونــه گیــران 
ــم شــده اســت.  ــه و تنظی ــه تهی ــان مربوط ــد کارشناس و تایی
حمیــد ظهرابــی در ایــن جلســه بــا اشــاره بــه کاهــش جمعیت 
ــدگان و مارهــای ســمی  ــه خزن حیــات وحــش کشــور از جمل
طــی ســالهای اخیــر و لــزوم حفاظــت از ایــن گونه هــا، هــدف 
ــن دو  ــی بی ــه را هماهنگ ــم نام ــن تفاه ــاد ای ــی از انعق اصل
ــرداری پایــدار برشــمرد. دســتگاه اجرایــی در راســتای بهــره ب

ــط زیســت  ــال محی ــاد زاده مســتند ســاز و فع علیرضــا فره
آزاد شــد.بهمن مــاه ســال گذشــته بــود کــه دادســتان تهــران 
خبــر دســتگیری متهمــان مرتبــط بــا یــک پرونــده جاسوســی 
را اعــالم کــرد و گفــت ایــن افــراد در قالــب اجــرای پروژه هــای 
درحــوزه   طبقه  بنــدی  اطالعــات  زیســت محیطی  و  علمــی 
ــد. گزارش هــا از بازداشــت  هــای اســتراتژیک جمــع می  کردن
ــوی  ــش از س ــات وح ــاز حی ــاد زاده مستندس ــا فره علی رض
ــم مســتندی  ــر مــی داد. او فیل مأ مــوران اطالعــات ســپاه خب

بــه نــام »روز یــوز« را در رابطــه بــا حیــات وحــش کارگردانــی 
کــرده اســت. بعــد از بازداشــت ایــن افــراد، مراجــع قضایــی 
ــط زیســت، جاســوس  ــاالن محی ــن فع ــه ای ــد ک ــالم کردن اع
ــن غالمحســین محســنی اژه ای ســخنگوی  هســتند. همچنی
ــن  ــت ای ــدگان گف ــت ش ــا بازداش ــه ب ــه در رابط ــوه قضایی ق
افــراد تحــت عنــوان فعــال محیــط زیســتی، اقــدام بــه 
ــط  ــع محی ــه نف ــم ب ــی ه ــا اقدامات ــد، ام ــی کرده ان جاسوس

ــد. زیســت انجــام داده ان

انعقاد تفاهم نامه محیط زیست با موسسه
واکسن و سرم سازی رازی

علیرضا فرهاد زاده آزاد شد 
اینمستندساز77روزپیشبازداشتشدهبود

پیام زیست یک توله خرس قهوه ای گل آلود و سرگردان در ارتفاعات شهرستان شفت 
که به دلیل وقوع سیالب در منطقه از مادر خود جدا شده بوده توسط 
یکی از دوستداران محیط زیست تحویل مسووالن محیط زیست شد.

رنا
:ای

س
عک

آگهیابالغوقتتحقیق
ــدی  ــی اس ــد عل ــای محم ــه آق ــیله ب بدینوس
نبــودن  معلــوم  واســطه  بــه  داوود  فرزنــد 
محــل اقامــت در راســتای مــاده 174 قانــون آئیــن 
دادرســی کیفــری ابــالغ مــی شــود کــه آقــای محمــود 
شــکایتی  شــما  علیــه  حســین  فرزنــد  زاده  نبــی 
ــغ  ــه مبل ــه ب ــا رایان ــط ب ــرداری مرتب ــر کالهب ــی ب مبن
299011115 ریــال مطــرح نمــوده کــه بــه شــماره کالســه 
ــرای  ــی دادس ــعبه اول بازپرس 9709983430600105ش
عمومــی و انقــالب رفســنجان ثبــت گردیــده لــذا ظــرف 
ــذ  ــت اخ ــی جه ــر آگه ــخ نش ــاه از تاری ــک م ــدت ی م
دفــاع از اتهــام انتســابی و اخریــن دفــاع احضــار مــی 
گردیــد نتیجــه عــدم حضــور برابــر مقــررات اعــالم 
ــود. ــد ب ــی خواه ــت غیاب ــای محکومی ــت و تقاض مجرمی

م-الف3765
انقــالب  بازپــرس شــعبه اول دادســرای عمومــی و 

رضایــی رفســنجانجواد 
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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رییــس ســازمان میــراث فرهنگی، صنایع دســتی 
و گردشــگری کــه چند روز پیــش از موافقت وزارت 
ــا اجــرای طــرح تعطیــالت  آمــوزش و پــرورش ب
زمســتانی مــدارس خبــر داده بــود، اینــک اعــالم 

کــرد: ایــن طــرح بایــد بــه تصویــب هیــأت دولت 
ــس  ــاون ریی ــان ـ مع ــر مونس ــد. علی اصغ برس
جمهــوری اواخــر هفتــه گذشــته اعــالم کــرد کــه 
قــرار اســت تغییراتــی در تقویــم آموزشــی کشــور 

ــه در زمســتان  ــا مــدارس دو هفت ایجــاد شــود ت
تعطیــل شــوند.او گفتــه بــود: براســاس توافــق بــا 
ــهریور کار  ــدارس از 15 ش ــرورش م ــوزش و پ آم
ــاه  ــه دوم دی م ــد و در نیم ــاز می کنن ــود را آغ خ
ــوزان در نظــر  ــش آم ــرای دان ــالت ب 15 روز تعطی
ــازه ای  ــر ت ــا در اظهارنظ ــان ام ــد. مونس می گیرن
تاکیــد کــرد: طــرح تعطیــالت زمســتانی )کــه در 
راســتای طــرح تقویــم آموزشــی اســت( موضــوع 
بــزرگ و پیچیــده ای نیســت، امــا بایــد در هیــات 

دولــت تصویــب شــود.

تعطیالت زمستانی 

هنوز تصویب نشده است

رییــس اداره محیــط زیســت شــهر تهــران ضمــن تاکیــد بــر بازچرخانــی آب در 
کارواش هــا گفــت: 240 کارواش در ســطح شــهر تهــران در برنامــه پایــش اداره 
محیــط زیســت شــهر تهــران قــرار دارنــد.

مازندران در باتالق شیرابه زباله
نمایندهمردمبابلدرمجلس:روزانهچندهزارلیترشیرابهواردرودخانههامیشود

روزانهچندهزارلیترشیرابهواردرودخانههایمازندرانمیشود

نقــاط  تمامــی  در  پســماند  دپــوی 
ــل  ــران تبدی ــک بح ــه ی ــدران ب مازن
شــده اســت و هــم اکنــون عضــو 
مجمــع نماینــدگان مازنــدران، از ورود 
شــیرابه های ســمی بــه آب شــرب 

ــد.  ــی ده ــر م ــتان خب ــن اس ای
طاقــت  بحــران  بــه  »پســماند 
فرســایی در اســتان مازنــدران تبدیــل 
ــه  ــی ک ــن معن ــه ای ــت، ب ــده اس ش
درحــال حاضــر دپــوی پســماند در 
تمامــی نقــاط ایــن اســتان درجنــگل 
ــدران وجــود داشــته و  و ســاحل مازن
نشــت شــیرابه هــا بــه عنــوان ســمی 
خطرنــاک شــاید روزانــه بیــش از 
ــا  ــه ه ــر وارد رودخان ــزار لیت ــد ه چن
هللا  ولــی  را  هــا  ایــن  می شــود.« 
ــدگان  ــاری عضــو مجمــع نماین نانواکن
و  گویــد  مــی  مازنــدران  اســتان 

بــه  »پســماند  مــی کنــد:  اضافــه 
ــدران  ــرای مازن ــفیرمرگ ب ــوان س عن
شــناخته شــده و متاســفانه ســبب 
انقــراض آبزیــان دردریــای مازنــدران 
اســت،  شــده  هــا  رودخانــه  و 
ــه  ــی ب ــای درخت ــه ه ــن گون همچنی
میــان  از  پســماندها  ایــن  وســیله 
ــد؛ درحــال  رفتــه و منقــرض شــده ان
حاضــر برخــی از گونــه هــای درختــی 
وجــود  مازنــدران  هــای  درجنــگل 

نداشــته و از بیــن رفتــه انــد.«

روزهایعادیحدود
3500تنزبالهدرمازندران

تولیدمیشود
وضعیــت ســاماندهی زبالــه هــا در 
ــن  ــل ای ــه دلی ــمالی ب ــتان ش ــه اس س
ــه صــورت  ــه دور از چشــم مــردم و ب ک
مخفیانــه در جنــگل هــا دپــو می شــود، 
بــه چشــم نمــی آیــد، امــا اهمیــت آن 
ــف  ــا توق ــه ی ــه ارومی ــر از دریاچ کمت

ــا را  ــن ه ــت. ای ــدگان نیس ــتار پرن کش
ســهیل اوالد زاده کارشــناس محیــط 
زیســت بیــان کرده و بــه ارائه آمــاری در 
خصــوص تولیــد زبالــه در ســه اســتان 
شــمالی مــی پــردازد و مــی گویــد: 
»بیــن ســه اســتان شــمالی، مازنــدران 
دارنــد و  را  زبالــه  تولیــد  بیشــترین 
مازندرانی هــا  عــادی،  روزهــای  در 
ــد  ــه تولی ــن زبال ــا 3500 ت ــدود 3 ت ح
ــن زباله هــا،  ــه 70 درصــد ای ــد ک می کنن
ــه ایجــاد شــیرابه  ــر اســت و منجــر ب ت
ایــن  بــه گفتــه اوالد زاده  می شــود. 
میــزان تولیــد زبالــه در مازنــدران اصــال 
اســتان  در  زیرســاخت هایی کــه  بــا 

ــت. ــازگار نیس ــده س ــف ش تعری

قولراهاندازینیروگاهزباله
ســوزنوشهرتاسهماهآینده

زبالــه  نیــروگاه  ســاخت  عملیــات 
مــاه  اردیبهشــت  در  نوشــهر  ســوز 
ســال 90 بــا حضــور رییــس ســازمان 
وقــت،  زیســت  محیــط  حفاظــت 

و  اســتانی  مســووالن  از  جمعــی 
شهرســتانی در منطقــه پلهــم کتــی 
ــق  ــد و طب ــاز ش ــتان آغ ــن شهرس ای
ایــن  قراربــود  زمانبنــدی  برنامــه 
پــروژه ظــرف مــدت یکســال بــه بهــره 
ــرار  ــروگاه ق ــن نی ــد. ای ــرداری برس ب
اســت عــالوه بــر امحــای روزانــه 200 
ــرق  ــگاوات ب ــدود 2 م ــه ح ــن زبال ت
در روز تولیــد کنــد و طبــق برنامــه 
بایــد زبالــه هــای مناطــق کالردشــت 
، مــرزن آبــاد ، چالــوس ، هچیــرود و 
بخــش ییالقــی و کوهســتانی کجــور 
ــه  ــن منطق ــه ای ــا ب ــرای امح ــز ب نی
انتقــال داده شــود. آنطــور کــه ایرنــا 
ــی  ــگ زن ــا وجــود کلن مــی نویســد ب
طــرح  ســال،  درآن  پــروژه  ایــن 
آن  محیطــی  زیســت  مطالعــات 
ســازمان  تاییــد  بــه   93 درســال 
محیــط زیســت رســید و عملیــات 
اجرایــی آن نیــز شــروع شــد. در 
ــال 93  ــروژه در س ــی پ ــد اجرای تعه
زمــان افتتــاح زبالــه ســوز تــا پایــان 
ــا توجــه  ســال 96 اعــالم شــد امــا ب
بــه پیشــرفت کنــد فیزیکــی نیــروگاه 
ایــن پــروژه بــه افتتــاح نرســید. 

اردیبهشــت مــاه امســال اســتاندار 
ــبختانه  ــرد : خوش ــالم ک ــدران اع مازن
آن چــه موجــب نگرانــی پــروژه زبالــه 
ــا ورود  ــود ب ســوز نوشــهر و ســاری ب
از  خــارج  از  تجهیــزات  باقیمانــده 
ــرد :  ــه ک ــع شــد .وی اضاف کشــور رف
ــا تکمیــل امــور  در زمــان باقیمانــده ب
ــب  ــاختمانی نص ــای س ــم از کاره اع
محیــط  ســازی  آمــاده  تجهیــزات 
ــه ای  ــش مرحل ــب و آزمای ــرای نص ب
ــد  ــوان  ح ــی ت ــد م ــر میرس ــه نظ ب
اکثــر ظــرف ســه مــاه آینــده فعالیــت 
ایــن نیــروگاه را در فازهــای مختلــف 
و مرحلــه ای انتظــار داشــت اســتاندار 
ــا  ــه آی ــوال ک ــن س ــه ای ــخ ب در پاس
نیــروگاه تــا مــرداد 97 وارد مــدار 
ــروژه  ــکار پ مــی شــود؟ گفــت : پیمان
ــدارد  ــی اس حضــور ن ــی ت شــرکت ت
تــوان  نمــی  شــرکت  غیــاب  در  و 
زمــان مشــخصی را اعــالم کــرد ایــن 
مهــم مســتلزم تفاهــم کار فرمــا و 
پیمانــکار اســت. نیــروگاه زبالــه ســوز 
نوشــهر  بــا هــدف امحــای روزانــه 
ــال  ــت س ــه از اردیبهش ــن زبال 200 ت
ــد. ــاز ش ــرای آن آغ ــات اج 90 عملی

ته
نک

ــه ــدرانب ــاطمازن ــینق ــمانددرتمام ــویپس دپ
ــون ــماکن ــتوه ــدهاس ــلش ــرانتبدی ــکبح ی
ورود از مازنــدران، نماینــدگان مجمــع عضــو
ــتان ــناس ــربای ــهآبش ــمیب ــیرابههایس ش
ــت ــرانطاق ــهبح ــماندب ــد.»پس ــیده ــرم خب
شــده تبدیــل مازنــدران اســتان در فرســایی
اســت،بــهایــنمعنــیکــهدرحــالحاضــردپــوی
ــگل ــناســتاندرجن ــاطای پســمانددرتمامــینق
نشــت و داشــته وجــود مازنــدران ســاحل و
ــاید ــاکش ــمیخطرن ــوانس ــهعن ــاب ــیرابهه ش
ــه ــرواردرودخان ــزارلیت ــده ــشازچن ــهبی روزان
ــاری ــیهللانانواکن ــاراول ــنه ــامیشــود.«ای ه
ــی ــدرانم ــتانمازن ــدگاناس ــعنماین عضــومجم
ــوان ــهعن ــد:»پســماندب ــدواضافــهمــیکن گوی
ســفیرمرگبــرایمازنــدرانشــناختهشــدهاســت.

ــوری ــسجمه ــاونریی ــانـمع ــرمونس علیاصغ
ــت ــراراس ــهق ــردک ــالمک ــتهاع ــهگذش ــرهفت واخ
ــود ــادش ــمآموزشــیکشــورایج ــیدرتقوی تغییرات
ــامــدارسدوهفتــهدرزمســتانتعطیــلشــوند. ت
مونســانامــادراظهارنظــرتــازهایتاکیــدکــرد:طــرح
تعطیــالتزمســتانی)کــهدرراســتایطــرحتقویــم
آموزشــیاســت(موضــوعبــزرگوپیچیــدهای
نیســت،امــابایــددرهیــاتدولــتتصویــبشــود.

فراخوانجذباستخدام
پیمانیبرای200نفردر

سازمانحفاظتمحیطزیست

ــرای  ســازمان حفاظــت محیــط زیســت ب
ــق  ــود از طری ــانی خ ــروی انس ــن نی تامی
فراگیــر  مشــترک  اســتخدامی  آزمــون 
دســتگاههای اجرایــی در ســال 1397، 
ارشــد  مقطــع کارشناســی  در  نفــر   200
و دکتــرا بــه صــورت پیمانــی در کلیــه 
ــه  ــد. در اطالعی ــی کن ــذب م ــتانها ج اس
ســازمان حفاظــت محیــط زیســت آمــده 
محیــط  حفاظــت  »ســازمان  اســت: 
ــانی  ــروی انس ــن نی ــرای تامی ــت ب زیس
خــود بــر اســاس مفــاد قانــون مدیریــت 
چارچــوب  در  و  کشــوری  خدمــات 
دســتورالعمل نحــوه برگــزاری امتحــان 
عمومــی و تخصصــی بــرای بــه کارگیــری 
ــر  ــی 200نف ــتگاه های اجرای ــراد در دس اف
از افــراد واجــد شــرایط کــه در ســایت 
ســازمان ســنجش اعالم شــده اســت را از 
ــی،  ــای عموم ــون توانمندی ه ــق آزم طری
ــی  ــی و ط ــه تخصص ــی و مصاحب تخصص
پیمانــی  به صــورت  گزینــش  مراحــل 
ثبت نــام  می کند.متقاضیــان  اســتخدام 
اســتخدامی  آزمــون  پنجمیــن  در 
ــی  ــتگاه های اجرای ــر دس ــترک فراگی مش
ــرای شــرکت در آزمــون  در ســال 1397 ب
ــی در  ــورت اینترنت ــرًا به ص ــور منحص مذک
ســایت ســازمان ســنجش بــه نشــانی 
.ثبــت  مراجعــه کننــد    sanjesh.org
نــام آزمــون اســتخدامی مشــترک فراگیــر 
 1397 ســال  در  اجرایــی  دســتگاههای 
اردیبهشــت مــاه(  روز یکشــنبه )23  از 
 31( دوشــنبه  روز  در  و  می شــود  آغــاز 
می پذیــرد. پایــان  مــاه(   اردیبهشــت 
لــذا کلیــه داوطلبــان دقــت کننــد کــه 
ایــن تاریــخ بــه هیــچ عنــوان تمدیــد 
ــه  ــه درخواســت هایی ک ــد شــد و ب نخواه
ــه  ــام ب بعــد از تاریــخ مذکــور بــرای ثبت ن
ســازمان ســنجش آمــوزش کشــور واصــل 
ــر داده  ــب اث ــه ترتی ــچ وج ــه هی ــود ب ش
نخواهــد شــد.الزم بــه توضیــح اســت 
تاریــخ  15 تیرمــاه  آزمــون مذکــور در 

ــد.« ــد ش ــزار خواه برگ
آزمــون  بــه  مربــوط  اطالعــات  کلیــه 
اســتخدامی شــامل مــوارد آزمون،مــدارک 
تحصیلــی مشــمول هــر شــغل و اطالعات 
ــره در  ــنی و غی ــرایط س ــه ش ــوط ب مرب
ــتخدامی  ــون اس ــن آزم ــه پنجمی دفترچ
ــی  ــتگاههای اجرای ــر دس مشــترک فراگی

ــت. ــده اس ــالم ش ــال 1397 اع در س

خبر

کمتـر کاری در دنیـا وجـود دارد کـه بـه 
انـدازه آب خـوردن معمولـی باشـد امـا 
روزهـا  ایـن  اسـت کـه  انـکار  غیرقابـل 
طبیعـت  بـرای  هـم  مـا  خـوردن  آب 
تبدیـل بـه بحـران شـده اسـت!روزهایی 
آب خوری هـای  و  سـقاخانه  کـه  بـود 
نـذری سـر هـر گـذری مـردم را سـیراب 
می کردنـد. هنـوز هـم در برخـی شـهرها 
چنیـن آبخوری هایـی وجـود دارد. اما در 
بسـیاری از نقـاط دنیـا، حتـی آدم هایـی 

کـه در خانه هایشـان هـم دسترسـی بـه 
طـول  در  دارنـد،  سـالم  آشـامیدنی  آب 
روز، در مسـیر محـل کار، در پیـاده روی 
بطری شـده  آب  روزانـه،  ورزش  و 
می خرنـد. ممکـن اسـت بگوییـد عـادت 
خوبـی اسـت که به سـالمتی بـدن کمک 
می کنـد امـا در واقـع ایـن طـور نیسـت.
تنهـا در  ایسـنا مـی نویسـد  آنطـور کـه 
تهـران مـردم روزانـه بیـش از دو میلیون 
و 500 هـزار بطـری پالسـتیکی می خرند. 
تـا  پالسـتیکی  بطری هـای  مصـرف 
هـر  در  میلیـارد  نیـم   بـه   2021 سـال 
سـال خواهـد رسـید.همین حـاال، در هر 

دقیقـه یـک میلیـون بطـری پالسـتیکی 
یعنـی  می شـود؛  خریـداری  دنیـا  در 
20 هـزار بطـری در هـر ثانیـه! در دنیـا 
همـه  از  بیشـتر  پالسـتیکی  بطری هـای 
بـرای نوشـیدنی های گازدار  و آب مـورد 
همـه  روی  می گیرنـد.  قـرار  اسـتفاده 
شـده  هـک  مثلـث کوچـک  یـک  آنهـا 
بطری هـا  ایـن  می دهـد  نشـان  کـه 
کـه  شـرطی  بـه  هسـتند  بازیافت پذیـر 
زیرسـاخت بازیافـت آنهـا وجـود داشـته 
جـدا  بـرای  و کاری  سـاز  یعنـی  باشـد 
کـردن آنهـا از باقـی زباله هـا و حملشـان 
تـا مراکـز بازیافت باشـد و عـالوه بر اینها 
مراکـز بازیافـت، ظرفیت و قـدرت رقابت 
بـا سـرعت تولیـد ایـن زباله ها را داشـته 
باشـند.نه تنهـا در ایـران، بلکه در بیشـتر 
مناطـق دنیـا،  مسـیر کمتـر از نیمـی از 
بازیافـت  مراکـز  بـه  بطـری  همـه  ایـن 
زبالـه ختـم می شـود امـا باقی آنهـا کجا 
بـا  می افتنـد،   آب  جـوی  در  می رونـد؟ 

زباله هـای معمولـی بـه مراکز دفـن زباله 
را  زمیـن  و  خـاک  سـال ها  و  می رونـد 
آلـوده می کننـد، مناظـر طبیعـی را کثیف 
و زشـت می کننـد و  البته از غذای روزانه 
مـا هـم سـر در می آورنـد! هر سـال بین 
5 تـا 13 تـن از بطری هـای پالسـتیکی 
از دریاهـا درمی آورنـد کـه بخشـی  سـر 
توسـط  اشـتباهی  صـورت  بـه  آنهـا  از 
پرنـدگان و ماهی هـا بلعیـده می شـوند. 
تخمیـن زده می شـود کـه تا سـال 2050 
حجـم بطری هـای پالسـتیکی کـه به آب 
ریختـه شـده از حجـم ماهی هـای تمـام 
همزمـان  شـود!  بیشـتر  دنیـا  آب هـای 
نتایـج یـک تحقیـق دانشـگاهی نشـان 
غذایـی  رژیـم  کـه  افـرادی  می دهـد 
دریایـی دارنـد، سـاالنه تا 11 هـزار قطعه 
کوچـک پالسـتیکی را کـه در غذایشـان 
وجـود دارد می بلعنـد. نهادهـای نظارتـی 
بیشـترین  می گوینـد  اروپـا  اتحادیـه 
بـرای  پالسـتیکی  بطری هـای  مصـرف 

کـه  حالـی  در  اسـت.  آب  بسـته بندی 
می کننـد  تـالش  پیشـرفته  کشـورهای  
هـر چه بیشـتر بـرای مصرف پالسـتیک 
محدودیـت ایجـاد کننـد و بـرای مصرف 
ایـن محصـوالت مالیـات وضـع کننـد و 
بطری هـای  تولیدکننـده  شـرکت های 
ایـران  در  جریمـه کننـد،  را  پالسـتیکی 
هنـوز نـه تنهـا ایـن موضـوع جـا نیفتاده 
بلکـه مورد بحـث هم قرار نگرفته اسـت.
چـه مـی شـود کـرد؟ می توانیـم منتظـر 
بمانیـم تـا زمیـن یـک روزی دهـان بـاز 
کنـد و شـروع بـه بلعیـدن زبالـه کنـد یا 
باالخـره ماشـینی اختـراع شـود کـه بـا 
می کنـد  حرکـت  پالسـتیک  سـوزاندن 
یـا منتظـر بمانیـم تـا مجلـس باالخـره 
بـه صرافـت نوشـتن قوانیـن حمایـت از 
شـهرداری ها  و  بیفتـد  زیسـت  محیـط 
دقیق تـر  برنامه ریـزی  بـه  شـروع کننـد 
بـرای جمـع آوری و بازیافـت زباله هـای 
آن،   بـر  عـالوه  پالسـتیکی.  گران قیمـت 

کنیـم.  شـروع  خودمـان  از  می توانیـم 
درسـت اسـت کـه بهتر اسـت بطری های 
پالسـتیکی آب مـورد اسـتفاده چنـد باره 
قـرار نگیرند و بهتر اسـت که از گذاشـتن 
آنهـا در فریـزر خـودداری شـود امـا بهتر 
از فراهـم کـردن بطری هـای آب یـک بار 
مصـرف در هـر بقالـی و دکـه مطبوعات، 
فکـری  شـهرداری ها  کـه  اسـت  ایـن 
و  بکننـد  مـردم  کـردن  سـیرآب  بـرای 
آب خوری هـا را برگرداننـد!  اگـر ایـن هم 
بـه نظرتـان بهداشـتی و صرفه جویانـه و 
ممکـن نیسـت،  بهتریـن راه حـل شـاید 
این باشـد کـه در روزهای گرم تابسـتان،  
از قمقمه هـای آب اسـتفاده کنیـد،  هـم 
بـه نفـع جیبتـان اسـت و هـم بـه نفـع 
خورده شـدن  احتمـال  سـالمتی تان،  
را  غذایی تـان  وعده هـای  در  پالسـتیک 
کاهـش می دهـد و عـالوه بـر ایـن، بـه 
زمیـن کمـک  روی کـره  زندگـی  ادامـه 

! می کنـد
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ــع  ــراث فرهنگــی، صنای رییــس اداره می
دســتی و گردشــگری دزفــول گفــت: 
هیــچ کــدام از ســازه هــای دســت کنــد 
حاشــیه رودخانــه دز ســند مالکیــت 
ایــن  متولــی  و  نداشــته  شــخصی 
ســازه ها امــور آب اســت. پایــگاه اطــالع 

ــل از  ــه نق ــهری ب ــت ش ــانی مدیری رس
ــی نوشــت: بیــن 750  ــه آریای حجــت ال
ــه دز  ــاحل رودخان ــازه در س ــا 780 س ت
ــود  ــول وج ــتان دزف ــدوده شهرس در مح
دارد کــه کمیتــه حفاظــت و صیانــت 
از رودخانــه دز وظیفــه ســاماندهی و 

ــده دارد. وی  ــر عه ــا را ب ــت از آنه صیان
ــه شــامل  ــه ایــن کمیت ــان اینک ــا بی ب
نماینــدگان ســازمان آب ، محیط زیســت 
، منابــع طبیعــی ، میــراث فرهنگــی و بــا 
ــد  ــول می باش ــداری دزف ــت فرمان ریاس
گفــت: در حــال حاضــر هیــچ کــدام 
ــوزی  ــول مج ــای دزف ــازه ه ــن س از ای
بــرای اجــاره دادن از ســوی اداره میــراث 
فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری 
دریافــت نکــرده البتــه تعــداد معــدودی 
از افــراد اقــدام بــه اجــاره دادن آنهــا در 
ــی  ــد. آریای ــی کنن ــال م ــرم س ــل گ فص

اضافــه کــرد: شــهرداری دزفــول نیــز 
ــت  ــه ، رف ــع آوری زبال ــوص جم در خص
ــا  ــا ب ــازه ه ــن س ــی ای ــد و نگهبان و آم
آنهــا همــکاری داشــته تــا گردشــگران و 
ــتفاده از فضــای  ــگام اس ــهروندان هن ش
تفریحــی، آب رودخانــه را آلــوده نکننــد.

ــول  ــی دزف ــراث فرهنگ ــس اداره می ریی
ــای  ــازه ه ــذاری س ــه کدگ ــت: برنام گف
کمیتــه  در  رودخانــه  بــر  مشــرف 
مطــرح شــده  رودخانــه  از  حفاظــت 
ولــی تاکنــون اقدامــی صــورت نگرفتــه 

ــت. اس

ــد دارد از  ــگری قص ــت گردش ــعه صنع ــرای توس ــران ب ای
ــرا اداره  ــن منظــور اخی ــه ای ــد. ب دیپلماســی اســتفاده کن
گردشــگری در وزارت خارجــه راه افتــاده. در همیــن رابطــه 
مســوول نمایندگــی وزارت امــور خارجــه در شــمال شــرق 
کشــور گفــت کــه بــرای تقویــت قابلیت هــای گردشــگری 
در ایــران، در کنــار دیگــر معاونت هــای وزارت امــور خارجــه 
ــام اداره تســهیل جــذب گردشــگر خارجــی  ــه ن اداره ای ب
ایجــاد شــده اســت. غالمعبــاس اربــاب خالــص بعــد از 
ــه  ــرای معرفــی جاذب اعــالم ایــن موضــوع، گفــت بایــد ب
ــرد. او در  ــتری ک ــالش بیش ــران ت ــگری ای ــای گردش ه
رابطــه بــا ســرمایه گــذاری از خــارج از کشــور در صنعــت 
گردشــگری هــم گفــت: ترتیبــی اتخــاذ شــده کــه ایرانیان 
مقیــم کشــورهای خارجــی کــه عالقــه بــه ســرمایه گذاری 
در بخــش گردشــگری هســتند شناســایی شــوند تــا 
از ایــن قابلیــت در جهــت معرفــی میــراث فرهنگــی 
اســتفاده شــود. رییــس ســازمان میــراث فرهنگــی، 
ــداف  ــالم اه ــا اع ــال ب ــگری قب ــتی و گردش ــع دس صنای

ســند چشــم انــداز در افــق 1404، محقــق شــدن آن را بــا 
رویکــرد دولــت عنــوان کــرده بــود. براســاس ایــن ســند، 
ورود 5/1درصــد از گردشــگران خارجــی )20 میلیــون نفــر( 
و جــذب 2درصــد از درآمــد جهانــی گردشــگری )معــادل 
25 میلیــارد دالر درســال( هــدف گــذاری شــده اســت. در 
ســال هــای اخیــر رشــد گردشــگری در ایــران بــا شــیب 
ــال  ــد س ــه در چن ــوری ک ــه ط ــه. ب ــورت گرفت ــم ص مالی
ــه آمــار گردشــگران  ــر از یــک میلیــون نفــر ب ــر، کمت اخی
ــان  ــا نش ــت. آماره ــده اس ــزوده ش ــران اف ــه ای ورودی ب
مــی دهــد کــه ســال90، میــزان گردشــگر خارجــی کــه بــه 
ایــران آمــده انــد ســه میلیــون و 200 هــزار نفــر بــوده کــه 
ــه پنــج میلیــون و 250 هــزار  تــا ســال 94، ایــن عــدد ب
ــی،  ــازمان میراث فرهنگ ــس س ــت. ریی ــیده اس ــر رس نف
صنایع دســتی و گردشــگری مدتــی قبــل اعــالم کــرد 
ــر گردشــگر  ــزار نف ــون و 200ه ــه ســال گذشــته 5میلی ک
خارجــی وارد کشــور شــدند. ابتــدای امســال هــم، معــاون 
ــت  ــه گف ــور خارج ــی وزارت ام ــی و بین الملل ــور حقوق ام
گردشــگری و توســعه دیپلماســی فرهنگــی در وزارت 
امــور خارجــه دارای اولویــت اســت. عراقچــی گفتــه بــود 
کــه ترغیــب گردشــگران، افزایــش حضــور گردشــگران بــه 
ایــران و افزایــش معرفــی تمــدن ایرانــی، اولویــت وزارت 

ــن  ــش از ای ــت. پی ــاری اس ــال ج ــه در س ــور خارج ام
محمدرضــا پورابراهیمــی، رییــس کمیســیون اقتصــادی 
مجلــس بــه »پیــام مــا« گفته بــود کــه این کمیســیون در 
حــال رایزنــی بــا وزارت خارجــه اســت تــا ایــن وزارتخانــه 
ــه  ــه گردشــگری شــود. او گفت ــی وارد مقول ــه طــور عمل ب
ــه  ــس در حــال ارائ ــه کمیســیون اقتصــادی مجل ــود ک ب
ــه  ــاد گردشــگری ب ــه اقتص پیشــنهادات خــود در زمین
ــن  ــه ای ــه نظــر می رســد ک ــور خارجــه اســت. ب وزارت ام
وزارتخانــه قصــد دارد بــه درخواســت هــای موجــود پاســخ 
ــر  ــری ب ــن کار چــه تاثی ــت ای ــد در نهای ــد دی دهــد و بای

ــران خواهــد گذاشــت. گردشــگری ای

سازه های حاشیه رودخانه دز، سند 

مالکیت ندارند

تورهای متعددی به مقصد 

ایران کنسل می شوند
جهانگیریبرایتأمینارز

توریستهادستورداد

رییــس ســازمان میــراث فرهنگــی بــا اشــاره بــه تاثیــر محدودیت هــای ارزی 
ــات مشــکالت بســیاری را  ــن اتفاق ــرد: ای ــالم ک ــر صنعــت گردشــگری، اع ب

بــرای صنعــت گردشــگری ایجــاد کــرده اســت.
ــه  ــا اشــاره ب ــت ب ــه مل ــا خبرگــزاری خان ــی اصغــر مونســان در گفتگــو ب عل
ــت:  ــگری دارد، گف ــت گردش ــر صنع ــای ارزی ب ــه محدودیت ه ــی ک تاثیرات
اتفاقــات بــه وجــود آمــده در حــوزه ارز در کشــور مشــکالت بســیاری را بــرای 
ــگران  ــت گردش ــاره وضعی ــت. او درب ــرده اس ــاد ک ــگری ایج ــت گردش صنع
خارجــی گفــت گردشــگر ورودی بــرای تبدیــل ارز خــود حیــران و ســرگردان 
ــود  ــه می ش ــه گفت ــد؛ اگرچ ــه کن ــا مراجع ــه کج ــد ب ــد بای ــت و نمی دان اس
ایــن افــراد می تواننــد در بانک هــای منتخــب ارز خــود را تبدیــل کننــد 
ــت  ــب چیس ــک منتخ ــد بان ــد و نمی دان ــهر را نمی شناس ــت ش ــا توریس ام
و کجاســت. رییــس ســازمان میــراث فرهنگــی بیــان کــرد: رشــد و توســعه 
ــا و مناســب از  ــا تصویــری زیب گردشــگری نیازمنــد تــالش بســیار اســت ت
کشــور ارائــه شــود امــا بایــد بــه ایــن نکتــه نیــز توجــه کــرد کــه ایــن تصویــر 
ــن اتفاقــات همیشــه در  ــه ســادگی مخــدوش می شــود کــه متاســفانه ای ب
ــرای  ــه ب ــان اینک ــا بی ــان ب ــد. مونس ــران رخ می ده ــگری ای ــت گردش صنع
ــل  ــن دلی ــه همی ــتیم و ب ــکل هس ــار مش ــگر ورودی، دچ ــن ارز گردش تامی
ــه  ــی ک ــا صحبت های ــت: ب ــوند، گف ــددی کنســل می ش ــای ورودی متع توره
بــا آقــای جهانگیــری داشــتیم ایشــان بــه بانــک مرکــزی دســتورات الزم در 
ایــن زمینــه را داد؛ معــاون گردشــگری ســازمان میــراث فرهنگــی بــا معاونــت 
ــم  ــد و امیدواری ــزار کردن ــه برگ ــن زمین ــزی جلســاتی در ای ــک مرک ارزی بان

ــرات ســوء را کاهــش دهیــم. ــا اقدامــات الزم اث بتوانیــم ب

گردشگری به توان دیپلماسی
وزارتامورخارجهباراهاندازیادارهگردشگریقصددارد

بهکمکصنعتگردشگریکشوربیاید

مســوولنمایندگــیوزارتامــورخارجــه
درشــمالشــرقکشــورگفــتکــه
ــگری ــایگردش ــتقابلیته ــرایتقوی ب
ــایوزارت ــرمعاونته ــاردیگ ــران،درکن درای
ــهیل ــامادارهتس ــهن ــهادارهایب ــورخارج ام
جــذبگردشــگرخارجــیایجــادشــدهاســت.
ــدازتوســعه براســاساهــدافســندچشــمان
افــق1404بخــشگردشــگری، کشــوردر
ورود5/1درصــدازگردشــگرانخارجــی)20
ــد ــدازدرآم ــذب2درص ــر(وج ــوننف میلی
جهانــیگردشــگری)معــادل25میلیــارددالر

ــت. ــدهاس ــذاریش ــدفگ ــال(ه درس

ــگری  ــتی و گردش ــع دس ــی صنای ــراث فرهنگ ــر کل می مدی
آذربایجــان غربــی گفــت: مرمــت پــل تاریخــی میرزارســول 
ــه گــزارش ایســنا،  ــه زودی آغــاز مــی شــود. ب ــدوآب ب میان
جلیــل جبــاری افــزود: پــل تاریخــی میرزارســول میانــدوآب 
ــه در  ــن شهرســتان اســت ک ــار شــاخص ای ــی از آث ــه یک ک
طــی ســالهای گذشــته بــا تهدیدهــا و آســیب هایــی مواجــه 
ــر حســب ضــرورت، مرمــت هــای اضطــراری از  ــوده کــه ب ب
طــرف ایــن اداره کل در آن اجــرا شــده اســت. وی تصریــح 
کــرد: کارهــای مرمتــی کــه در ســه ســال اخیــر در ایــن بنــا 

ــن  ــت ای ــرای اجــرا و شــروع مرم ــن ب اجــرا شــده. همچنی
ــی آن  ــز انتخــاب و مراحــل قانون ــکار ذیصــالح نی ــا، پیمان بن
ــتن  ــان داش ــل جری ــه دلی ــالً ب ــی فع ــت ول ــده اس ــی ش ط
حجــم آب زیــاد در بســتر رودخانــه، شــروع مرمــت امــکان 
ــه،  ــان رودخان ــش جری ــورت کاه ــه در ص ــت ک ــر نیس پذی
ــن  ــد. وی همچنی ــد ش ــاز خواه ــز آغ ــی نی ــات اجرای عملی
گفــت کــه پیگیــری و اصــالح کنوبنــدی، اجــرای کــف ســازی 
ــت  ــام مرم ــاری و انج ــتکهای کن ــت دس ــل، مرم ــه پ عرش

ــرار دارد. ــت ق ــت مرم ــای اضطــراری اســت و در اولوی ه

مدیــرکل میــراث فرهنگی،صنایــع دســتی و گردشــگری قزوین 
ــه،  ــه دوره صفوی ــوط ب ــه تاریخــی مرب ــون 70 خان گفــت: تاکن
قاجاریــه و پهلــوی اول در شــهر قزویــن شناســایی شــده 
اســت. محمدعلــی حضرتــی در گفتگــو بــا تابنــاک قزویــن بــا 
ــن  ــه مستندســازی ای ــوط ب ــزود: کار مرب ــر اف ــن خب اعــالم ای
خانــه هــا توســط اداره کل میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و 
گردشــگری اســتان قزویــن انجــام شــده اســت. وی بــا بیــان 
ــراث  ــه هــا مــورد توجــه می ــن خان اینکــه حفــظ و مرمــت ای
فرهنگــی قــرار دارد، اظهــار کــرد: پیــش از ایــن لــزوم کســب 

ــک  ــی ی ــای تاریخ ــه ه ــت خان ــرای ثب ــک ب ــت از مال رضای
عامــل بازدارنــده دارد بــود کــه ایــن مانــع برطــرف شــده اســت.

ایــن مســوول گفــت: بــا ثبــت ایــن مــکان هــا بــه عنــوان خانه 
ــر  ــن بناهــا در چت ــکان پابرجاســت و ای ــوق مال تاریخــی، حق
ــان  ــا بی ــد. وی ب ــی گیرن ــرار م ــی ق ــراث فرهنگ ــی می حمایت
ــرای تملــک ایــن  اینکــه میــراث فرهنگــی فعــال برنامــه ای ب
خانــه هــا نــدارد، گفــت بــه مالــکان ایــن خانــه هــا پیشــنهاد 
کــرده ایــم کــه بــا دریافــت تســهیالت ایــن مــکان هــا را بــه 

ــد. ــل کنن اماکــن اقامتــی و پذیرایــی تبدی

شناسایی 70 خانه تاریخی در قزوینپل تاریخی میرزا رسول میاندوآب مرمت می شود

28اردیبهشتموزههارارایگانببینید
مدیر اداره کل موزه ها و اموال منقول تاریخی اعالم کرد: روز جمعه، 28 اردیبهشت 
مصادف با روز جهانی موزه ها بازدید از همه ی موزه ها و محوطه های ملی و جهانی 

زیر نظر سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری رایگان است.

پیام میراث

هر
 م

ع:
منب

هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی 
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی آگهــی موضوع 
ــن  ــون تعیی ــه قان ــن نام ــاده 13 آئی ــون و م ــاده 3 قان م
تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی 
هیــأت   1396/12/20 ـ   139660318019007185 شــماره  رأی  برابــر 
و  اراضــی  ثبتــی  وضعیــت  تکلیــف  تعییــن  قانــون  موضــوع  اول 
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت 
ــی  ــای مجتب ــه بالمعــارض متقاضــی آق ــات مالکان ــک تالــش تصرف مل
عابدینــی فرزنــد الــه وردی بشــماره شناســنامه 4306 صــادره از تالــش 
ششــدانگ یــک بــاب خانــه و محوطــه بــه مســاحت 367/09 مترمربــع 
ــالک 40  ــروز و مجــزی شــده از پ ــی مف ــالک فرعــی 11150 از 9 اصل پ
ــک رســمی  ــداری از مال ــه ریــک بخــش 28 گیــالن خری واقــع در قری
ــور  ــه منظ ــذا ب ــت. ل ــده اس ــرز گردی ــی مح ــی انتخاب وراث محمدعل
اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود 
ــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی  در صورتــی کــه اشــخاص نســبت ب
ــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی  اعتراضــی داشــته باشــند مــی توانن
ــس  ــلیم و پ ــن اداره تس ــه ای ــود را ب ــراض خ ــاه اعت ــدت دو م ــه م ب
ــراض،  ــخ تســلیم اعت ــاه از تاری ــک م ــدت ی از اخــذ رســید ، ظــرف م
دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی 
ــراض  ــول اعت ــدم وص ــور و ع ــدت مذک ــای م ــورت انقض ــت در ص اس

ــد شــد.  ــت صــادر خواه ــررات ســند مالکی ــق مق طب
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/2/23  تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/3/6
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  آگهی تحدید حدود اختصاصی
تحدیــد حــدود ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه 
ــه مســاحت )148/65(  درآن احــداث بناشــده اســت ب
ــع  ــج دســیمتر مرب ــع و شــصت وپن ــل وهشــت مترمرب یکصدوچه
ــه  ــع دراراضــی اوزین ــی واق ــی از3- اصل ــالک 11899 فرع دارای پ
ــاهینی  ــدهللا ش ــای عب ــی آق ــرگان ملک ــی گ ــوزه ثبت ــش 3 ح بخ
فرزنــد زیــن العابدیــن درســاعت 10صبــح روز ســه شــنبه مورخــه 
1379/03/22 درمحــل وقــوع ملــک واقــع درگــرگان- کــوی 
طالقانــی – طالقانــی6 کدپســتی 4916864376 بــه عمــل خواهــد 
ــوق  ــدود یاحق ــه ح ــبت ب ــاوری نس ــه مج ــن رو چنانچ ــد ازای آم
ــی  ــط تاس ــد فق ــت میتوان ــل اس ــود قائ ــرای خ ــی ب ــی حق ارتفاق
اعتــراض  حــدود  تحدیــد  صورتمجلــس  تنظیــم  ازتاریــخ  روز 
خودراکتبــا باذکــر شــماره پــالک بــه اداره ثبــت شهرســتان گــرگان 
ــخ  ــاه ازتاری ــک م ــدت ی ــرف م ــرآن ظ ــالوه ب ــوده وع ــلیم نم تس
تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت بــه مرجــع 
ذیصــالح قضایــی تقدیــم نمایــد درغیرایــن صــورت متقاضــی ثبــت 
ــی  ــه وگواه ــه مراجع ــدادگاه مربوط ــد ب ــی توان ــده وی م یانماین
ــلیم  ــت تس ــه اداره ثب ــت وب ــت را دریاف ــم دادخواس ــدم تقدی ع
نمایــد بدیهــی اســت درصــورت عــدم وصــول اعتــراض اداره ثبــت 
وفــق مقــررات مبــادرت بــه صــدور ســند مالکیــت خواهــد نمــود. 

ــف: 1360 م ال
تاریخ انتشار: 1397/02/22
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        آگهی مربوط به تجدید نظر 
ــد  ــم تجدی ــالغ دادخواســت و ضمائ آگهــی اب

نظــر خواهــی بــه فیــروز علــی رضاقلــی
تجدیــد نظــر خــواه ســارا نصیــر نیــا دادخواســت تجدیــد 
ــروز  ــده فی ــر خوان ــد نظ ــت تجدی ــه طرفی ــی ب ــر خواه نظ
علــی رضــا قلــی نســبت بــه دادنامــه شــماره 961640 
ــق  ــه طب ــم ک ــعبه 18 تقدی ــه 961044 ش ــده کالس در پرون
ــی  ــون آئیــن دادرســی مدن موضــوع مــاده 73 و 346 قان
ــده  ــر خوان ــد نظ ــودن تجدی ــکان ب ــول الم ــت مجه ــه عل ب
مراتــب تبــادل لوایــح یــک نوبــت در یکــی از جرایــد 
ــده  ــد نظــر خوان ــا تجدی کثیراالنتشــار آگهــی مــی گــردد ت
ظــرف ده روز پــس از تاریــخ انتشــار آگهــی به دفتــر دادگاه 
مراجعــه و ضمــن اعــالم نشــانی کامــل خــود نســخه ثانــی 
دادخواســت و ضمائــم تجدیــد نظــر خواهــی را دریافــت و 
ــد  ــه نمای ــن دادگاه ارائ ــه ای ــا ب چنانچــه پاســخی دارد کتب
در غیــر ایــن صــورت پــس از انقضــا مهلــت مقــرر قانونــی 
نســبت بــه ارســال پرونــده بــه دادگاه تجدیــد نظــر اقــدام 

ــد.م/الف: 97/8552/ف ــد ش خواه
ــی  ــی حقوق ــعبه 18 دادگاه عموم ــی ش ــر دادگاه حقوق ــر دفت مدی

ــی                        2272 ــم پراچ ــین ابراهی ــید حس ــرج – س ک

آگهیحصروراثت
خانــم عصمــت حســین پــور دره دری نــژاد فرزنــد علــی دارای 
شناســنامه 300بشــرح دادخواســت شــماره 970044 مــورخ 
ــد محمــد  ــد شــریفی دره در فرزن ــح داده شــادروان حمی 97.1.29 توضی
ــت  ــوت شــده  و وراث ــخ97.1.7 در شــهر شــیراز ف بشناســنامه 5 در تاری

ــد از: ــوت وی عبارتن ــن الف ــر حی منحص
1-محمدرضــا شــریفی دره در  فرزنــد حمیــد ش ش 3040508350 متولد 
1378 صــادره رفســنجان فرزنــد متوفی2-عصمــت حســین پــور دره دری 
ــد 1344 صــادره رفســنجان همســر  ــد علــی ش ش 300 متول ــژاد فرزن ن
ــد علــی ش ش 3050993693  متوفی3-خدیجــه رضــا جعفــر پــور فرزن

متولــد 1316 صــادره رفســنجان مــادر متوفــی.
ــی  ــی آگه ــار محل ــای کثیراالنتش ــه ه ــت در روزنام ــک نوب ــب ی ــذا مرات ل
ــی  ــه ای از متوف ــت نام ــا وصی ــراض دارد ی ــی اعت ــه کس ــود چنانچ میش
نــزد اشــخاصی باشــد ظــرف مــدت یــک مــاه از نشــر آگهــی بــه شــورای 
حــل اختــالف تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد و هــر وصیــت 
نامــه ای جــز رســمی و ســری کــه بعــد از ایــن موعــد ابــراز شــود از درجــه 

اعتبــار ســاقط اســت. 
دفتر شــورای حل اختالف شماره 2 شهرستان رفسنجان
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20هزارمیلیاردریالتسهیالتاشتغالروستاییپرداختمیشودپیام ایران
مدیر عامل صندوق کار آفرینی امید گفت: امسال و در مرحله نخست پرداخت مبلغ 20 
هزار میلیارد ریال تسهیالت با کارمزد پایین برای توسعه اشتغال پایدار در روستاهای 
کشور پیش بینی شده است.

ــاده  ــل ج ــل و نق ــداري و حم ــر كل راه مدي
اي اســتان از افزايــش ايمنــي محورهــاي 
ــارات  ــل اعتب ــاري از مح ــال ج ــتان در س اس
ملــي ايمــن ســازي راه هــاي شــرياني خبــر 

داد. خــداداد مقبلــي افــزود: بــا افزایــش 
ــاده  ــات ج ــداد تصادف ــا ، تع ــردد در راه ه ت
ــوده  ــش ب ــه افزای ــرعت رو ب ــه س ــز ب ای نی
ــت  ــی از آن اس ــات حاک ــن تصادف ــار ای و آم

کــه بــا توجــه بــه حجــم کمتــر تــردد در شــب 
هنــگام و نیــز تعــداد بــاالی تصادفــات در 
ــوان گفــت  ایــن مواقــع از شــبانه روز، مــی ت
کــه  تعــداد تصادفــات شــب هنــگام حــدودًا 
ســه برابــر روز اســت.مهندس مقبلــي تصريــح 
ــت  ــر اهمی ــود بیانگ ــت خ ــن واقعی ــرد: ای ك
ــق  ــی و تحقی ــزوم بررس ــوع و ل ــاالی موض ب
ــات  در خصــوص روش هــای کاهــش تصادف
ــگام اســت. ــژه در شــب هن ــه وی جــاده ای ب

ایمني راه هاي استان  کرمان 
در سال جاري افزایش مي یابد

وجود 11 شهرک صنعتی و 3500واحد 

تولیدی در البرز

شهرک های صنعتی البرز خارج از شعاع 120 کیلومتری قرار می گیرد.

رییسسـازمانصنعت،معدنوتجارتالبرز
گفت:مسـووالنایناستاندرصددرفعابهامدر
شـعاع120کیلومتریواحدهایصنعتیهسـتند.

صنعتـی شـهرک درگذشـته افـزود: موفـق ایـرج
و بـود تهـران کیلومتـری 120 مـرز در اشـتهارد
براسـاسقانـونمـاده132واحدهـایصنعتـیکـه
درشـهرکصنعتـیاشـتهاردمسـتقربـودازمعافیـت
کـه هوایـی نقشـه بـا امـا برخورداربودنـد مالیاتـی
واحدهـای از کـرده ترسـیم امورمالیاتـی سـازمان
بـهضـرر صنعتـیمالیـاتدریافـتمـیکننـدکـه
تولیـدکننـدگانوحتـیمزیـتهـایاسـتانشـده
هـای شـهرک خدماتـی شـرکت مدیرعامـل اسـت.
صنعتـیاشـتهاردنیـزگفـت:طبـققانونمـاده132
مالیاتیشـرکتهایخـارجازشـعاع120کیلومتری

باشـند. برخـوردار مالـی ازمعافیـت تواننـد مـی

مهنـدسفروغـيهمچنيـنازطـرحعملياتـي
ماليمسـازيشـيبحاشـيهنواحـيپرواژگون
خبـردادودرايـنبـارهتصريـحكـرد:بـاتوجـه
محورهـاي طـول در سـفر زمـان اينكـه بـه
60درصـد باشـدوحـدود زيـادمـي اسـتان
خـواب علـت بـه اسـتان ايـن تصادفـات از

آلودگـيوسـرعتزيـادمـيباشـد.

ــی  ــی دولت ــا 11 شــهرک صنعت ــرز ب الب
ــزار و  ــه ه ــش از س ــی و بی و خصوص
ــک  ــوان ی ــه عن ــدی ب ــد تولی 500 واح
ــوب  ــور محس ــی در کش ــتان صنعت اس
ــع مــی  ــع برخــی موان مــی شــود و رف
توانــد شــکوفاتر شــدن تولیــد در آن را 

ــد. تســریع کن
شــکوفایی صنعــت البــرز بــا برداشــتن 
ــاالی  ــم ب ــود حج ــع موج ــایه موان س
مهاجرپذیــری در اســتان، ایــن میــل را 
ایجــاد کــرده تــا واحدهــای مختلفی در 
ایــن اســتان بــرای اشــتغالزایی ایجــاد 
شــود. اشــتغالزایی خــود زمینــه ای 
ــدی  ــای تولی ــه واحده ــد ک ــی خواه م
ــا کمــک مســئوالن شــرایط مناســبی  ب
تولیــد  و  داشــته  فعالیــت  بــرای 
ــه یکــی از  ــد ک خــود را گســترش دهن
ــتقرار در  ــا اس ــزه آن ه ــن انگی مهمتری

ــت.  ــتهارد اس ــی اش ــهرک صنعت ش
ــی اشــتهارد در گذشــته  شــهرک صنعت

ــودن از شــعاع 120  ــه ســبب خــارج ب ب
ــران شــامل معافیــت  ــری از ته کیلومت
ــد  ــون جدی ــا قان ــا ب ــوده ام ــی ب مالیات
و ترســیم محاســبه شــعاع بــه صــورت 
هوایــی بــا مشــکل مواجه شــده اســت. 
همانطــور کــه ایرنــا نوشــت ،مســووالن 
ــا  ــی باره ــادی و سیاس ــف اقتص مختل
در ایــن زمینــه جلســاتی برگــزار کــرده 
انــد تــا بتواننــد مجــدد قانــون معافیــت 
ــتقر  ــای مس ــرای واحده ــی را ب مالیات
ــاد  ــتهارد ایج ــی اش ــهرک صنعت در ش

کننــد. 
اســتاندار البــرز رفــع ممنوعیــت شــعاع 
صنایــع  اســتقرار  کیلومتــری   120
ــته و  ــروری دانس ــتان را ض ــن اس درای
ــوان از  ــی ت ــورت م ــن ص ــت: در ای گف
ظرفیــت هــای خــوب صنعتــی موجــود 
محمــد  بــرد.  را  بهــره  بیشــترین 
ــای  ــت ه ــزود: ظرفی ــی  اف ــی نجف عل
خــوب صنعتــی در البــرز یــک فرصــت 
ــرای کشــور اســت و از ایــن  مناســب ب

ــا  ــت ب ــرخ صنع ــردش چ ــرای گ رو ب
محیطــی،  زیســت  ضوابــط  رعایــت 
ممنوعیــت  مصوبــه  لغــو  خواهــان 
شــعاع 120 کیلومتــری صنایــع در ایــن 

ــتیم.  ــتان هس اس
ــات و  ــام امکان ــا تم ــه داد: ب وی ادام
ظرفیــت هــای اســتان درصــدد حمایت 
ــن رو ضــرورت  ــد هســتیم از ای از تولی
واحدهــای  و  هــا  شــرکت  دارد کــه 
مســتقر در البــرز، دفاتــر و پرونــده 
هــای مالیاتــی خــود را بــه اســتان 
محــل اســتقرار خــود انتقــال دهنــد تــا 
ــور  ــع و تســهیل در ام ــع موان ــد رف رون
ــا  ــدار ب ــود. وی در دی ــریع ش ــا تس آنه
ــز  ــدن و تجــارت نی ــت، مع ــر صنع وزی
ممنوعیــت  مصوبــه  لغــو  خواهــان 
در  صنایــع  کیلومتــری   120 شــعاع 
ــه  ــاره ب ــا اش ــی ب ــد. نجف ــتان ش اس
لغــو مصوبــه ممنوعیــت شــعاع 120 
کیلومتــری در برخــی اســتان هــای 
صنعتــی کشــور، گفــت: بــرای رونــق هر 

ــد  ــت، نیازمن ــرخ صنع ــتر چ ــه بیش چ
ــرز  لغــو ایــن ممنوعیــت در اســتان الب
نیــز هســتیم کــه درخواســت آن جهــت 
بــرای  دولــت  در  تصویــب  و  طــرح 

ــود.  ــی ش ــه م ــری ارائ پیگی
ــاهد  ــته ش ــاه گذش ــت: در 6 م وی گف
موفقیــت هــای قابــل توجهــی بــه ویــژه 
در بخــش صنعــت بودیــم، در ســتاد 
ــا 160  ــد ب ــع تولی ــع موان ــهیل و رف تس
میلیــارد تومــان تفــاوت بــه عنــوان 
ــم.  ــرار گرفتی ــور ق ــتان اول در کش اس
ــز از  ــتغال نی ــث اش ــزود: در بح وی اف
ســهمیه 135 هــزار شــغل تعییــن شــده 
توانســتیم، از 53 هــزار فرصــت شــغلی 
نیــز عبــور کنیــم و 160 درصــد ارتقــا در 

ایــن زمینــه داشــته باشــیم. 
ــی  ــرز پویای ــتان الب ــت: اس ــی گف نجف
خوبــی دارد، بــه ویــژه در بخــش صنعت 
نیــز از فرصــت هــای خــوب البرز کشــور 

نیــز منتفــع خواهــد شــد. 
پنجــم  جایــگاه  بــه  اشــاره  بــا  وی 
ــع  ــداد صنای ــث تع ــرز از حی اســتان الب
و واحدهــای تولیــدی افــزود: عــالوه 
ــرمایه  ــد س ــی، در رش ــش کم ــر افزای ب
ــی کســب  ــات خوب ــم توفیق ــذاری ه گ

شــده اســت. اســتاندار البــرز در ادامــه 
ــا اشــاره بــه محدودیــت طــرح هــای  ب
توســعه محــور در اســتان صنعتــی 
ماننــد البــرز، تصریــح کــرد: پیگیــر 
رفــع موانــع موجــود هســتیم و درصــدد 
ــی  ــل اســتان های ــز مث ــرز نی اینکــه الب
ــم جــزو اســتثناها باشــد و از  ــر ق نظی
مزیــت صنایــع بیشــتر بهــره مند شــود. 

شهرکهایصنعتیالبرز
خارجازشعاع120کیلومتری

قرارگیرند
هــای  شــهرک  شــرکت  مدیرعامــل 
صنعتــی البــرز گفــت کــه خواســته 
ــام  ــه تم ــت ک ــن اس ــت ای ــا از دول م
شــهرک هــای صنعتــی اســتان خــارج 
از شــعاع 120 کیلومتــری قــرار گیرنــد. 
ــم  ــزود: مه ــاهمرادی  اف ــر ش جهانگی
تریــن مزیــت خــارج شــدن از شــعاع 
مالیاتــی  معافیــت  120 کیلومتــری، 
واحدهــای تولیــدی و صنعتــی اســت، 
ــن طــرح  چــرا کــه از زمــان اجــرای ای
از  واحدهــا  ایــن  از  زیــادی  تعــداد 
ــارج  ــرز خ ــی الب ــای صنعت ــهرک ه ش
و بــه شــهرک هــای صنعتــی در دیگــر 

ــد.  ــه ان ــا رفت اســتان ه

عملکردمدیران
خوزستانبامطالبات

مردمفاصلهدارد
شـورای  نشسـت  در  نوبخـت  محمدباقـر 
اقتصـادی خوزسـتان در اسـتانداری اظهار کرد: 
مـردم خوزسـتان در زمینـه هـای مختلـف بـه 
مشـکالتی  اجتماعـی  و  اقتصـادی  خصـوص 
دارنـد و وظیفـه ماسـت کـه برای کاهـش این 

مشـکالت تـالش کنیـم. 
وی بـا بیـان ایـن کـه مـردم خوزسـتان انتظـار 
دارنـد کـه دولـت و مجلـس سـهم خوزسـتان 
را در تصویـب بودجـه متفـاوت ببیننـد، گفـت: 
توجـه ویـژه دولت به این اسـتان وجـود دارد تا 
خوزسـتان بتواند به جهت عدالت و اسـتحقاق، 
در مقایسـه با دیگر اسـتان ها، سـهم بیشـتری 

داشـته باشد.
بـا  بودجـه کشـور  و  برنامـه  رییـس سـازمان 
تاکیـد بـر ضرورت تـالش دولت بـرای افزایش 
کیفیـت زندگـی در اسـتان بیـان کرد: بـه عنوان 
معـاون رییس جمهوری وظیفـه دارم قول ها و 
تعهـدات وی بـرای مردم و تحقق آن را پیگیری 
کنـم.وی ادامـه داد: امسـال 2٣٦ هـزار میلیارد 
ریـال برای اعتبارات عمرانی و زیربنایی اسـتان 
هـا تصویب شـده که دولت سـهم خوزسـتان را 
25 هـزار و ٣90 میلیـارد ریـال در نظر گرفت که 

بیشـتر از همه اسـتان های کشـور اسـت.
نوبخـت بیان کرد: همچنین مسـووالن اسـتانی 
بایـد تـالش نماینـد تـا بـه اسـتان نـگاه ملـی 
شـود چـرا که ایـن موضوع می تواند مشـکالت 

اسـتان را بـه حداقـل ممکن برسـاند.
معـاون رییـس جمهوری با بیان ایـن که دولت 
بـرای تأمیـن اعتبـار طـرح 550 هـزار هکتـاری 
تـالش  خوزسـتان  در  رهبـری  معظـم  مقـام 
زیـادی کـرده اسـت تصریح کـرد: امیـدوارم هر 
چـه زودتـر ثمـره فـاز نخسـت طـرح 550 هزار 

هکتـاری را مـردم مشـاهده کننـد.
در ادامه این نشسـت سـید حمیـد پورمحمدی 
بودجـه  برنامـه و  اقتصـادی سـازمان  معـاون 
کشـور بـا بیـان ایـن کـه تـالش دولـت رفـع 
مشکالت زیرسـاختی در خوزستان است، اظهار 
کـرد: مسـووالن بایـد تـالش کنند تـا فاینانس 
طـرح آبرسـانی شـمال اسـتان محقق شـود تا 
خیالمـان از بابـت مشـکل مـردم ایـن نقطـه از 

اسـتان آسـوده شود.
وی ادامـه داد: بحـث فاینانـس بـرای تصفیـه 
خرمشـهر،  آبـادان،  شـهرهای  فاضـالب  خانـه 
شـادگان، ماهشـهر و بندرامـام صـورت گرفته و 
مطالعـات طـرح های تصفیه خانـه فاضالب در 
شـوش، ایذه، بسـتان، بهبهان و اندیمشک باید 

بازنگـری و بـه شـورای اقتصـاد ارائه شـود.

خبر 

90درصدکفشچرمودست
دوزدرتبریزتولیدمیشود

رییــس اتحادیــه کفاشــان تبریــز بــا بیــان این کــه 
50 واحــد صنعتــی و ســه هــزار واحــد کوچــک و 
ــی  ــت م ــز فعالی ــهر تبری ــطح ش ــط در س متوس
ــا تولیــد حــدود 90  کننــد، گفــت: تبریــز ســاالنه ب
میلیــون جفــت کفــش، 60 درصــد تولیــد کشــور و 90 درصــد تولیــد کفــش 
ــه خــود اختصــاص داده اســت.علیرضا  دســت دوز تمــام چــرم کشــور را ب
ــع  ــی از صنای ــز یک ــش تبری ــت کف ــه صنع ــان این ک ــا بی ــام ب ــاری ف جب
اشــتغالزا بــا ســرمایه کــم اســت، اظهــار کــرد: امــروز چــرم و کفــش دســت 
ــی اســت؛ هــر  ــد ملــی دارای شــهرت جهان ــوان یــک برن ــه عن ــز ب دوز تبری
چنــد ســابقه فعالیــت طوالنــی ایــن صنعــت و شــناخته شــدن بــودن کفــش 
تبریــز در کشــور یــک پشــتوانه بــرای ایــن صنعــت بــه شــمار مــی آیــد امــا 
ــای  ــازار ه ــازار مصــرف کشــور و ب ــان در ب ــه ای و جه ــای منطق حضــور رقب
منطقــه ای ایــن صنعــت قدیمــی را بــا چالــش هایــی مواجــه کــرده اســت.

کشف100کیلوگرمتریاک
درپوششبارترهبار

ــواد  ــا م ــارزه ب ــس مب ــوران پلی ــالش مام ــا ت ب
ــرز، از یــک دســتگاه خــودرو  مخــدر اســتان الب
ــدام  ــار اق ــره ب ــار ت ــش ب ــه در پوش ــی ک تریل
بــه حمــل مــواد مخــدر می کــرد، مقــدار 100 

ــدند. ــتگیر ش ــر دس ــف و 2 نف ــاک کش ــرم تری کیلوگ
ــا  ــرز ب ــتان الب ــی اس ــده انتظام ــان« فرمان ــعلی محمدی ــردار »عباس  س
اعــالم ایــن خبــر، گفــت: درپــی اقدامــات اطالعاتــی پلیــس مبــارزه بــا 
مــواد مخــدر اســتان البــرز مشــخص شــد کــه قــرار اســت مقادیــر قابــل 
ــرقی  ــتان های ش ــار از اس ــره ب ــار ت ــش ب ــدر در پوش ــی موادمخ توجه
ــتان  ــی وارد اس ــتگاه تریل ــک دس ــتفاده از ی ــا اس ــری و ب ــور بارگی کش
ــی  ــه محورهــای اصل ــوران ب ــی از مام ــه اکیپ ــزود: بالفاصل شــود. وی اف
شــهر کــرج اعــزام شــده و پــس از کنتــرل خودروهــای عبــوری، خــودرو 

ــد. ــورد نظــر را در محــور گرمــدره شناســایی کردن م

تهرانالبرزتبریز
ــازمان  ــل س مدیرعام
و  نشــانی  آتــش 
ایمنــی  خدمــات 
قرچــک  شــهرداری 
گفــت : بــر اثــر تصــادف ســه خــودرو در 
ــته و 12  ــر کش ــک ، دو نف ــور ری – قرچ مح
ــزاده گفــت :  نفــر مصــدوم شــدند. داود مهدی
ایــن حادثــه دقایقــی پیــش در مســیر ری بــه 
ســمت قرچــک بیــن ســه دســتگاه خــودروی 
ــت  ــوس و کامیون ــی ب ــد ، مین ــواری پرای س
ــل  ــه عوام ــاد رخ داد ک ــب آب ــی طال در دوراه
ســازمان آتــش نشــانی قرچــک بالفاصلــه بــه 

ــدند. ــزام ش ــه اع ــل حادث مح
وی افــزود : بــر اثــر ایــن حادثــه و در گــزارش 
ــن  ــینان ای ــر از سرنش ــون 2 نف ــا کن ــه ت اولی

ســه خــودرو جــان خــود را از دســت داده و 12 
نفــر دیگــر جراحــات شــدید برداشــتند.

ــادف،  ــدت تص ــر ش ــت :  در اث ــزاده گف مهدی
خــودروی مینــی بــوس دچــار آتــش ســوزی 
ــه  ــانی نســبت ب ــش نش ــل آت ــه عوام ــد ک ش
ــازی  ــن س ــیر را ایم ــدام و مس ــاء آن اق اطف
کــرد: در حــال حاضــر  اظهــار  کردنــد.وی 
ــه وجــود  ــن محــور ب ترافیــک شــدیدی در ای
آمــده و از راننــدگان درخواســت مــی شــود کــه 
ضمــن رعایــت قانــون ، بــا حوصلــه و رعایــت 
نــکات ایمنــی از محــل حادثــه عبــور کــرده و 
از ازدحــام در محــل خــودداری کننــد. برخی از 
منابــع تعــداد کشــته هــا را 6 نفــر اعــالم کــرده 
انــد کــه تــا کنــون ایــن تعــداد کشــته از ســوی 

مســووالن تأئیــد نشــده اســت.

حادثهرانندگیدرمحورری–قرچک
دوکشتهبرجایگذاشت
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پیام انرژی تاالربورستعیینتکلیفسرمایهگذارانمردد
در هفته ای که گذشت با خروج ترامپ از برجام سرمایه گذاران بورسی که دید چندان 

مشخصی به آینده اقتصادی نداشتند، از سردرگمی خارج شدند.

ــه  ــوط لول ــرکت خط ــل ش مدیرعام
و مخابــرات نفــت ایــران گفــت: 
ــت  ــوان حمای ــه عن ــه ب ــالی ک در س
از کاالی ایرانــی نام گــذاری شــده 
ــم  ــالم می کنی ــار اع ــا افتخ اســت ب
کــه بیــش از 80 درصــد قطعــات 
در  پروژه هایــی کــه  تجهیــزات  و 
ــود،  ــتفاده می ش ــه اس ــوط لول خط
ــعلی  ــت. عباس ــل اس ــاخت داخ س
جعفــری نســب بــا اشــاره بــه ربــع 

ــه در بخــش پشــتیبانی  قــرن تجرب
از  گفــت:  داخلــی  ســازندگان  از 
ســال  1372 در مجموعــه خطــوط 
ایــران،  نفــت  مخابــرات  و  لولــه 
ســاخت داخــل تجهیــزات مــورد 
نیــاز در دســتور کار قــرار گرفــت کــه 

ــت.  ــی داش ــی در پ ــج  خوب نتای
وی افــزود: بــرای نمونــه بیشــتر 
اســتفاده  مــورد  توربین هــای 
زمــان  درآن  نفــت،  صنعــت  در 

مــا  بــود؛  اروپایــی  و  آمریکایــی 
بخــش  در  هــم  موقــع  همــان 
ســاخت داخلــی قطعــات اقداماتــی 
امــر  همیــن  کردیــم.  آغــاز  را 
تحریــم  دوره  در  شــده  باعــث 
و  نکنیــم  پیــدا  زیــادی  مشــکل 
خوبــی  بــه  را  عملیــات  بتوانیــم 
ــه  ــم. ب ــه دهی ــه ادام ــدون وقف و ب
گفتــه جعفری نســب، ایــن رونــد 
قطعــات کوچکتــر  از  خودکفایــی 
ــا و  ــج ه ــره، فلن ــچ و مه ــر پی نظی
اتصــاالت آغــاز شــده و بعــد بــه 
تولیــد قطعــات پیچیــده تــر ماننــد 
بــرای  کــه  ســیل ها  مکانیــکال 
پمپ هــا ضــروری اســت، رســید.

بهره مندی ۸0 درصدی 

از ساخت داخل در خطوط

 LMF آمادگی شرکت

برای انتقال فناوری

و  ایــران  در   LMF اتریشــی  شــرکت  همــکاری  بــا  کمپرســورهای گاز 
همچنیــن انتقــال فنــاوری خبــر داد. شــهرام الونــدی دربــاره شــرکت 
اتریشــی LMF، گفــت: ایــن شــرکت از ســازنده های معتبــر دنیــا در 
حــوزه کمپرســورهای رفــت و برگشــتی )Recip(، اســکرو )Screw( و 
ــاله،  ــه ای 150 س ــتوانه تجرب ــه پش ــرکت ب ــن ش ــت؛ ای ــانتریفوژ گاز اس س
ــت،  ــف نف ــای مختل ــورهای گاز در پروژه ه ــه تامینکمپرس ــبت ب ــون نس اکن
گاز و پتروشــیمی کشــور اقــدام کــرده و در بیشــتر فهرســت های مشــترک 
معتبــر نظیــر شــرکت های نفــت و گاز پــارس، شــرکت ملــی نفــت ایــران و 
شــرکت ملــی صنایــع پتروشــیمی حضــور دارد.مدیرعامــل شــرکت تاپکــو، 
همچنیــن دربــاره ســوابق ایــن شــرکت تشــریح کــرد: کمپرســورهای 
ــیمی  ــران، پتروش ــهیدتندگویان ته ــگاه ش ــون در پاالیش ــرکت LMF، اکن ش
پــارس   21 20و  پاالیشــگاه فازهای  پتروشــیمی کردســتان،  خوزســتان، 
جنوبی،میدان هــای نفتــی خشــت، سروســتان، ســعادت آبــاد و قلعــه 
نــار، بیــش از 100 ایســتگاه CNG و ... نصــب هســتند.وی افــزود: اکنــون 
نیــز کار مهندســی و ســاخت کمپرســورهای پتروشــیمی های هنــگام، 
ــوده و  ــام ب ــال انج ــاران، و ... در ح ــهر، گچس ــن بوش ــالم، الفی ــن ای الفی
کمپرســورهای اصلــی میــدان نفتــی یــاران شــمالی )غــرب کارون( و طــرح 
ــال  ــایت ارس ــه س ــی ب ــه تازگ ــز ب ــارس نی ــج ف ــد خلی ــش گاز بیدبلن پاالی
شــده اند.الونــدی در ادامــه ســوابق ایــن شــرکت در ایــران، گفــت: از ســوی 
ــر و  ــت تدبی ــای دول ــه الزام ه ــه ب ــا توج ــش ب ــرکت LMF اتری ــر، ش دیگ
امیــد و همچنیــن دســتور مقــام معظــم رهبــری بــرای بهره گیــری هــر چــه 
بیشــتر از امکانــات ســاخت داخــل، بــرای نخســتین بــار نســبت بــه انتقــال 
فنــاوری واقعــی و ســاخت داخــل کمپرســورهای Reciprocating پــروژه 

ــت . ــرده اس ــدام ک ــاران اق ــیمی گچس پتروش

مجمععمومیعادی
شرکتملینفت

ــع  ــاده مجم ــوق الع ــه ف جلس
ــت  ــی نف ــرکت مل ــی ش عموم
ــر نفــت  ــا حضــور وزی ــران ب ای

ــد. ــزار ش ــی برگ ــادی و دارای ــور اقتص ــر ام و وزی
در جلســه مجمــع عمومــی شــرکت ملــی نفــت ایــران 
ــا  ــت و ب ــر نف ــه، وزی ــژن زنگن ــت بی ــه ریاس ــه ب ک
حضــور  مســعود کرباســیان، وزیــر امــور اقتصــادی و 
دارایــی برگــزار شــد گــزارش هیــات مدیــره شــرکت 
ــاره عملکــرد مالــی ســال های  ملــی نفــت ایــران درب
ــب  ــی صاح ــع عموم ــدگان مجم ــه نماین 95 و 96 ب

ســهام ارائــه شــد.

تخصیص1400میلیارد
برایمسکنمهر

قائــم مقــام وزیــر راه و شهرســازی 
در طــرح مســکن مهــر از تخصیص 
1400 میلیــارد تومــان اعتبــار بــرای 
ــزار  ــاختهای 300 ه ــل زیرس تکمی

واحــد مســکن مهــر کشــور درســال 1397 خبــر داد.
احمــد اصغــری مهرآبــادی  گفــت: از مجمــوع 2 میلیــون 
ــال 1386 در  ــه از س ــر ک ــکن مه ــد مس ــزار واح و 200 ه
ســطح کشــور در حــال ســاخت هســتند، تقریبــا کار احداث 
آنهــا تمــام شــده و فقــط بخــش کوچکــی از ایــن واحدهــا 
مانــده کــه تــا پایــان ســال 1397 حتمــا احــداث آنهــا نیــز 

بــه اتمــام خواهــد رســید.

طرحتقویتفشار
فازهایپارسجنوبی

ــارس  مدیرعامــل نفــت و گاز پ
ــعه  ــرح توس ــه ط ــاره ب ــا اش ب
ــه  ــی ک ــارس جنوب ــاز دوم پ ف
توســط یــک شــرکت فرانســوی در حــال بررســی 
بــود اظهــار کرد:فــاز دوم پــارس جنوبــی مشــاور 
فرانســوی کار خــود را انجــام داده و طرحــی کــه ارائــه 

ــت. ــده اس ــی ش ــن و نهای ــت تدوی ــرده اس ک
ــت و  ــاده اس ــج آم ــوق افزود:پکی ــر ف ــالم خب ــا اع  ب
ــی  ــتیم. هنگام ــی هس ــن نهای ــام تدوی ــال انج درح
کــه تصویــب شــد در مــورد آن تصمیــم خواهیــم 

ــت.  گرف

احتمالانتقالآب
دریایعمانبه3استان

بــا توجــه به طــرح انتقــال آب از 
ــتان های  ــه اس ــان ب ــای عم دری
بلوچســتان،  و  سیســتان 
ــت  ــط زیس ــاون محی ــوی مع ــان رض ــزگان و خراس هرم
ــاره  ــا اش ــت ب ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ ــی س دریای
بــه ضــرورت مطالعــات انتقــال آب دریــای عمــان از 
احتمــال اجــرای آن از یــک ســال آینــده خبــر داد.پرویــن 
فرشــچی گفــت: در بحــث انتقــال آب دریــای عمــان 
ــتان سیســتان و بلوچســتان  ــا اس ــه حتم ــد دارم ک تاکی
ــه  ــی در س ــی و بی آب ــه کم آب ــرار گیرداگرچ ــت ق در اولوی

اســتان بیــداد می کنــد.

آبنفتنفت مسکن

ــیمی  ــاوری پتروش ــش و فن ــرکت پژوه ــل ش مدیرعام
ــرار  ــه ق ــد 2 کاتالیســت را در برنام ــت: امســال تولی گف
ــا  ــن ب ــد پلی اتیل ــت تولی ــامل کاتالیس ــه ش ــم ک داده ای
ــد  ــا پتروشــیمی اراک و کاتالیســت تولی ــد pe100 ب گری

پلی پروپیلــن اســت.
 اســماعیل قنبــری، مدیرعامــل شــرکت پژوهــش و 
بیست وســومین  حاشــیه  در  پتروشــیمی  فنــاوری 
ــا  ــار کــرد: حــدود 10 ت ــی نفــت اظه نمایشــگاه بین الملل
20 درصــد از کاتالیســت های مــورد نیــاز پتروشــیمی 

ــت های  ــد کاتالیس ــرای تولی ــت و ب ــی اس ــد داخل تولی
ــم. ــاله نیازمندی ــه س ــه س ــک برنام ــه ی ــتر ب بیش

اســاس  افــزود:  وی  نوشــت،  شــانا  کــه  همانطــور 
رســالت شــرکت پژوهــش و فنــاوری پتروشــیمی بــرای 
بومی ســازی فناوری هــای روزآمــد جهــان و حمایــت 
آمــاده  ایــن مســیر  در  و  اســت  داخــل  از ســاخت 
همــکاری بــا طرح هــا و مجتمع هــای پتروشــیمی در 

بخش هــا هســتیم.  همــه 

ــل  ــد غیرعام ــران و پدافن ــت بح ــر مدیری ــرکل دفت مدی
وزارت نیــرو گفــت: پــس از وقــوع زلزلــه  پنــج ریشــتری 
ــه بخــش  ــان رضــوی در س ــه ســرخس خراس در منطق
بــرق، آب و خــط انتقــال از ســد دوســتی رصــد کافــی 
انجــام شــد و در حــال حاضــر وضعیــت تاسیســات آب 
ــرزاده  ــرق ســرخس کامــال نرمــال اســت.میثم جعف و ب
ــف و  ــوی، فشــار ضعی ــه شــبکه فشــار ق ــان اینک ــا بی ب
فشــار متوســط بــرق در منطقــه زلزلــه  دیــده در شــرایط 
نرمــال بهــره بــرداری قــرار دارد، اظهــار کــرد: در بخــش 

روســتایی  و  شــهری  حــوزه  دو  در  نیــز  شــرب  آب 
شــرایط آبرســانی کامــال نرمــال اســت و هیــچ مشــکلی 

در ایــن حــوزه گــزارش نشــده اســت.
 وی در خصــوص شــرایط خــط انتقــال آب از ســد 
دوســتی بــه شــهر مشــهد نیــز گفــت: ایــن خــط انتقــال 
کــه وظیفــه تامیــن آب شــرب مشــهد را بــر عهــده دارد، 
ــچ مشــکلی متوجــه  ــرار دارد و هی ــال ق در شــرایط نرم

ایــن خــط انتقــال نشــده اســت. 

زلزله  سرخس مشکلی در انتقال آب ایجاد نکردتولید ۲ کاتالیست راهبردی

3تولید بنزین وضع خوبی دارد زنگنــه، گفتــه بــه
قــراردادترکیــه،بغــدادو
ــم ــادراتحج ــببص ــرهس بص
ازگازمیشــوندکــه زیــادی
صــادرات رقــم مجموعــه
بــه را ایــران گاز ســالیانه
مکعــب متــر میلیــارد 30
میرســاندهمچنیــنمســیر
گازترکمنســتانبــهافغانســتان
ــهســویپاکســتانطرحــی وب
فاینانــس اصــاًل اســتکــه

نــدارد.

و  اقدام هــا  مهمتریــن  نفــت  وزیــر 
برنامه هــای صنعــت نفــت را  پــس 
نمایشــگاه  بیست و ســومین  از 
بین المللــی نفــت ایــران تشــریح کــرد 
ــی  ــع خوب ــن وض ــد بنزی ــت: تولی و گف
دارد و بــه زودی فــاز دوم پاالیشــگاه 
حضــور  بــا  فــارس  خلیــج  ســتاره 
ــه صــورت رســمی  ــوری ب رییــس جمه
در  زنگنــه،  می شــود.بیژن  افتتــاح 
خبــری  ویــژه  گفت و گــوی  برنامــه 
شــبکه دوم ســیما بــه برگــزاری بیســت 
و ســومین نمایشــگاه بیــن المللــی 
پتروشــیمی  و  پاالیــش  گاز،  نفــت، 
ــروز  ــاوت ام ــاره تف ــرد و درب ــاره ک اش
صنعــت نفــت بــا 20 ســال گذشــته 
احــداث  زنجیــره  در  کــرد:  اظهــار 
شــرکت های  شــامل  تاسیســات 
پیمانــکاران  تولیــد،  و  اکتشــاف 
و  ســاخت  شــرکت های  عمومــی، 
و  سیســتم ها  ســازندگان  نصــب، 
ــازندگان  ــاز و س ــورد نی ــته های م بس
داده  رخ  بزرگــی  تحــول  تجهیــزات 
ــه در  ــن ک ــادآوری ای ــا ی اســت.وی ب
20 ســال گذشــته نمــی توانســتیم 
دریایــی  لولــه گــذاری  متــر  یــک 
ــه  ــون ب ــم اکن ــا ه ــم ام ــام دهی انج

تجهیزاتــی  و  تاسیســات  راحتــی 
داریــم کــه لولــه گــذاری دریایــی 
ــد: در  ــادآور ش ــد، ی ــی دهن ــام م انج
پایه هــای  نبودیــم  قــادر   76 ســال 
ســکو بــه ارتفــاع 90 تــا 100 متــر را در 
ــزی،  ــازیم و در مال ــور بس ــل کش داخ
ــد  ــی ش ــاخته م ــارات س ــنگاپور و ام س
ــل ســه شــرکت  ــون حداق ــا هــم اکن ام
بــزرگ در ایــن زمینــه فعالیــت مــی 
کننــد. همچنیــن ســاخت ســکو کــه 
ماننــد مینــی پاالیشــگاه دارای سیســتم 
در  راحتــی  بــه  اســت  ای  پیچیــده 
ــت،  ــود.وزیر نف ــی ش ــاخته م ــران س ای
ســاخت توربیــن، کمپرســور و تجهیــزات 
ــی  ــازندگان داخل ــوی س ــنگین از س س
را دیگــر تحــول در زمینــه تجهیــزات 
صنعــت نفــت نــام بــرد کــه توانایــی آن 
ــزود:  ــود نداشــت و اف در ســال 76 وج
زنجیــره ای از فعالیــت پیــش رواســت 
ــا  ــم ت ــد دهی ــم پیون ــه ه ــد ب ــه بای ک
صاحــب تکنولــوژی بهتــری شــویم.
وی بــا بیــان ایــن کــه شــرکت های 
ــتین  ــی نخس ــد ایران ــاف و تولی اکتش
حلقــه از ایــن زنجیــره هســتند کــه 
تاکنــون 17 شــرکت در ایــن زمینــه 
تصریــح  شــدند،   صالحیــت  تاییــد 

بــرای  خارجــی  شــرکت های  کــرد: 
موظفنــد  ایــران  در  پــروژه  گرفتــن 
بــا یــک شــرکت اکتشــاف و تولیــد 
داد  قــرار  و  شــوند  شــریک  ایرانــی 
وجــود  آن هــا  بیــن  توانمندســازی 
ــوژی  ــال تکنول ــا انتق ــد ت ــته باش داش
تکنولــوژی  جملــه  از  افــزاری  نــرم 
تامیــن  نحــوه  پــروژه،  مدیریــت 
ــرداری و  ــره ب ــا به ــی و ی ــع بانک مناب
نیــروی انســانی در چهــار – پنــج ســال 
منتقــل شــود.زنگنه بــه شــرکت های 
عمومــی(  )پیمانــکاران  ســی  جــی 
ــا یــادآوری ایــن  هــم اشــاره کــرد و ب
ــان  ــرآب در زم ــا، ف ــرکت مپن ــه ش ک
شــکل  نیــرو  وزارت  در  مدیریتــش 
شــرکت  افــزود:  اســت،   گرفتــه 
شــرکت  نخســتین  پتروپــارس 
ــس از  ــود و پ ــت ب ــی در نف ــی س ج
بخــش  شــرکت های  و  اویــک  آن 
ایــن  در  دولتــی  غیــر  و  خصوصــی 
ــرکت های  ــه ش ــده ک ــال ش ــه فع زمین
ــه  خوبــی هســتند و امیــد بیشــتری ب
ــه  ــه ب ــت در ادام ــر نف ــا دارم. وزی آنه
ــن و  ــرای تامی ــت ب ــدام وزارت نف اق
ــاز  ــورد نی ــی م ــروه کاالی ــد 10 گ خری
بــه  و  اشــاره کــرد  نفــت،  صنعــت 

عنــوان نمونــه گفــت: قــرارداد 556 
  CRA میلیــون یــوروی ســاخت لولــه
ــی  ــک شــرکت ایران ــان ی پارســال می
و اســپانیایی امضــاء شــده اســت. 
تکنولــوژی ســاخت ایــن لولــه کــه 
ــه  ــا ب ــرش از دری ــال گاز ت ــرای انتق ب
ــی  ــرار م ــتفاده ق ــورد اس ــکی م خش
ــی  ــرکت ایران ــه ش ــرور ب ــه م ــرد ب گی
ــن  ــان ای ــود. در پای ــی ش ــل م منتق
قــرارداد، ایــران جــزو 4 یــا 5 کشــور 
ــت  ــه اس ــور منطق ــا کش ــان و تنه جه
مقابــل  در  مقــاوم  لوله هــای  کــه 

خوردگــی را تولیــد مــی کنــد.
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پیام دیروز
دراینصفحهمیتوانیدصفحهاول
روزنامههایاستانیراببینید.

روزنامه»اصفهانزیبا« از هشتمین 
دوره مسابقات کشوری شتر سواری در بخش 

بن رود ورزنه خبر داد.

روزنامه»پیامسپیدار« از زبان 
رییس کل بانک مرکزی در کرج نوشت: 

نوسان و تخریب سبک جدید دشمن در جنگ 
اقتصادی علیه ایران است.

روزنامه»مهدتمدن« از افتتاح 
14پروژه بزرگ در شهرداری منطقه یک تبریز 

خبر داد.

روزنامه »شهرآرا« نوشت : نمازگزاران 
مشهدی عهد شکنی آمریکا را محکوم کردند. 

روزنامه »افسانه« از زبان رهبر انقالب 
نوشت : کتاب و کتابخوانی از ضرورت های 

زندگی مردم است.

روزنامه »خبرشمال«از زبان رییس 
سازمان صنعت ،معدن و تجارت مازندران 

،خبراز احداث اولین پاالیشگاه شیر منتشر 
کرد.

روزنامه »باختر«از تولید داروی 
پیشگیری و درمان ایدز در کرمانشاه خبر داد.

روزنامه »صبحساحل« از مرگ 
92بیمار تاالسمی بدلیل عدم دریافت دارو و 

تزریق داروی بی کیفیت خبر داد

روزنامه »دریا« از زبان مشاور عالی 
استاندار هرمزگان نوشت :ذخیره سازی 

کاالهای اساسی ماه رمضان در هرمزگان 

روزنامه »خراسانجنوبی« از 
زبان معاون وزیر نیرو در بیرجند نوشت : 

شاخص اعتبار آب رسانی به خراسان جنوبی 
10درصد کمتر از نرم کشور

روزنامه »کاغذوطن« گزارش داد که 
قرارگرفتن برروی گسل های فعال و نداشتن 

مدارس استاندارد جان دانش آموزان جنوبی را 
به خطر انداخته است.

روزنامه»خراسانشمالی«
نوشت: رسوب پول معلوالن در یک حساب 

مسدود،توپ مشکالت پروژه مسکن معلوالن 
در زمین راه و شهرسازی.

اصفهان

البرز

آذربایجانشرقی

مشهد

فارس

مازندران

کرمانشاه

هرمزگان

هرمزگان

خراسانجنوبی

جنوبکرمان

خراسانشمالی
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نگاه دراینصفحهعکسهاییراکهروزگذشتهدرفضایمجازی
منتشرشدهاند،میبینید.

22اردیبهشت1364؛انفجاربمبمنافقیندرناصرخسرویتهران
عکسنشنالجئوگرافیکنمایهواییازتجمعسیانوباکتریهادردریاچههایفینگرایالت

نیویورکآمریکارانشانمیدهد

صعودبهقله»پاشوره«دراستانمازندران/ایرنا برداشتبهارهبرگسبزچایدرالهیجان/ایرنا

مزرعهبنفشیکهاعصابتانراآراممیکند/میزان
هشتمیندورهمسابقاتشترسواریقهرمانی

کشور-کویرورزنه/تسنیم

بازدیدرهبرانقالبازنمایشگاهکتابتهران/khamenei.irرقابتماهیگیران9کشورخارجیدردریاچهزریوار/ایرنا
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بین الملل 

در  دوبــاره  تیرانــدازی  از  یورونیــوز 
ــی  ــا نوشــت و از زخم ــه ای در کالیفرنی مدرس

ــر داد. ــر خب ــک نف ــدن ی ش

خبرگــزاری فرانــس24 از انتخابــات 
ــد  ــای چن ــری ه ــد از درگی ــراق بع ــاره در ع دوب
ــت. ــته اس ــور نوش ــن کش ــاک ای ــاله در خ س

تفکــرات  از  خبرگــزاریســیانان 
ــات  ــه و تصمیم ــه خاورمیان ــع ب ــکا راج آمری

بعــدی او نوشــته اســت.

گاردیـن اخبـاری از جشـنواره کـن درحـال 
برگـزاری در فرانسـه را منتشـر کـرده اسـت.

دربــاره  ولــه  دویچــه خبرگــزاری 
درگیــری هــای میــان اتحادیــه اروپــا و آمریــکا 
بــر ســر مســائل تجــاری و بیــن المللــی نوشــته 

اســت.

ــی اســراییل و ســوریه  ــات از تخط الحی
ــن  ــای سیاســی گذشــته بی از خــط کشــی ه

ــت. ــته اس ــن دو نوش ــای ای نیروه

ــان  ــپوتنیکمذاکره می ــزاری اس خبرگ
رهبــر کــره شــمالی و وزیــر امــور خــارج آمریــکا 

را بیــان کــرده اســت.

روزنامـه گلـفنیـوزاز درگیـری هـای 
نیروهـای اسـراییل و ایران و بازتاب آن نوشـته 

ست. ا

روزنامه فایننشیالتایمز
ــان  ــاره ایجــاد شــده در جه از ناآرامــی هــای دوب

نوشــته اســت.

ــل  ــازی کام ــینهوااز بازس ــزاری ش خبرگ
یکــی از شــهرهای چیــن ده ســال بعــد از زمیــن 
لــرزه ای کــه ایــن شــهر را تخریــب کرد، در ســال 

روز ایــن زمیــن لــرزه نوشــته اســت.

روزنامــهنیویــورکتایمــزدر 
دســتگیری یــک نیــروی وابســته بــه داعــش در 
موصــل توســط نیروهــای ویــژه خبــر داده اســت.

خبرگـزاری رویتـرز نوشـت که شـرکت اپل 
درحـال رسـیدن به مرز یـک هزار میلیـارد دالری 

شـدن سـرمایه خود است.

اروپا

فرانسه

آمریکا

انگلیس

آلمان

عربستان

روسیه

امارات

انگلستان

چین

آمریکا

انگلستان

در این صفحه می توانید مهم ترین خبرهای

رسانه های مختلف جهان را ببینید
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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پیام ایران كشف محموله قاچاق در چهارمحال و بختياری
فرمانده انتظامی چهارمحال و بختياری از كشف محموله قاچاق 

به ارزش 40 ميليارد لاير در محورهای مواصالتی خبر داد.

ــای  ــتان ه ــگری اس ــه گردش ــس دبیرخان ریی
ــایش  ــن گش ــزی در آیی ــم و مرک ــان، ق اصفه
دفتــر فرهنگــی منطقــه ای اکــو در کاشــان 
تــر  پیــش  بایــد  ایــن گام  گفــت: گرچــه 
برداشــته مــی شــد و کار کــردن در عرصــه 
ــود را  ــاص خ ــای خ ــختی ه ــی س ــن الملل بی
ــد  ــی توان ــر م ــن دفت ــدازی ای ــا راه ان دارد، ام
ایــن خطــه در  دوبــاره  موجــب درخشــش 

ــود.  ــی ش ــن الملل ــه بی عرص
ــرد  ــه رویک ــاره ب ــا اش ــی ب ــی ضیای ــید عل س
ــان  ــو در کاش ــه ای اک ــر منطق ــی دفت آموزش
ــه  ــن منطق ــی ای ــزود: شــرق شناســان غرب اف
مقایســه  اروپایــی  بــزرگ  شــهرهای  بــا  را 
ــد  ــخ مه ــد و همیشــه در طــول تاری مــی کردن
دانــش، فرهنــگ و صنایــع دســتی بــوده امــا 

ــی  ــن الملل ــاره ارتباطــات بی ــق دوب ــروز رون ام
بایــد بــا تشــکیل کارگروهــی شــامل مســووالن 

ــود.  ــری ش ــی پیگی ــش خصوص و بخ
وی بــا تاکیــد بــر برنامــه ریــزی زمانبنــدی شــده 
ــه  ــزاری 9 هفت ــه برگ ــرای فعالیــت هــا از جمل ب
ــورهای  ــایر کش ــور س ــا حض ــان ب ــی کاش فرهنگ
عضــو اکــو بیــان کــرد: ســه رویــداد فرهنگــی در 
ایــن راســتا ســال جــاری در کشــورهای ترکیــه، 

تاجیکســتان و آذربایجــان برگــزار مــی شــود. 
ــز  ــان نی ــژه کاش ــدار وی ــتاندار و فرمان ــاون اس مع
در ایــن آئیــن گفــت: ایــن خطــه از گذشــته هــای 
دور در جهــان شــناخته شــده بــود و جایــگاه 

ــیار دارد.  ــای کار بس ــان از ج ــی نش کنون
ــگری،  ــرد: گردش ــه ک ــان اضاف ــا مومنی حمیدرض
اســناد  اســاس  بــر  هنــر  و  صنایــع دســتی 

باالدســتی نیــز جــزء محورهــای توســعه اســتان 
بــا  بایــد  اصفهــان مــی باشــد کــه کاشــان 
ــره  اســتفاده از ظرفیــت هــای موجــود، از آن به
ببــرد و یکــی از راهکارهــا توســعه ارتباطــات 

ــت.  ــی اس ــن الملل بی
وی بــا اشــاره بــه راه انــدازی دفتــر منطقــه ای اکــو 
در کاشــان افــزود: بــرای توســعه ایــن شهرســتان 
در حــوزه هــای مختلــف مبتنــی بــر ظرفیــت هــا و 
ســرمایه هــای اجتماعــی بــه دور از حاشــیه هــا در 
چنــد ســال گذشــته تــالش شــده تــا منابــع بــا هم 
افزایــی در مســیری درســت بــه کار گرفتــه شــود. 
فرمانــدار کاشــان بیــان کــرد: گرچــه کاســتی هایــی 
مشــاهده مــی شــود امــا ناشــی از تصمیــم هــای 
غیرکارشناســی، انفعالــی و احساســی گذشــته 
مــی باشــد کــه در جهــت گیــری دولــت تدبیــر و 
ــا  امیــد تعامــل ســازنده بــرای پیشــرفت کشــور ب
اســتفاده از ظرفیــت هــای داخلــی در دســتور کار 
ــان  ــی کاش ــاز کنون ــه داد: نی ــت. او ادام ــرار گرف ق
ــه در بخــش  ــرای جهــش از جمل زمینــه ســازی ب
ــن  ــه در ای ــی باشــد ک ــی م ــن الملل ــات بی ارتباط

ــا در گام نخســت از برنامــه  راســتا تــالش شــد ت
هــای تکــراری در حــوزه ادبیــات، تئاتــر، موســیقی، 
ادبیــات و کتــاب دور شــویم کــه موفقیــت هایــی 
نیــز بــه دســت آمــد. وی تاکیــد کــرد: راه انــدازی 
دفتــر منطقــه ای موسســه فرهنگــی اکــو در 
کاشــان فرصــت مناســبی بــرای رفــع برخــی 
ــد در فضــای کســب  کاســتی هاســت و مــی توان
و کار نیــز تاثیــر بســزایی داشــته، اعتمــاد و امیــد 
جوانــان بــه نظــام و برنامــه هــای دولــت را تقویــت 

کنــد. 
ــازمان  ــی س ــاد فرهنگ ــا، نه ــزارش ایرن ــه گ ب
ــدف  ــا ه ــو( ب ــادی )اک ــای اقتص همکاری ه
گســترش همــکاری و تبــادل هــای فرهنگــی 
ــال 1٣74 راه  ــو در س ــورهای عض ــان کش می
ــران، پاکســتان،  ــدازی شــد. کشــورهای ای ان
ترکیــه، افغانســتان، جمهــوری آذربایجــان، 
قرقیزســتان،  ترکمنســتان،  قزاقســتان، 
اکــو  عضــو  تاجیکســتان  و  ازبکســتان 
هســتند و مرکــز آن در ایــران )شــهر تهــران( 

ــت.  ــع اس واق

پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  درمــان  معــاون 
کردســتان بــا اشــاره بــه نــرخ رشــد 10.6 درصــدی 
بیمــاران خــاص در ســال گذشــته، گفــت: در 
ــور  ــاص کش ــاران خ ــد از بیم ــوع 1.5 درص مجم

متعلــق بــه اســتان کردســتان هســتند.
ــای  ــبت روز بیماری ه ــه مناس ــری ب ــن قص هوم
کــرد:  اظهــار  العــالج  صعــب  و  خــاص 
بیماری هــای خــاص از نظــر وزارت بهداشــت، 
درمــان و آمــوزش پزشــکی و ســازمان بیمــه 
ســالمت شــامل تاالســمی )مــاژور و اینترمديــا(، 
ــد  ــی، پیون ــز صفاق ــز، ديالي ــی، هموديالي هموفیل

کلیــه و ام اس هســتند.

ــی  ــن اجتماع ــازمان تامی ــر س ــزود: از نظ وی اف
ــی A و  ــا(، هموفیل ــاژور و اینترمدی ــمی )م تاالس
B ، همودیالیــز و دیالیــز صفاقــی جــزو بیمــاران 

خــاص هســتند.
معــاون درمــان دانشــگاه علوم پزشــکی کردســتان 
ــه داد: از نظــر طــرح تحــول نظــام ســالمت  ادام
)برنامــه ششــم پروتــکل( بیماری هــای ســرطان، 
ــی  ــتری طوالن ــزون، بس ــت حل ــوختگی، کاش س
ــای  ــای ویــژه، بیمــاری ه مــدت در بخــش ه
 BMT ،روانــی، پیونــد اعضــاء و فرآهــم آوری
ــه  ــاوم ب ــرع مق ــكوليوز، ص ــا، اس ــمویت ه ، مس
درمــان، هپاتیــت مقــاوم در تاالســمی و هموفیلی، 

و  پارکینســون  بیمــاران  بــرای   DBS جراحــی 
دیســتونی و ســایر بیماری هــا نظيــر هپاتیــت 
ــوع ســی  هــا، دیابــت، ويلســون، نیمــان پیــک ن
و ... نیــز از نظــر خدمــات بســتری و دارویــی بــه 
ــوان صعــب العــالج تحــت پوشــش بیمه ایــی  عن

ــد. ــه ان ــرار گرفت ــی ق و وزارت
ــد  ــرخ رش ــه ن ــه اینک ــاره ب ــا اش ــه ب وی در ادام
ــه  ــبت ب ــال 96 نس ــاص در س ــای خ ــاری ه بیم
ــوده اســت،  ــد ب ــوع 10.6 درص ــال 95 در مجم س
اعــالم کــرد: در كل 1.5 درصــد از بیمــاران خــاص 

ــتند. ــتان هس ــتان کردس ــه اس ــق ب ــور متعل کش
قصــری ادامــه داد: در ســال 95 تعــداد یــک هــزار 
و 429 مــورد جدیــد ابتــال بــه ســرطان در اســتان 
شناســایی و تحــت درمــان قــرار گرفتــه انــد کــه 
بــروز آن 89 در 100 هــزار نفــر بــوده و ایــن بــروز 
در ســال 94 ؛ 73 در 100 هــزار نفــر بــوده اســت.

ــه  ــه منزل ــا ب ــد دقیق ــرخ رش ــن ن ــزود: ای وی اف

ــه در  ــل ک ــن دلی ــه ای ــت، ب ــص نیس ــد خال رش
ــرطان  ــایی س ــت و شناس ــر ثب ــای اخی ــال ه س

پیشــرفت چشــمگیری داشــته اســت.
پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  درمــان  معــاون 
ــد  ــه درص ــه ب ــا توج ــرد: ب ــح ک ــتان تصری کردس
پیشــرفت هــای ذکــر شــده، در حــال حاضــر 
بیمــاری هــای خــاص و ســرطانی در اســتان رشــد 

صعــودی دارنــد. 
ــا  ــاط ب ــت وی در ارتب ــنا نوش ــه ایس ــور ک همانط
خدماتــی کــه مشــمول بیمــاران خــاص می شــود 
نیــز اظهــار کــرد: براســاس آخریــن دســتورالعمل 
بیمــاران خــاص ســرطانی و صعب العالج شــورای 
عالــی بیمــه کشــور، تعهــدات ســازمان های بیمــه 
ــاران  ــامل بیم ــاران ش ــن بیم ــر در خصــوص ای گ
همودیالیــزی و پوشــش خدمــت همودیالیــز، 
تعبیــه راه عروقــی، هزینــه لــوازم مصرفــی و 

داروهــای تخصصــی اســت.

دفتر منطقه ای اکو در کاشان 

گشایش یافت

رشدصعودیبیماران
خاصوسرطانیدرکردستان

تجهیزاتگروهارکستر
درکهنوجکرمانتوقیفشد

ــان  ــا بی ــوج ب ــتان کهن ــیمی دادس ــد س مجی
تــا  ارکســتر  اینکــه برخــی گــروه هــای 
ســحرگاهان بــا ایجــاد آلودگــی صوتــی، 
حقــوق شــهروندان را نقــض مــی کنند افــزود: 
در راســتای احتــرام بــه حقــوق شــهروندان بــا 
افــراد خاطــی طبــق قانــون، بــه اتهــام اخــالل 
ــا انــان  در نظــم و آســایش عمومــی مــردم ب
برخــورد جــدی مــی شــود.وی ادامــه داد: 
تعــدادی از آالت و ادوات موســیقی یــک گروه 
ارکســتر کــه تــا ســاعت چهــار صبــح اقــدام به 
برهــم زدن آســایش عمومــی مــردم در کهنوج 
کــرده بودنــد ، توقیــف و 2 متهــم در این رابطه 
بازداشــت شــد.وی یکــی از مــوارد آزار، اذیــت 
و ســلب آسایشــی کــه گاهــا از جانــب مــردم 
ــد  ــیار بلن ــدای بس ــود را ص ــی ش ــرح م مط
گروهــای ارکســتر در مراســم هــای جشــن و 
عروســی دانســت و افزود:شــادی تعــدادی از 
مــردم نبایــد موجــب ســلب آســایش دیگران 
شــود و کارنــاوال هــای جشــن عروســی نباید 
بــا اعمــال خــالف شــئونات دینــی و اجتماعی 
بــرای شــهروندان ایجــاد مزاحمــت کننــد.وی 
گفــت: بــا صاحبــان مجالســی کــه با اســتفاده 
از آالت و ادوات موســیقی و پایکوبی در ســطح 
ــب  ــهر موج ــی در ش ــر عموم ــه و معاب کوچ
ــرای  ــت ب ــی و مزاحم ــی صوت ــاد آلودگ ایج
ســاکنان و همســایگان شــده و نیــز کســانی 
ــا ایجــاد کاروان هــای عروســی همــراه  کــه ب
بــا حــرکات خطرآفریــن از ســوی راکبــان 
موتورســیکلت و خودروهــای شــخصی باعــث 
ــی  ــت م ــوق شــهروندی و مزاحم ــض حق نق

شــوند، برخــورد قانونــی مــی شــود.

خبر 

ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانکرمان
ادارهثبتاسنادوامالکحوزهثبتملکجیرفت

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و 

سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی- آگهی موضوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئین 

نامه قانون تعیین  تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و سـاختمان فاقد سـند رسـمی 

برابـررای شـماره1396603190140077116-96/11/12 هیـات اول موضـوع قانـون 

تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر 

در واحـد  ثبتـی حـوزه ثبـت ملک جیرفت تصرفـات مالکانه بالمعـارض متقاضی 

آقـای نجاتعلـی امیـری هنزایـی فرزند محمد بشـماره شناسـنامه 304صـادره از 

جیرفـت در ششـدانگ یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت600 متـر مربـع پـالک1123 

فرعـی از 549- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک 1 فرعـی از549- اصلـی 

قطعـه دوواقـع در اراضـی کلرودجیرفـت بخـش45 کرمـان خریـداری از مالـک 

رسـمی خانـم صغـری نـادری محـرز گردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـالع عمـوم 

مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15 روزآگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص 

نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از 

تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی به مـدت دو ماه اعتراض خـود را به این اداره تسـلیم 

و پس از اخذ رسـید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض ،دادخواسـت 

خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیم نمایند . بدیهی اسـت در صـورت انقضای مدت 

مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت  سـند مالکیـت صادر خواهدشـد 

./م الـف/93- تاریـخ انتشـار نوبـت اول:  97/02/23- تاریـخ انتشـار نوبت دوم:  

97/03/06جـواد فـا ریابی-رئیـس ثبـت اسـناد امالک 

ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانکرمان
ادارهثبتاسنادوامالکحوزهثبتملکجیرفت

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و 
سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی- آگهی موضوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئین 
نامـه قانـون تعییـن  تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمان فاقـد سـند 
رسـمی برابـر رای شـماره139760319014000219-97/01/26 هیـات دوم موضـوع 
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی 
مسـتقر در واحـد  ثبتـی حـوزه ثبت ملـک جیرفت تصرفـات مالکانـه بالمعارض 
متقاضی خانم طاهره امیری هنزائی فرزند نجاتعلی بشـماره شناسـنامه 21صادره 
از جیرفـت در ششـدانگ یـک بـاب خانـه مشـتمل بـر باغچـه  به مسـاحت769 
متـر مربـع پـالک- فرعـی از564 - اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک - 
فرعـی از564- اصلـی قطعه دوواقـع در اراضی کهوروئیه جیرفت بخش45 کرمان 
خریداری از مالک رسـمی آقای غالمعلی پدرام محرز گردیده اسـت.لذا به منظور 
اطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15 روزآگهـی می شـود در صورتی که 
اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می 
تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهی به مدت دو مـاه اعتراض خود را بـه این اداره 
تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض 
،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهی اسـت در صورت 
انقضـای مـدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض طبق مقررا ت  سـند مالکیت صادر 
خواهدشـد ./م الـف/95- تاریـخ انتشـار نوبـت اول: 97/02/23- تاریـخ انتشـار 

نوبـت دوم:  97/03/06
جواد فا ریابی-رئیس ثبت اسناد امالک 

ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانکرمان
ادارهثبتاسنادوامالکحوزهثبتملکجیرفت

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و 

سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی-آگهی موضوع ماده3 قانون و ماده 13آئین نامه 

قانـون تعییـن  تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمان فاقد سـند رسـمی 

برابـر رای شـماره139660319014006356-96/10/06 هیـات دوم موضـوع قانـون 

تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در 

واحـد  ثبتـی حوزه ثبـت ملک جیرفت تصرفات مالکانه بالمعـارض متقاضی آقای 

علـی موسـی جعفـر ابـاد فرزنـد دادعلـی بشـماره شناسـنامه 92صـادره از جیرفت 

در ششـدانگ یـک قطعـه بـاغ مشـتمل برخانـه بـه مسـاحت30370 متـر مربـع 

پالک5فرعـی از48 - اصلـی مفروز و مجزی شـده از پـالک - فرعی از48- اصلی 

قطعه یک واقع در اراضی سـرخو باالاسـفندقه  جیرفت بخش44 کرمان خریداری 

از مالک رسـمی خود متقاضی ومحمد علی وجواد ابوسـعیدی آقای محرز گردیده 

اسـت.لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روزآگهی می شـود 

در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته 

باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولین آگهـی به مـدت دو ماه اعتـراض خود را 

بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظرف مدت یـک ماه از تاریخ تسـلیم 

اعتـراض ،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایی تقدیـم نمایند . بدیهی اسـت در 

صـورت انقضـای مـدت مذکور و عـدم وصول اعتراض طبق مقررا ت  سـند مالکیت 

صادر خواهدشـد ./م الف/92- تاریخ انتشـار نوبت اول: 97/02/23-تاریخ انتشـار 

نوبـت دوم:  97/03/06- جـواد فـا ریابی-رئیـس ثبت اسـناد امالک 

ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانکرمان
ادارهثبتاسنادوامالکحوزهثبتملکجیرفت

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و 

سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی- آگهـی اصالحـی موضوع مـاده3 قانـون و ماده 

13آئیـن نامـه قانـون تعییـن  تکلیـف وضعیت ثبتـی واراضـی و سـاختمان فاقد 

سـند رسـمی برابـر رای اصالحـی شـماره139660319014006546-96/10/14 هیات 

دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد 

سـند رسـمی مسـتقر در واحـد  ثبتی حـوزه ثبت ملـک جیرفت تصرفـات مالکانه 

بالمعـارض متقاضـی آقـای محمـد سـیفی فرزنـد موسـی بشـماره شناسـنامه 

254صـادره از جیرفـت در ششـدانگ یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت281 متر مربع 

پـالک616 فرعـی از 581- اصلـی مفـروز و مجزی شـده از پالک - فرعـی از581- 

اصلـی قطعـه دو واقع در اراضی حسـین آبـاد جیرفت بخش45 کرمـان خریداری 

از مالـک رسـمی آقـای ابراهیم سـیدیان محـرز گردیده اسـت.لذا به منظـور اطالع 

عمـوم مراتـب دریـک نوبـت آگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت 

بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ 

انتشـارآگهی بـه مـدت یـک مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پس از 

اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض ،دادخواسـت خـود را 

بـه مراجـع قضایی تقدیـم نمایند . بدیهی اسـت در صورت انقضای مـدت مذکور و 

عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت  سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد ./م الف/91

 تاریخ انتشار نوبت اول:  97/02/23

جواد فا ریابی-رئیس ثبت اسناد امالک  

ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانکرمان
ادارهثبتاسنادوامالکحوزهثبتملکجیرفت

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و 
سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی-آگهی موضوع ماده3 قانون و ماده 13آئین نامه 
قانون تعیین  تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و سـاختمان فاقد سـند رسـمی برابر 
رای شـماره139760319014000161-97/01/22 هیـات دوم موضـوع قانـون تعییـن 
تکلیـف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد  
ثبتـی حـوزه ثبت ملک جیرفت تصرفات مالکانه بالمعـارض متقاضی آقای محمد 
رضا احمدی  فرزند خانباز بشـماره شناسـنامه 287صادره از جیرفت در ششـدانگ 
بـاغ وزمین مشـتمل بـر حوضچه پـرورش ماهی وخانـه  به مسـاحت52770/58 
متـر مربـع پـالک17 فرعی از558- اصلی مفـروز و مجزی شـده از پالک - فرعی 
از558- اصلـی قطعـه 5واقع در اراضی شـب ناصری سـاردوئیه  جیرفت خریداری 
از مالکیـن رسـمی خانـم ها جمیله وحلیمـه احمد پور جلگه وآقـای خانباز احمدی 
محـرز گردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 
15 روزآگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت به صـدور سـند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولین آگهی به مدت 
دو مـاه اعتـراض خـود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظرف مدت یک 
مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض ،دادخواسـت خود را بـه مراجع قضایی تقدیم نمایند 
. بدیهـی اسـت در صـورت انقضای مدت مذکـور و عدم وصول اعتـراض طبق مقررا 

ت  سـند مالکیت صـادر خواهدشـد ./م الف/100
تاریخ انتشار نوبت اول: 97/02/23 - تاریخ انتشار نوبت دوم:  97/03/06

جواد فا ریابی-رئیس ثبت اسناد امالک 

ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانکرمان
ادارهثبتاسنادوامالکحوزهثبتملکجیرفت

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و 

سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی- آگهی موضـوع ماده3 قانـون و مـاده 13آئین 

نامه قانون تعیین  تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و سـاختمان فاقد سـند رسـمی 

برابـر رای شـماره139660319014005917-96/09/18 هیـات اول موضـوع قانـون 

تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسمی مستقر در 

واحـد  ثبتی حـوزه ثبت ملک جیرفت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم 

گلدسـته امیری کچمی فرزند امرهللا بشـماره شناسـنامه 13895صادره از جیرفت 

در ششـدانگ یـک بـاب خانـه به مسـاحت207/94 متـر مربـع پالک2052فرعی 

از564- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پالک - فرعـی از564- اصلی قطعه دو 

واقـع در اراضـی کهوروئیـه جیرفـت بخش45 کرمـان خریداری از مالکین رسـمی 

آقایـان جـالل وجواد وانوشـیروان پارسـامطلق محـرز گردیده اسـت.لذا به منظور 

اطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15 روزآگهـی می شـود در صورتی که 

اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می 

تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهی به مدت دو مـاه اعتراض خود را بـه این اداره 

تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض 

،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیم نماینـد . بدیهی اسـت در صورت 

انقضـای مـدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض طبق مقررا ت  سـند مالکیت صادر 

خواهدشـد ./م الـف/94- تاریـخ انتشـار نوبـت اول: 97/02/23- تاریـخ انتشـار 

نوبـت دوم:  97/03/06-جـواد فـا ریابی-رئیـس ثبت اسـناد امالک 

نوبت دوم    آگهی مزایده فضاهای خالی پارکهای سطح شهر

شـرایط:1-سـپردهشـرکتدرمزایـده10%قیمـتپیشـنهادیمیباشـدکهبایسـتیبهصـورتواریزنقدیبحسـابشـهرداریویا
بصـورتارائـهضمانتنامـهبانکـیمعتبربهنامشـخصباشـد.

2-درصورتیکهنفراتاولتاسومبههردلیلیحاضربهانعقادقراردادنباشندسپردهآنهابهترتیببهنفعشهرداریضبطخواهدشد.
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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شیرینییکبارپیروزیبهتلخیصدبارروانشناسی
شکستمیارزد.
)سقراط(

یكــی از كارآمدتریــن و مؤثرتریــن ابزارهــا بــرای 
ــه  ــان ب ــت. زب ــان اس ــان، زب ــكار انس ــان اف بی
ذهــن  عالــی  عملكردهــای  از  یكــی  عنــوان 
ــای  ــش ه ــیاری از پژوه ــوع بس ــان، موض انس
علمــی را بــه خــود اختصــاص داده اســت. رشــد 
و تحــول مهــارت هــای زبانــی كــه شــامل: 
دانــش هــای واجــی، واژگانــی، نحــوی، معنایــی 
و كاربــردی اســت بــرای دســت یابــی بــه گفتــار 
روان الزم و ضــروری اســت گاهــی توانایــی 
ــا  ــل شــناخته ی ــه عل ــی در انســان ب ــای زبان ه
ناشــناخته دچــار اختــالل و آســیب مــی گــردد؛ 
ــده در  ــناخته ش ــم و ش ــالالت مه ــی از اخت یك
زمینــه توانایــی هــای زبانــی و گفتــاری، لكنــت 

است. 
ــه  ــت ك ــار اس ــی گفت ــالل روان ــك اخت ــت ی لكن
تقریبــا یــك درصــد افــراد جامعــه را درگیــر مــی 
ــی  ــای حركت ــانه ه ــه نش ــی ك ــد. از آن جای كن
ــا  ــادی ب ــیار زی ــباهت بس ــت ش ــود در لكن موج
اختــالالت حركتــی همچــون ســندرم تــوره، 
دیســتونیا و پاركینســون دارد، از ایــن رو لكنــت 
بــه عنــوان یــك اختــالل حركتــی قلمداد شــده و 
علــت واحــد و مشــخصی در رابطــه بــا آن 
شناســایی نشــده اســت اكثــر كودكان در ســن2 
تــا 5 ســالگی كــه دامنــه واژگانــی لغــات آن هــا 
ــه ســرعت در حــال گســترش اســت، ممكــن  ب
اســت نوعــی اختــالل در گفتــار را تجربــه كننــد. 
ــه  ــد ك ــی افت ــاق م ــی اتف ــالل هنگام ــن اخت ای
ــه  ــا ب ــرار دادن صداه ــم ق ــار ه ــودك، در كن ك
منظــور تولیــد كلمــات دچــار مشــكل مــی شــود. 
لكنــت زبــان یكــی از چندیــن اختــالل در روانــی 
گفتــار اســت كــه در فــرد باقــی مانــده و مزمــن 
مــی شــود. نســبت آن در كودكــی و هنــگام 
شــروع در پســران دو برابــر دختــران اســت، امــا 
بــه دلیــل اینكــه درصــد بهبــودی دختــران بیــش 
ــر در  ــه دخت ــر ب ــبت پس ــت، نس ــران اس از پس

بزرگسالی چهار به یك می شود.
 لكنــت در تمــام فرهنــگ هــا و نژادهــا و طبقــه های 

اجتماعــی مختلــف، دیــده مــی شــود و بــا توجــه به 
عوامــل فرهنگــی، نــژادی و طبقــه هــای اجتماعــی، 
متفــاوت اســت . بیــن كــودكان دارای لكنــت و بدون 
لكنــت، در مراحــل رشــد گفتــار و زبــان و ویژگیهــای 

شخصیتی از همان بدو تولد، تفاوت وجود دارد.
دلبســتگی پیونــدی هیجانــی بیــن دو نفــر 
اســت كــه آنهــا را از لحــاظ فیزیكــی و مكانــی 
بــه هــم پیونــد مــی زنــد. از نظــر روان تحلیــل 
اســاس  كــودك  رابطــه  نخســتین  گــران، 
شــخصیت او را تشــكیل مــی دهــد و مــی 
توانــد ویژگــی هــای شــخصیّتی كــودك را 
در  ارتباطــی  چنیــن  هــدف  ســازد.  متأثــر 
برقــراری  حفــظ  بزرگســاالن،  و  نــوزادان 
ــی  ــم زندگ ــخص مه ــا ش ــق ب ــای عمی پیونده
ــی  ــان، ارزش حیات ــوزاد انس ــرای ن ــادر( ب )م
ــی در او  ــورت ذات ــه ص ــی ب ــن توانای دارد و ای
وجــود دارد. پژوهــش دربــارة ســبك هــای 
بیــن  كــه  اســت  داده  نشــان  دلبســتگی، 
هــای  شــاخص  و  ایمــن  نــا  دلبســتگی 
وســیعی از ناســازگاری هــا و درماندگــی هــای 

روانشــناختی، ارتباط قوی ای وجود دارد.
ســبک دلبســتگی پیونــد عاطفــی پایــداری 
بــا  بــودن  نزدیــک  آن  ویژگــی  اســت کــه 
شــخصی خــاص در زمانــی ویــژه اســت. در ایــن 
ــه،  ــا مراقبیــن اولی چارچــوب تعامــالت مکــرر ب
باورهــا، قواعــد، انتظــارات، طــرز فکــر و رفتــار را 
شــکل مــی دهنــد. بــر طبــق ایــن نظریــه تأثیــر 
ــر  ــای عم ــام فراخن ــتگی در تم ــت دلبس کیفی
تــداوم دارد و تبییــن کننــده تفــاوت هــای 
فــردی در زمینــه روش هــای مقابلــه ای بــا 
ــان  ــط می ــم رواب ــی و تنظی آزردگــی هــای درون
فــردی اســت. بســیاری از روان شناســان تحــول 
ــد کــه احســاس گرمــی، اعتمــاد و  ــده دارن عقی
امنیتــی کــه حاصــل دلبســتگی ایمــن بــا چهــره 
کنــش  زمینــه  اســت،  دلبســتگی  اولیــه 
روانشــناختی ســازگارانه ای را در مراحــل بعــدی 

رشد فراهم می کند.
در پژوهــش هــای متعــددی نیــز مشــاهده شــد 
ــبك  ــاظ س ــه لح ــت، ب ــودكان دارای لكن ــه ك ك
دلبســتگی و نــوع مراقبــت و محافظــت والدیــن 
ــه  ــت در مرتب ــدون لكن ــودكان ب ــه ك ــبت ب نس

پاییــن تــری قــرار داشــتند كــه بــه نوعــی مــی 
ــن  ــده ی مشــكالت ای ــی كنن ــش بین ــد پی توان
كــودكان در زمینــه هــای اجتماعــی و ارتباطــی و 

در نهایت عاطفی و شناختی باشد.
زبــان  لکنــت  دارای  تعــداد کودکانــی کــه 
هســتند کــم نیســت و بایــد در پــی شــناخت 
راه هــای درمــان ایــن بیمــاری بــود. امــا 
نبایــد در صــورت عــدم معالجــه و نتیجــه 
ــه  ــن کــودکان را ب ــدادن راه هــای درمــان ای ن
ــه آن هــا  حــال خــود وا داشــت و از توجــه ب
ــوع  ــن و ن ــان والدی ــن می ــاز زد. در ای ــر ب س
تربیــت آن هــا و در مرحلــه بعــد معلمــان 
ــاد  ــزایی در ایج ــه س ــش ب ــودکان نق ــن ک ای
ــه  ــودکان و زمین ــن ک ــه نفــس در ای ــاد ب اعتم
ســازی بــرای بــروز هــوش و خالقیــت و دور 
دارنــد.  ایــن کــودکان  از  اضطــراب  کــردن 
ــدک اســت و  ــه ان پژوهــش هــا در ایــن زمین
بــه  نیــاز  کــودکان  ایــن  هــای  خانــواده 

آموزش های مناســب دارند. 
ــون  ــت و همچ ــاری اس ــک بیم ــان ی ــت زب لکن
بقیــه بیمــاری هــا بایــد بــه راه هــای درمــان آن 
ــی  ــر منف ــاری تاثی ــن بیم ــا ای ــرد. ام ــه ک توج
زیــادی بــر روی شــخصیت افــراد دچــار بــه ایــن 
ــردی  ــان ف ــت زب ــار لکن ــرد دچ ــاری دارد. ف بیم

درونگرا و با اعتماد به نفس پایین است.
همچــون  هوشــی  لحــاظ  از  ایــن کــودکان 
کــودکان عــادی مــی باشــند امــا بــا توجــه بــه 
نگــرش ایــن کــودکان نســبت بــه بیمــاری 
ــودکان  ــر از ک ــن ت ــود را پایی ــب خ ــود، اغل خ
ســاز  زمینــه  هــوش  داننــد.  مــی  عــادی 
خالقیــت در فــرد اســت و دســت کــم گرفتــن 
ــز از ایــن کــودکان مــی  هــوش، خالقیــت را نی
گیــرد. مبتالیــان بــه لکنــت زبــان خــود را 
محــدود، بــی کفایــت و متفــاوت احســاس 
ــه  ــگام مکالم ــه هن ــراد ب ــن اف ــد. ای ــی کنن م
تلفنــی، شــرکت در بحــث هــا و موقعیــت هــای 
ــرد  ــوند. ف ــی ش ــراب م ــار اضط ــی دچ اجتماع
ــدود  ــود مح ــار خ ــان دچ ــت زب ــه لکن ــال ب مبت
ــوده و  ــبی ب ــری نس ــاف ناپذی ــازی و انعط س
ــه  ــد. در نتیج ــی نمای ــدی م ــاس ناکارآم احس
ــرد،  ــه کار مــی گی ــادی ب ــرژی زی کوشــش و ان
قبــول  قابــل  تکلــم  ی  نتیجــه  بــه  ولــی 
اجتماعــی نمــی رســد کــه ایــن امــر مــی توانــد 
ســبب شــکل گیــری احساســات منفــی در فــرد 
شــده و احســاس ناکارآمــدی و ســرخوردگی او 

ــن  ــه ای ــد، ب ــی ده ــرار م ــعاع ق ــت الش را تح
ترتیــب چرخــه ای منفــی شــکل مــی گیــرد کــه 
ــی، اضطــراب، احســاس  نتیجــه ای جــز ناکام
بــار  بــه  افــراد  ایــن  گنــاه و خصومــت در 
ــه  ــان ب ــت زب ــودکان دچــار لکن ــد آورد.ک نخواه
دلیــل وجــود ایــن عارضــه در آنهــا، در معــرض 
ــد بیشــتر  ــد و بای ــود دارن ــر بیشــتری وج خط
مــورد توجــه قــرار بگیرنــد. کودکانــی کــه دارای 
لکنــت زبــان هســتند مــی خواهنــد کــه دیگــران 
ــاس  ــرا احس ــد زی ــرف بزنن ــا ح ــای آنه ــه ج ب
ــه  ــی هم ــور تقریب ــه ط ــد. ب ــی کنن شکســت م
ــای  ــه ج ــد، ب ــان دارن ــت زب ــه لکن ــانی ک کس
اینکــه در کالس درس بــه ســواالت جــواب 
بدهنــد مــی گوینــد : نمــی دانــم در حالــی کــه 
جــواب را مــی داننــد. تــا چــه رســد بــه اینکــه 
ــد کــه ســوال بپرســند.  ــه خــود جرعــت بدهن ب
کــودکان دچــار لکنــت زبــان بــه خاطــر تــرس از 
مــورد تمســخر قــرار گرفتــن بیشــتر ســعی 
مــی کننــد ســکوت کننــد و آنهــا بــا ایــن 
ســکوت، بــا گوشــه گیــری و انــزوا، تفکــر نقــاد 
و خالقیــت و روحیــه ی پرسشــگری را در خــود 
مــی کشــند و در آینــده تنهــا بــه یــک دنبالــه رو 
محــض تبدیــل مــی شــوند. دانــش آمــوزان در 
ــال جلــب توجــه  ــه دنب ــی کــه ب دوره ی نوجوان
هســتند و بــا یکدیگــر رقابــت مــی کننــد، 
ــه  ــا ب ــی ه ــی از همکالس ــت برخ ــن اس ممک
ــه و او را  ــوان توج ــودک و نوج ــان ک ــت زب لکن
مســخره کننــد. ایــن امــر او را از دیگــران جــدا 
ــاد  ــدون اعتم ــرد ب ــک ف ــه ی ــازد و ب ــی س م
ــمندی و  ــود ارزش ــدون احســاس خ ــس، ب بنف
خودکارآمــدی تحصیلــی و در پــی آن بــه یــک 
کــودک مضطــرب، گوشــه گیــر، مقلــد و دنبالــه 
رو محــض بــدون توانایــی اســتدالل و تحلیــل 
و خالقیــت تبدیــل مــی کنــد. اضطــراب نیــز بــه 
ــن  ــادی در ای ــی زی ــرات منف ــود تاثی ــه خ نوب
ــه  ــت ک ــروری اس ــه ض ــودکان دارد. در نتیج ک
بــه ایــن کــودکان توجــه بیشــتری گــردد. اگــر 
ــن  ــردد ای ــع گ ــی رف ــکالت در کودک ــن مش ای
افــراد در بزرگســالی بســیار راحــت زندگــی 
و  ندارنــد  جمــع گریــزی  از  و  مــی کننــد 
ــه  ــود ب ــان دادن خ ــت نش ــان در جه تالشش
ایــن  بــه  توجــه  پــس  اســت.  دیگــران 

کودکان بســیار ضروری است.
*کارشناسارشدروانشناسیبالینیوکارشناس

مشارکتهایمردمیوامورشاهد

لکنت زبان در کودکان 
نسرین بهرآسمانی

 پیام ما

خبر

عالقهبهازدواجدرحال
کاهشاست

رییــس انجمــن مــددکاران اجتماعــی ایــران اظهــار 
کــرد: آمارهــا نشــان می دهــد عالقــه افــراد بــه ازدواج 
دائــم در حــال کاهــش بــوده در صورتــی کــه جمعیت 
در ســنین ازدواج مــا در حــال افزایش اســت. حســن 
آموزشــی  همایــش  حاشــیه  در  موســوی چلک 
رویکردهــای نویــن در حــوزه اجتماعــی کــه بــه 
میزبانــی ســالن اجتماعــات شــهید نــوری مجتمــع 
جهاددانشــگاهی زنجــان برگــزار شــد، در جمــع 
ــروری  ــز بازپ ــه مراک ــه اینک ــاره ب ــا اش ــگاران ب خبرن
معتــادان تعــدادی از بهزیســتی و بخشــی دیگــر از 
ــد، گفــت: خدمــات  وزارت بهداشــت مجــوز می گیرن
ایــن مراکــز براســاس پروتکل ها و دســتورالعمل های 
ــا  ــارزه ب ــتاد مب ــط س ــه توس ــت ک ــی اس تخصص
موادمخــدر تصویــب می شــود و در حــوزه درمــان بــر 
اســاس پروتــکل درمــان و ســند درمــان اجتماعــی 
ــند  ــاس س ــر اس ــم ب ــان ه ــوزه درم ــت و در ح اس
می شــود.  ارائــه  خدمــات  پیشــگیری  جامــع 
اســتدالل ایــن اســت کــه ایــن خدمــات و پروتکل ها 
کامــال تخصصــی ســاخته شــده اســت امــا همیشــه 
ــا اجــرا نمی شــود.  ــه نوشــته می شــود عین آنچــه ک
ــر ایــن اســت کــه  وی ادامــه داد: همــه تالش هــا ب
فعالیت هــا بــه حــد اســتاندارد برســد و بــه همیــن 
دلیــل هــم در مجموعــه ســتاد مبــارزه موادمخــدر و 
وزارت بهداشــت و بهزیســتی همــه مراکــز هــر ســه 
مــاه یــک بــار مــورد نظــارت قــرار می گیرنــد و نقــاط 
قــوت و ضعفــش را بررســی می کنــد و پیشــنهاداتی 
بــرای بهبــود شــرایط ارائــه مــی شــود و در چند ســال 
اخیــر تــالش بیشــتری شــده اســت کــه نظــم علمی 
ــن  ــود داشــته باشــد. ای ــز وج ــن مرک بیشــتر در ای
ــه داد: در حــوزه مــددکاری اجتماعــی  مســوول ادام
اینکــه بگوییــم چــه تعــداد ســاعت بایــد کار شــود، 
وجــود نــدارد و برحســب شــرایط فــرد ایــن خدمــات 
ارائــه می شــود و آنچــه کــه مهــم اســت ایــن اســت 
کــه برنامــه ریزی هایــی کــه صــورت  گیــرد، کمــک 
ــه  ــن ب ــان ممک ــن زم ــاه تری ــراد در کوت ــد اف می کن
بهتریــن شــکل بــه جامعــه برگردنــد و ایــن نگاهــی 
اســت که در ســازمان بهزیســتی برای توانمندســازی 
ــازه  ــک ب ــه ی ــن را محــدود ب ــراد وجــود دارد و ای اف

زمانی نکردیم./ ایسنا

---------------
فراخوان تجدید مناقصه یک مرحله ای آگهی مزایده عمومی شماره م-97/2-۱

ادارهکلمیــراثفرهنگــی،صنایعدســتیوگردشــگریاســتانکرمــاندرنظــرداردمناقصــهعمومیخدمات)فروشاموالاسقاطیوازردهخارج(
بــهشــرحجــدولذیــلراازطریــقســامانهتــدارکاتالکترونیکــیدولــتبرگــزارنمایــد.کلیــهمراحــلبرگــزاری
مناقصــهازدریافــتاســنادمناقصــهتــاارائــهپیشــنهادمناقصهگــرانوبازگشــاییپاکتهــاازطریقدرگاهســامانه
تــدارکاتالکترونیکــیدولــت)ســتاد(بــهنشــانیhttp://www.setadiran.irانجــامخواهــدشــدوالزماســت
مناقصــهگــراندرصــورتعــدمعضویــتقبلــی،مراحــلثبــتنــامدرســایتمذکــورودریافــتگواهــیامضــاء
الکترونیکــیراجهــتشــرکتدرمناقصــهمحقــقســازند.تاریــخانتشــارمناقصــهدرســامانه97/2/23میباشــد.

مهلتزمانیدریافتاسنادمناقصهپنجشنبه97/2/26تاساعت19ازسامانهستادمیباشد.
مهلتزمانیارائهپیشنهادیکشنبه97/3/6تاساعت14ازطریقسامانهستادمیباشد.

اطالعــاتتمــاسدســتگاهمناقصــهگزارجهــتدریافــتاطالعاتبیشــتردرخصوصاســنادمناقصــهوارائــهپاکت
های)الف(:کرمــانبلــوارجمهوریاســالمینبشســهراههوانیــروزتلفــن:034-32816504-7

اطالعاتسامانهستادجهتانجاممراحلعضویتدرسامانه،مرکزتماس41934-021و034-32516055

دانشــگاهعلــومپزشــکیوخدمــاتبهداشــتیدرمانــیبــمدرنظــرداردامــوالاســقاطی
وازردهخــارجخــودراازطریــقمزایــدهعمومــیبــهفــروشرســاند.

روابطعمومیادارهکلمیراثفرهنگی،صنایعدستیوگردشگریاستانکرمان روابطعمومیدانشگاهعلومپزشکیبم

نوبتاول

مبلغتضمین
)ریال( مبلغبرآورد)لاير( موضوعمناقصه شماره

مناقصه ردیف

116،320،000  2326296686.37 ایجاد امکانات و زیربناهای مورد نیاز گردشگری عنبرآباد 960009 1

149،180،000 2983594085
ایجاد امکانات و زیربناهای مورد نیاز گردشگری آسیاب 

هشتم کوهبنان
960005 2

184،090،000 3681759202.36 ایجاد امکانات و زیربناهای مورد نیاز گردشگری جیرفت 960006 3

113،090،000 2261677332.66 ایجاد امکانات و زیر بناهای مورد نیاز گردشگری راور 960007 4

164،250،000 3284975061.96 تکمیل زیرساخت های غار طرنگ بافت 960008 5

335،500،000 6708668540 مرمت بیمارستان قدیم بم 9600011 ٦
شناسه 175246

برآورداولیه)تقریبی(:847/336/000ریال
مبلــغتضمیــنشــرکتدرمزایــده:شــرکتکننــدهمکلــفاســتمبلــغ84/733/600ریــالرابــه
عنــوانســپردهدرمزایــدهبــهصــورتضمانتنامــهمعتبــربانکــییــاواریــزنقــدیبــهحســابشــماره
218578696نــزدبانــکرفــاهشــعبهجمهــوریبــمبــهنــامدانشــگاهعلومپزشــکیبــمواریــزنماید.
مهلــتدریافــتاســناد:ازروزســهشــنبهمــورخ97/2/25لغایــتروزدوشــنبهمــورخ97/3/7تــا

پایــانوقــتاداریدفتــرحــوزهمدیریــتخدمــاتپشــتیبانیدانشــگاهامــورمناقصــات
آخریــنمهلــتتســلیمپیشــنهادات:روزیکشــنبهمــورخ97/3/27تــاپایــانوقــتاداریدبیرخانــه

حراســتدانشــگاهعلــومپزشــکیبم
تاریــخومحــلبازگشــاییپیشــنهادات:روزدوشــنبهمــورخ97/3/28دفتــرحوزهمدیریــتخدمات

پشــتیبانیدانشــگاهعلــومپزشــکیبم
www.mubam.ac.irمتقاضیــانمــیبایســتبــرایکســباطالعــاتبیشــتربــهنشــانیاینترانتــی
دانشــگاهویــابــهدفتــرادارهامــوالدانشــگاهبــهنشــانیبــم-بلــوارشــهیدرجایی-ســایتاداری-

ســتادمرکــزیدانشــگاهمراجعــهنماینــد.
تلفنتماس:034-44344601
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

1 0 0 0 3 4 3 2 1 1 7 8 3  اطالع4
رسانی

نام رقبهشماره
مشخصاتثبتی

شهرستان
مساحتبهمترمربعحدوداربعه

پالک فرعی
 پالک
اصلی

 بخش
ثبتی

مغربجنوبمشرقشمال
 مساحت

مستثنیات
مساحت کلمساحت منابع ملی

-قنات بندر1
 87متعلق
به قنات

جوی اورس وطومیاراضی باب بیدان وکویررابر42
 تل بست بین اراضی ننیز وگلی

سی وکل کناری-گود قلعه
37786219297782307640اراضی گلومار

جوی نورابر4542-گنجان2
 رودخانه وجوی آب

گلینوئیه
10894121266801216092باقر آباد-جوی نوپشته سلیمان وجوی گلینوئیه

رودخانه سیه بنوئیهرابر1288242طومی3
 جوی سر مزرعه صعب

آباد و اتالل
57504323900912965134اتالل آبریزطامنهاتالل وکندر کیش ها

رابر128342زیرجوئیه4
 اراضی باب بیدان وبید

صحت
اراضی طومی وجوی اورساراضی بید صحت

 اراضی جوی اورس
وباب بیدان

16663519446186081

رابر58942گلومار5
 اراضی داس آباد ورودخانه

کویر
 جوی بندر واتالل وگود

قلعه
159896437427597296داس آباداراضی بندر واتالل گود قلعه

اراضی گلینوئیهاراضی گنجان وسیه بنوئیهرابر4242-پشته سلیمان6
 رودخانه سیه بنوئیه واراضی
طومی-گلینوئیه وصعب آباد

 رودخانه سیه بنوئیه
واراضی طومی-

گلینوئیه وصعب آباد
533279249283782562

رابر1147842بید صحت7
 اراضی باب بیدان وپالک

چشمه قاسمی
باقر آبادوچشمه قاسمی

 رودخانه سیه بنوئیه واراضی سیه
بنوئیه

27042693888364314زیرجوئیه

41638621973438359رودخانه سیه بنوئیهپشته سلیمانباقر آباداراضی بید صحت وباقرآبادرابر877942 سیه بنوئیه8

رابر115442باب ولی9
 محمد آباد-مظفر آباد

ومیخانه
7234010796421151982شلو ومیخانهدریاییمحمد آباد

بردسیر566220-دولت آباد10
 به محدوده اراضی

 پالک5663-اصلی بخش
20موسوم به سفته گلو

 به محدوده اراضی
 پالک5663-اصلی

بخش 20بنام سفته گلو

 به محدوده اراضی دهنو لطفعلی
 خان پالک 5489-اصلی بخش
 20واراضی گلو رود والی داران

پالکهای 5467-5468

 به محدوده پالک
 های فندقه وشاه

حسن و دهنو سادات
8979178130477902838

بردسیر579720-چشمه عروس11

به محدوده پالک 5881-
 اصلی بنام مرتع باغبزم
 وکوههای مشهور به گله

گردی

 ابتدا به جاده آسفالته
 بردسیر به بید خوان
دوم به پالک 5230-
 اصلی بنام گندمان

 وسوم به محدوده پالک
5229بنام پشت رود

 به محدوده پالک 5881-اصلی
 بنام باغبزم وکوههای مشهوربه

سیاه روندی

 به محدوده پالک
 5881-اصلی بنام

مرتع باغبزم
-76544597654459

12
 اراضی ملی

 غرب سعید آباد
و پاکوشک

بردسیر20--

 در دوقسمت ابتدا از حد
 غربی به محدوده پالک

 5فرعی از 5741-اصلی بنام
 حسین آباد ودوم به محدوده

پالک 2فرعی از 5741-
اصلی بنام حسین آباد

 در سه قسمت اول به
 پالک 5175-اصلی

 بنام پا کوشک دوم به
 پالک 922-اصلی بنام

 سعید آباد سوم به پالک
1فرعی از 906-اصلی

 به محدوده پالک 902-اصلی از
 بخشهای21و 20کرمان بنام مرتع

سنگ صیاد

 به محدوده پالک
 7009-اصلی از بخش

20کرمان
-4506609445066094

بافت15243-مزرعه منوئیه13
 محدود است به اراضی
 مزرعه بر سیاه ومزرعه

زنگوئیه

محدود است به اراضی 
ملی ومزرعه کهن 
فیروز)قنات فیروز(

 محدود است به اراضی ملی
ومزرعه باغ خشک

 محدود است به
 اراضی ملی واتالل

سیاه
30250014475001750000

14
بیدکردوئیه
)ناصر آباد(

بافت24540متعدد
 محدود است به اراضی

 مزرعه زردشت
پالک 246-اصلی

 محدود است به اراضی
 مزارع چنار توران
 وهنکوئیه پالکهای
244و243-اصلی

 محدود است به اراضی مزرعه
چنار توران پالک 244-اصلی

 محدود است به
 اراضی مزرعه زردشت
پالک 246-اصلی

6950006850001380000

بافت27440-مزرعه نهر شیر15
 به حد مزرعه پشتوئیه

ومیان دو آب
به حد اراضی مشکان ومغوئیهبه حد مزرعه احمد آباد

 به حد رودخانه
واراضی آبنایی وکرین

32000053500373500

16
 گروه احمد آباد
 وروستاهای

تابعه

 کلیه
 مفروعات
در محدوده

-547
47-548

کرمان34
 به محدوده اراضی ملی
خاک سرخ وصرفه علیا

 به محدوده اراضی ملی
کدبک

 به محدوده اراضی ملی سنگ
زخم

 به محدوده اراضی
 ملی دشت شغین

ویوسفچی
153853075754429113972

وزارت جهاد کشاورزی

سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور-آگهی تشخیص منابع ملی و مستثنیات قانونی
ادارهکلمنابعطبیعیوآبخیزداریاستانکرماندراجرایصدرماده2قانونحفظوحمایتازمنابعطبیعیوذخائرجنگلیکشورمصوب71/7/12وتبصرهیکآئیننامهاجرائیمصوب71/12/16

هیئتوزیرانوبراساستفویضاختیارشماره704/100/90مورخ72/2/27سازمانجنگلها،مراتعوآبخیزداریمحدودهرقباتحوزهاستحفاظیخودرابهشرحذیل:

بــهاســتثنایمســتثنیاتقانونــیتبصــره3)هرپــالک(موضــوعمــاده2قانــونملــیشــدنجنگلهــاومراتــعکشــورکــهبوســیلهروســایاداراتمنابــعطبیعــیوآبخیــزداری
ــعطبیعــیوآبخیــزداریشهرســتان شهرســتانهایمربوطــهوکارشناســانذیصــالحبازدیــدومشــخصاتهــررقبــهدرمتــنآگهــیقیــدگردیــدهوســوابقمربوطــهدراداراتمناب

هــایذیربــطویــاادارهکلموجــودمــیباشــد،جــزءمنابــعملــیشــدهمــاده1قانــونملــیشــدنجنگلهــاومراتــعتشــخیصومراتــببــهاطــالععمــومرســانیدهمــیشــودتــا
چنانچــهبــهتشــخیصمنابــعملــیشــدههــررقبــهمعتــرضمــیباشــندازتاریــخانتشــارایــنآگهــیدرروزنامــههــایکثیراالنتشــارومحلــیوحداکثــربــهمــدتشــشمــاهاعتــراض
خــودراکتبــابــههمــراهمــدارکومســتنداتقانونــیطــیدادخواســتبــههیئتهــایتعییــنتکلیــفاراضــیاختالفــی)کمیســیونمــادهواحــده(مســتقردراداراتمنابــعطبیعــی
وآبخیــزداریشهرســتانهایمحــلوقــوعملــکارائــهتــامــوردرســیدگیقــرارگیــرد..بدیهــیاســتدرصــورتعــدموصــولاعتــراضدرفرجــهقانونــیتعییــنشــدهایــنادارهکل

مهدیرجبیزاده-مدیرکلمنابعطبیعیوآبخیزداریاستانکرماننســبتبــهاخــذســندمالکیــتمنابــعملــیشــدهمــوردتشــخیصاقــدامخواهــدنمــود.
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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                     ) آگهی احضار متهم ( 
در پرونــده کاســه 961025 بازپرســی شــعبه پنجــم دادســرای عمومــی وانقــاب 
ســنندج . خانــم مریــم احمــدی فرزنــد ...ســاکن ســنندج بــه اتهــام توهیــن و ارتبــاط 
ــه  ــد نظــر ب نامشــروع  موضــوع شــکوایه اقــای نیمــا ره شــناس تحــت تعقیــب قــرار گرفتــه ان
اینکــه عليرغــم انجــام تحقيقــات ، نامبــردگان شناســایی نشــده و متــواری محســوب میشــوند 
لــذا در اجــرای مــاده 174 ق.آ.د.ک از طريــق نشــر آگهــی در روزنامــه رســمی جهــت اخــذ دفــاع در 
مهلــت ســی روز پــس از نشــر احضــار میگردنــد تــا در وقــت اداری جهــت پاســخگویی ) در پنجــم 
بازپرســی دادســرای عمومــی ســنندج واقــع در چهــارراه بســیج ( حاضــر شــوند. بدیهــی اســت در 
صــورت عــدم حضورشــان ، ایــن بازپرســی تصمیــم قانونــی خــود را خواهــد گرفــت .م/الــف:5151
بازپرس شعبه پنجم دادسرای عمومی و انقالب سنندج              2250

                       آگهی احضار متهم
حســب پرونــده کاســه 950934شــعبه ششــم دادیــاری دادســراي عمومــي و انقــاب 
ــد  ــدی فرزن ــن خال ــه :1-معی ــری علی ــاد جعف ــای می ســنندج موضــوع شــکایت آق
منصــور 2-شــهاب یــاری میــر هــواری فرزنــد شــبیب بــه ش ش 594صــادره ار کرمانشــاه بــه 
اتهــام مشــارکت در ســرقت تعزیــری   از ســوی ایــن دادیــاری تحــت تعقیــب مــی باشــد بــه 
ــی  ــن دادرس ــون آیی ــاده ۱۷۴قان ــز از م ــه تجوي ــارالیه و ب ــودن مش ــکان ب ــول الم ــطه مجه واس
کیفــری مصــوب ۱۳۹۲، مراتــب در روزنامــه و در یــک نوبــت آگهــی میگــردد ، تــا متهمــه ضمــن 
ــه همــراه  اعــام حــق معرفــی و داشــتن وکیــل وفــق قانــون آئیــن  دادرســی کیفــری ۱۳۹۲ ب
خــود ، ظــرف ســی روز از تاریــخ انتشــار در شــعبه ششــم دادیــاری دادســرای عمومــی و انقــاب 
ــرر  ــد مق ــور در موع ــدم حض ــورت ع ــد. در ص ــاع نمای ــابی دف ــام انتس ــر و از اته ــنندج حاض س

رســیدگی او اظهارنظــر و تصمیــم مقتضــی اتخــاذ میگردد./.م/الــف:5153
دادیار شعبه ششم دادیاری دادسرای عمومي و انقالب سنندج                2251

  ) آگهی احضار متهم ( 
در پرونــده کاســه 950107 بازپرســی شــعبه 
پنجــم دادســرای عمومــی وانقــاب ســنندج . 
اقــای مختــار نــادری فرزنــد کریــم اهــل قزویــن ســاکن 
تهــران  بــه اتهــام فــروش مــال غیــر و تحصیــل مــال از راه 
نامشــروع موضــوع شــکواییه خانــم  پروانــه طوطیانــوش 
ســاکن تهــران  تحــت تعقیــب قــرار گرفتــه انــد نظــر بــه 
اینکــه عليرغــم انجــام تحقيقــات ، نامبــردگان شناســایی 
نشــده و متــواری محســوب میشــوند لــذا در اجــرای مــاده 
ــمی  ــه رس ــی در روزنام ــر آگه ــق نش 174 ق.آ.د.ک از طري
ــر  ــس از نش ــی روز پ ــت س ــاع در مهل ــذ دف ــت اخ جه
ــت پاســخگویی  ــت اداری جه ــا در وق ــد ت احضــار میگردن
) در پنجــم بازپرســی دادســرای عمومــی ســنندج واقــع در 
چهــارراه بســیج ( حاضــر شــوند. بدیهــی اســت در صــورت 
عــدم حضورشــان ، ایــن بازپرســی تصمیــم قانونی خــود را 

ــف:5152 خواهــد گرفــت .م/ال
بازپرس شعبه پنجم دادسرای عمومی و انقالب سنندج2252

اصالحیه
در آگهــی مزایــده غیــر منقــول درج در روزنامــه پیــام مــا 
مورخــه 97/2/19 در حــق محکــوم لــه بانــک انصــار بــه 
نمایندگــی آقــای علیرضــا عزیــزی یوســف ونــد از دادگاه 
عمومــی بخــش حویــق صحیــح مــی باشــد.      2256

هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی 
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی آگهــی موضوع 
ــن  ــون تعیی ــه قان ــن نام ــاده 13 آئی ــون و م ــاده 3 قان م
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی

اول  96/6/9هیــات  مــورخ   139660318022004172 شــماره  رای  برابــر 
ــاختمانهای  ــی و س ــی اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان موض
ــال  ــک ماس ــت مل ــوزه ثب ــی ح ــد ثبت ــتقر در واح ــمی مس ــند رس ــد س فاق
ــور حســین  ــی پ ــم پرویــن عل ــه بامعــارض متقاضــی خان تصرفــات مالکان
ــن در  ــادره از فوم ــنامه 878 ص ــماره شناس ــه بش ــح ال ــد ذبی ــادی فرزن آب
ــتمل  ــع  مش ــاحت 111/64 مترمرب ــه مس ــن ب ــه زمی ــک قطع ــدانگ ی شش
ــع پــاک 5378 فرعــی از 23  ــه مســاحت 59/44 مترمرب ــر ســاختمان ب ب
اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــاک 72 فرعــی از 23 اصلــی واقــع در 
ــداری از نســق حســین شــهاب  ــه چلمــه ســرا بخــش 26 گیــان خری قری
محــرز گردیــده اســت . لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت 
ــه  ــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت ب ــه فاصل ب
ــد از  ــی توانن ــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند م صــدور ســند مالکی
تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن 
اداره ثبــت محــل تســلیم و پــس از اخــذ رســید ، ظــرف یــک مــاه از تاریــخ 
تســلیم اعتــراض ، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. 
بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض 

ــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد .  طب
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/2/23  تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/3/7
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هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی 
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی آگهــی موضوع 
ــن  ــون تعیی ــه قان ــن نام ــاده 13 آئی ــون و م ــاده 3 قان م
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی

برابــر رای شــماره 139760318022000048 مــورخ 97/1/9هیــات اول موضــوع 
قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند 
ــات  ــال تصرف ــک ماس ــت مل ــوزه ثب ــی ح ــد ثبت ــتقر در واح ــمی مس رس
مالکانــه بامعــارض متقاضــی آقــای عبــاس کاظمــی طاســکوه فرزنــد 
ــدانگ  ــال در شش ــادره از ماس ــنامه 5160004890 ص ــماره شناس ــی بش نازعل
ــاب  ــک ب ــر ی ــع  مشــتمل ب ــه مســاحت 360 مترمرب ــن ب ــه زمی ــک قطع ی
ــی از 2  ــاک 2471 فرع ــع پ ــه مســاحت 44 مترمرب ــد مجــوز ب ــاری فاق انب
اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــاک 8 فرعــی از 2 اصلــی واقــع در قریــه 
لوحــه ســرا بخــش 26 گیــان خریــداری از مالــک رســمی مشــهدی علــی 
رضایــی لیپایــی محــرز گردیــده اســت . لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب 
در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص 
نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی 
تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را 
بــه ایــن اداره ثبــت محــل تســلیم و پــس از اخــذ رســید ، ظــرف یــک مــاه 
از تاریــخ تســلیم اعتــراض ، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم 
ــدم وصــول  ــور و ع ــدت مذک ــی اســت در صــورت انقضــای م ــد. بدیه نماین

اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد . 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/2/23  تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/3/7
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           ابالغیه
خواهــان ســودابه عبدالملکــی فرزنــد تیمــور 
دادخواســتی بــه طرفیــت خوانــده غالمرضــا 
طــالق  خواســته  بــه  محمدمــراد  فرزنــد  خنجــری 
بــه درخواســت زوجــه تقدیــم دادگاه هــای عمومــی 
شهرســتان شهرســتان کــرج نمــوده کــه جهــت رســیدگی 
شــعبه 12 دادگاه خانــواده شهرســتان کــرج )32 خانــواده 
ســابق( واقــع در کــرج – میــدان نبــوت – خیابــان 
ــب  ــی 30- جن ــان بوعل ــای خیاب ــر – انته ــگاه هن دانش
ــده  ــت گردی ــه 970164/12 ثب ــه کالس ــاع و ب ــارک ارج پ
ــده و درخواســت  ــودن خوان ــه علــت مجهــول المــکان ب ب
ــی  ــن دادرس ــون آیی ــاده 73 قان ــه تجویزم ــان و ب خواه
دادگاه هــای عمومــی و انقــالب در امــور مدنــی و دســتور 
دادگاه مراتــب یــک نوبــت در یکــی از جراید کثیراالنتشــار 
ــی در  ــس از نشــر آگه ــده پ ــا خوان ــود ت ــی ش ــی م آگه
مــورخ 97/3/28 راس ســاعت 9 صبــح جهــت رســیدگی 

ــد. ــه نمای ــه دادگاه مراجع ــح ب ــذ توضی و اخ
م/الف: 97/8533/ف

دفتر شعبه 12 دادگاه خانواده شهرستان کرج         2273

                         دادنامه
پرونــده کالســه 9609981820800076 شــعبه ســوم دادگاه عمومی)حقوقــی( 
دادگســتری شهرســتان آســتارا تصمیــم نهایــی شــماره – خواهــان: شــاهین 
نشــانی فرزنــد شــامل بــا وکالــت فردیــن فرضــی نــژاد فرزنــد بهــرام بــه نشــانی آســتارا 
خ حکیــم نظامــی پاســاژ حکیــم نظامــی – طبقــه دوم – خوانــده: زیــن الدیــن شــکراف 

بــه نشــانی فعــال مجهــول المــکان – خواســته: مطالبــه وجــه چــک 
رای دادگاه

درخصــوص دعــوای شــاهین نشــانی بــا وکالــت بعــدی فردیــن فرضــی نــژاد بــه طرفیــت 
زیــن الدیــن شــکوراف فرزنــد فضــل الدیــن بــه خواســته مطالبــه مبلــغ 49500 دالر بابــت 
ــاد دادخواســت  ــه مف ــا توجــه ب ــه شــرح دادخواســت دادگاه ب ــد و فــروش چــوب ب خری
ــه  ــر ب ــه ســند اخی ــورخ 96/7/26 ک ــادی م ــه رســمی ســند ع ــرارداد، وکالتنام ــر ق تصاوی
ــده  ــات پرون ــده رســیده اســت وشــهادت شــهود خواهــان و جمیــع محتوی امضــای خوان
مالحظــه مــی نمایــد کــه خوانــده مدیــون بــوده و از پرداخــت دیــن خویــش امتنــاع نمــوده 
و بــا التفــات بــه اینکــه ایشــان بــا وصــف ابــالغ قانونــی اخطاریــه از طریــق نشــر آگهــی 
ــه  ــد بنابرایــن دادگاه دعــوای خواهــان را مقــرون ب ــه ان در جلســه رســیدگی حضــور نیافت
صحــت تشــخیص و بــه اســتناد مــواد 10- 219 – 271 – 1301 قانــون مدنــی و 198- 229 
– 230- 241 از قانــون آییــن دادرســی دادگاه هــای عمومــی و انقــالب درامــور مدنــی حکــم 
بــر محکومیــت خوانــده بــه پرداخــت مبلــغ 49500 دالر در حــق خواهــان صــادر وا عــالم مــی 
دارد رای صــادره شــده غیابــی محســوب وظــرف بیســت روز ازتاریــخ ابــالغ قابــل واخواهــی 
درایــن دادگاه و ظــرف مهلــت مذکــور پــس از آن قابــل اعتــراض در محاکــم محتــرم تجدید 
نظــر اســتان گیــالن مــی باشــد ضمنــا پــس از تاییــد و قطعیــت حکــم مدیــر مکلــف اســت 

هزینــه دادرســی را اخــذ و بــه حســاب خزانــه دولــت واریــز نماینــد.
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آگهی تحدیدحدود احتصاصی
ــن  ــاده 13 آئی ــتناد م ــه اس ــردد ب ــالم میگ ــیله اع بدینوس
ــدانگ  ــدود شش ــد ح ــن تکلیف،تحدی ــون تعیی ــه قان نام
ــالک  ــت. دارای پ ــده اس ــداث بناش ــه درآن اح ــن ک ــه زمی ــک قطع ی
ــع دراراضــی  ــرگان واق ــت گ ــی بخــش 3 ثب 11985 فرعــی از3 – اصل
اوزینــه بــه مســاحت 215/22 مترمربــع ملکــی خانــم فاطمــه 
دهســنگی فرزنــد نعمــت هللا ســاعت09:00 صبــح روزچهارشــنبه مــورخ 
ــرگان-  ــع درگ ــک واق ــوع مل ــک وق ــوع مل ــل وق 1397/03/23درمح
ــای  ــی- انته ــی صفای ــه نانوای ــری دوم- کوچ ــالب- 20مت ــوی انق ک
ــن رو چنانچــه  ــل خواهدآمد.ازای کوچــه کدپســتی 4915717345 بعم
مجــاور یــا هرشــخصی نســبت بــه حــدود یاحقــوق ارتفاقــی درملــک 
مذکورحقــی  بــرای خــود قائــل اســت میتوانــد فقــط تاســی روز ازتاریخ 
تنظیــم صورتمجلــس تحدیــد حــدود اعتــراض خودراکتبا باذکر شــماره 
پــالک بــه اداره ثبــت اســنادوامالک  شهرســتان گــرگان تســلیم وعالوه 
بــرآن ظــرف مــدت یــک مــاه ازتاریــخ تقدیــم اعتــراض بــه اداره ثبــت، 
ــم ورســیدآنرا  ــی تقدی ــه مرجــع ذیصــالح قضای دادخواســت خــودرا ب
ــی  ــده قانون ــت یانماین ــن صــورت متقاضــی ثب ــد درغیرای ــه  نمای ارای
ــم  ــدم تقدی ــی ع ــه وگواه ــه مراجع ــه دادگاه مربوط ــد ب ــی توان وی م
دادخواســت را دریافــت وبــه اداره ثبــت تســلیم نمایــد بدیهــی اســت 
درصــورت عــدم وصــول اعتــراض اداره ثبــت وفــق مقــررات مبــادرت بــه 

صــدور ســند مالکیــت خواهــد نمــود. م الــف: 1364
تاریخ انتشار: روزیکشنبه مورخ 1397/02/23                      
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          برگ اخطاریه 970128
نــام اخطــار شــونده رســول نــام پدررحمــت الــه شــهرت 
ــل  ــکان مح ــول الم ــانی مجه ــه ازاد نش ــاجپوراصفهانی پیش نس
ــاعت  ــور 97/3/28 س ــت حض ــی وق ــالف الون ــل اخت ــورای ح ــور ش حض
14/30 علــت حضــور درخصــوص دعــوی مهــدی ســهرابی بطرفیــت شــما 

ــوید 300 ــر ش ــرر حاض ــت مق ــیدگی دروق ــت رس جه
دبیرخانه شورای حل اختالف الونی                                                   2297

      ابالغیه 9709983858100050
ــی2-  ــد عل ــزدی فرزن ــی جمشــید ای ــالغ شــونده حقیق اب
محمــد ریحانــی فرزنــد محمــود  بــه نشــانی  هــردو 
مجهــول المــکان تاریــخ حضــور 1397/3/28 ســاعت حضــور 13:45 
ــت  ــما در وق ــت ش ــه طرفی ــی ب ــان صادق ــوی ایم ــوص دع در خص
ــس  ــوید پ ــر ش ــعبه حاض ــن ش ــیدگی در ای ــت رس ــوق جه ــرر ف مق
ازدریافــت ایــن ابالغیــه ابــالغ اوراق قضایــی بــه صــورت الکترونیــک 
ــوارد محــدود  ــذی درم ــه صــورت کاغ ــالغ ب ــد شــد واب انجــام خواه
ــه  ــبت ب ــت نس ــروری اس ــن ض ــود بنابرای ــی ش ــام م ــتثنا انج واس
ــق  ــی ازطری ــای ات ــه ه ــه وابالغی ــن ابالغی ــاهده ای ــام ومش ــت ن ثب
ــامانه حســاب  ــه س ــت ورود ب ــه جه ــد چنانچ ــدام نمایی ــامانه اق س
ــام  ــت ن ــت ثب ــد جه ــوده ای ــت ننم ــز دریاف ــه ورم ــری شناس کارب
ــدم  ــی ودرصــورت ع ــک قضای ــات الکترونی ــر خدم ــی ازدفات ــه یک ب

ــد285 ــه نمایی ــی مراجع ــد قضای ــن واح ــه نزدیکتری ــی ب دسترس
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               دادنامه
 21 9609986195900317 شــعبه  پرونــده کالســه 
ــم  ــواز تصمی ــی شهرســتان اه دادگاه عمومــی حقوق
ــتی  ــاد و سرپرس ــر اقتص ــک مه ــان : بان ــماره خواه ــی ش نهای
ــنه  ــرض الحس ــه ق ــتان )موسس ــتان خوزس ــعب اس ــور ش ام
مهــر بســیجیان ســابق( بــا وکالــت خانــم فــروغ طالبــی 
فرزنــد محمدرضــا بــه نشــانی اســتان خوزســتان- شهرســتان 
بنزیــن-  پمــپ  جنــب   – ســاعت  فلکــه  اهــواز   اهــواز- 
ســاختمان ســروش- طبقــه ســوم واحــد 8 – خوانــدگان: 
1- آقــای حبیــب کروشــاوی فرزنــد یونــس بــه نشــانی اســتان 
ــن زاده  ــوی معی ــواز- ک ــواز- اه ــتان اه ــتان  – شهرس خوزس
ــدی  ــای رضــا مهت ــان نرگــس 9 مجتمــع شــمس 2- آق خیاب
زاده فرزنــد جلیــل  بــه نشــانی اســتان خوزســتان- شهرســتان 
اهــواز- اهــواز کــوی علــوی خیابــان الهــادی دبســتان فاضــل- 

ــک ــه چ ــه وج ــته: مطالب خواس
»رأی دادگاه«

در خصــوص دادخواســت بانــک مهــر اقتصــاد سرپرســتی امــور 
شــعب اســتان خوزســتان )موسســه قــرض الحســنه مهــر 
ــت 1-  ــه طرفی ــی ب ــروغ طالب ــت ف ــا وکال بســیجیان ســابق(  ب
رضــا مهتــدی زاده فرزنــد جلیــل  2- حبیــب کروشــاوی فرزنــد 
ــره چــک بشــماره  ــه وجــه یــک فق ــه خواســته مطالب ــس ب یون
 500/000/000 9227/701237 مورخــه 1395/10/22 بــه مبلــغ 
ــخ  ــه از تاری ــر تادی ــی و خســارات تاخی ــک مل ــده بان ــال عه ری

ــارات  ــع خس ــه و جمی ــرای دادنام ــت اج ــک لغای ــید چ سررس
ــر  ــه تصوی ــده مالحظ ــات پرون ــه محتوی ــت ب ــا عنای دادرســی ب
چــک موصــوف و گواهــی عــدم پرداخــت بانــک محــال علیــه و 
توجهــا بــه اینکــه  خوانــدگان بــا وصــف ابالغ در جلســه دادرســی 
ــته و  ــه  نداش ــه ارائ ــوی مطروح ــال دع ــه در قب ــور نیافت حض
ــدگان  ــر مدیونیــت خوان ــت ب ــد خواهــان دالل وجــود چــک در ی
بعنــوان صــادر کننــده چــک ظهــر نویــس و اســتحقاق خواهــان 
نســبت بــه وجــه منــدرج در آن دارد لــذا دعــوی خواهــان وارد و 
ثابــت اســت مســتندا بــه مــواد 198-515-519-522 از قانــون 
ــواد 310-311-313-314-403 از  ــی و م ــی مدن ــن دادرس آئی
ــه نحــو تضامــن پرداخــت مبلــغ  ــدگان را ب ــون تجــارت خوان قان
500/000/000  ریــال و خســارات تاخیــر تادیــه از تاریــخ سررســید 
ــرخ تــورم اعالمــی  ــای ن ــر مبن چــک لغایــت اجــرای دادنامــه ب
بانــک مرکــزی ایــران  و هزینــه دادرســی  و حــق الوکالــه وکیــل 
ــد اجــرای احــکام موظــف  در حــق خواهــان محکــوم مــی نمای
ــاوت  ــه التف ــا ب ــدا م ــبه ابت ــور را محاس ــارات مذک ــت خس اس
هزینــه دادرســی را از خواهــان وصــول ســپس دادنامــه را اجــراء 
نمایــد رای صــادره غیابــی محســوب ظــرف 20 روز پــس از 
ــن شــعبه و پــس از آن در همــان  ــل واخواهــی در ای ــالغ قاب اب
ــر  ــد نظ ــم تجدی ــی در محاک ــر خواه ــد نظ ــل تجدی ــدت قاب م

ــود. اســتان خوزســتان خواهــد  ب
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                           دادنامه
ــی  ــی حقوق ــده کالســه 9509986195800172 شــعبه 20 دادگاه عموم پرون
ــر اقتصــاد  ــک مه ــی شــماره خواهــان : بان ــم نهای شهرســتان اهــواز تصمی
امــور شــعب اســتان خوزســتان )موسســه قــرض الحســنه مهــر  سرپرســتی 
ــه نشــانی  ــد محمدرضــا ب ــی فرزن ــروغ طالب ــم ف ــت خان ــا وکال بســیجیان ســابق( ب
ــت –  ــر وکال اهــواز  فلکــه ســاعت  ســاختمان ســروش طبقــه ســوم واحــد 8  دفت
خوانــدگان: 1- آقــای صــادق کرمــی فرزنــد هیبــت هللا بــه نشــانی اهــواز- ســپیدار 
خیابــان 4 پــالک 7 واحــد 4- 2- آقــای شــهناز خدرالــی فرزنــد غالمرضــا بــه نشــانی 
– خواســته هــا : 1- مطالبــه خســارت دادرســی 2- مطالبــه خســارت  تاخیــر تادیــه 

ــه وجــه چــک 3- مطالب
»رأی دادگاه«

ــادق  ــت 1- ص ــه طرفی ــی ب ــروغ طالب ــت ف ــا وکال ــر ب ــک مه ــوی بان ــوص دع در خص
کرمــی 2-شــهناز خدرالــی بــه خواســته مطالبــه وجــه بــه  مبلــغ 540/000/000 ریــال  بــه 
ــه  ــه خواهــان دعــوی اعــالم نمــوده ک ــح ک ــن توضی انضمــام خســارات دادرســی ،بدی
ــه شــماره 56146787 مــورخ 94/11/7 عهــده بانــک ســپه صــادر  یــک فقــره چــک ب
ــس از  ــه پ ــد ک ــوده ان ــن امضــا ء نم ــوان ضام ــه عن ــرا ب ــر آن ــدگان ظه ــوده و خوان نم
ــده  ــدم پرداخــت گردی ــه صــدور گواهــی ع ــی ب ــه منته ــک محــال الی ــه بان ــه ب مراجع
ــه  ــال  ب ــغ 540/000/000 ری ــه پرداخــت مبل ــدگان ب اســت و تقاضــای محکومیــت خوان
ــه  ــه اینک ــر ب ــد نظ ــوده ان ــام خســارات دادرســی نم ــه انضم ــوان اصــل خواســته ب عن
خوانــدگان دعــوی دلیلــی بــر پرداخــت وجــه ارائــه ننمــوده انــد وجــود چــک بــه عنــوان 
ســند تجــاری در یــد خواهــان را داللــت بــر اشــتغال ذمــه و مدیونیــت صــادر کننــده 
ــا اســتصحاب بقــاء دیــن بــر ذمــه خوانــده طــرح  دعــوی  ســند تجــاری دانســته و ب
ــه  ــتندًا ب ــخیص داده و مس ــت تش ــه صح ــرون ب ــان را مق ــرف خواه ــه از ط مطروح

ــون تجــارت مصــوب 1311/02/13 و مــواد 198و515  مــواد 249-310-311 و 313 قان
و تبصــره 2 آن 519 و 522 قانــون آییــن دادرســی مدنــی مصــوب 1379/01/21 حکــم 
بــه محکومیــت خوانــدگان دعــوی منفــردا و متضامنــا بــه پرداخــت مبلــغ 540/000/000 
ریــال بــه عنــوان اصــل خواســته و پرداخــت هزینــه دادرســی و پرداخــت حــق الوکالــه 
ــه از تاریــخ سررســید  ــق تعرفــه و پرداخــت خســارت تاخیــر تادی وکیــل خواهــان طب
چــک اســتنادی مــورخ 94/11/7 بــر طبــق نــرخ شــاخص قیمــت کــه از طــرف بانــک 
ــکام  ــرای اح ــده اج ــه عه ــبه آن ب ــالم و محاس ــران اع ــالمی ای ــوری اس ــزی جمه مرک
ــده  ــبه و از خوان ــه آن را محاس ــف اســت ک ــکام مکل ــرای اح ــره اج ــی اســت دای مدن
ــه پرداخــت مــا  ــه خواهــان ایصــال نمایــد خواهــان نیــز موظــف ب دعــوی وصــول و ب
بــه التفــاوت هزینــه دادرســی خواهــد بــود رای صــادره غیابــی و ظــرف مــدت زمــان 
ــس از انقضــاء مــدت  ــن دادگاه و پ ــل واخواهــی در ای ــالغ قاب ــس از اب بیســت روز پ
زمــان واخواهــی ظــرف مــدت زمــان بیســت روز قابــل تجدیــد نظــر خواهــی در محاکــم 

ــد نظــر اســتان خوزســتان اســت. تجدی
قاضی شعبه بیستم دادگاه عمومی- حقوقی اهواز- علیمرادی                                2301

 

اصالحیه 
پیــرو چــاپ اگهــی ابــالغ خانــزاده طهماســبی ومحمــد تقــی ناظــر 
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          دادنامه
پرونــده کالســه 9509986195900657 شــعبه 
ــواز  ــتان اه ــی شهرس ــی حقوق 21 دادگاه عموم
ــاد  ــر اقتص ــک مه ــان : بان ــماره خواه ــی ش ــم نهای تصمی
امــور شــعب اســتان خوزســتان )موسســه قــرض الحســنه 
ــی  ــم فــروغ طالب ــت خان ــا وکال ــر بســیجیان ســابق( ب مه
فرزنــد محمدرضــا بــه نشــانی فلکــه ســاعت – جنــب پمپ 
ــد 8 –  ــوم واح ــه س ــروش- طبق ــاختمان س ــن- س بنزی
ــر  ــد جعف ــای محمدرضــا آزاد شــهرکی فرزن ــدگان: آق خوان
بــه نشــانی اهــواز- کمپلــو شــمالی- انتهــای خ شــرف- پ 
54-2- آقــای رضــا مهتــدی زاده فرزنــد جلیــل بــه نشــانی 
اهــواز- خ انقــالب – خ ســروش- خ بهــاران- جنــب 
بیمارســتان عالمــه کرمــی – دبیرســتان اتحــاد— خواســته 
هــا: 1- مطالبــه وجــه بابــت ...2- مطالبــه خســارت تاخیــر 

ــه خســارت دادرســی ــه 3-مطالب تادی
»رأی دادگاه«

در خصــوص دادخواســت بانــک مهــر اقتصــاد امــور 
شــعب اســتان خوزســتان بــا وکالــت خانــم فــروغ 
طالبــی فرزنــد محمدرضــا بــه طرفیــت 1- رضــا مهتــدی 
ــد  ــل 2- محمدرضــا آزاد شــهرکی  فرزن ــد جلی زاده فرزن
جعفــر بــه خواســته مبلــغ 150/000/000 ریــال بابــت یــک 
ــخ 95/9/17  ــک بشــماره 701226-9227 بتاری ــره چ فق
ــخ صــدور چــک  ــه از تاری ــر تادی ــالوه خســارات تاخی بع

ــات  ــه محتوی ــت ب ــا عنای ــور و خســارات دادرســی ب مذک
پرونــده مالحظــه تصویــر چــک موصــوف و گواهــی عــدم 
پرداخــت بانــک محــال علیــه و توجهــا بــه اینکــه وجــود 
چــک در یــد خواهــان داللــت بــر اســتحقاق وی نســبت 
ــالغ در جلســه  ــا وصــف اب ــده ب ــه وجــه آن دارد و خوان ب
ــه خــود  ــت ذم ــر برائ ــی ب ــه دلیل دادرســی حضــور نیافت
ــت اســت  ــذا دعــوی خواهــان وارد و ثاب ــه نداشــته ل ارائ
مســتندا بــه مــواد 198-515-519-522 از قانــون آئیــن 
ــون  ــواد 310-311-313-314 از قان ــی و م دادرســی مدن
ــته  ــورد خواس ــغ م ــت مبل ــه پرداخ ــده را ب ــارت خوان تج
فــوق الذکــر و خســارات تاخیــر تادیــه از تاریــخ گواهــی 
ــی ســاالنه  ــورم اعالم ــرخ ت ــای ن ــر مبن ــدم پرداخــت ب ع
بانــک مرکــزی ایــران لغایــت اجــرای دادنامــه و هزینــه 
ــی  ــه قانون ــق تعرف ــل وف ــه وکی ــق الوکال ــی  و ح دادرس
ــه  ــد اجــرای دادنام ــی نمای ــوم م ــان محک در حــق خواه
ــی  ــه دادرس ــاوت هزین ــه التف ــت ماب ــه پرداخ ــوط ب من
ــود  ــه خواهــد ب ــر تادی پــس از محاســبه خســارات تاخی
رای صــادره غیابــی محســوب ظــرف 20 روز پــس از ابــالغ 
قابــل واخواهــی در شــعبه و پــس از آن در همــان مهلــت 
ــر  ــد نظ ــم تجدی ــی در محاک ــر خواه ــد نظ ــل تجدی قاب

ــود. ــد ب اســتان خوزســتان خواه

دادرس شعبه 21 دادگاه عمومی حقوقی اهواز
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             دادنامه
پرونــده کالســه 9609986195900323 شــعبه 21 
دادگاه عمومــی حقوقــی شهرســتان اهــواز تصمیــم 
ــر اقتصــاد و سرپرســتی  ــک مه ــان : بان ــی شــماره خواه نهای
ــنه  ــرض الحس ــه ق ــتان )موسس ــتان خوزس ــعب اس ــور ش ام
مهــر بســیجیان ســابق( بــا وکالــت خانــم فــروغ طالبــی 
فرزنــد محمدرضــا بــه نشــانی اســتان خوزســتان- شهرســتان 
بنزیــن-  اهــواز  فلکــه ســاعت – جنــب پمــپ  اهــواز- 
ــدگان:  ــد 8 – خوان ــوم واح ــه س ــروش- طبق ــاختمان س س
ــتان  ــانی اس ــه نش ــم  ب ــد کاظ ــی فرزن ــد دلف ــای فری 1- آق
آســیاآباد خ 7  اهــواز-  اهــواز-  خوزســتان – شهرســتان 
ــد ناصــر  ــدی خــواه فرزن ــدی وحی ــای مه ــالک 103-2- آق پ
ــواز  ــواز- اه ــتان اه ــتان- شهرس ــتان خوزس ــانی اس ــه نش ب
آســیا آبــاد خ 7 پــالک 79- 3- آقــای شــهرام داجــی فرزنــد 
عبدالحســین بــه نشــانی اســتان خوزســتان – شهرســتان 
ــتایش خ 3  ــوی س ــوالد ک ــع ف ــه صنای ــواز- فلک ــواز- اه اه

ــک ــه چ ــته:مطالبه وج ــالک 62- خواس پ
»رأی دادگاه«

ــت  ــا وکال ــاد  ب ــر اقتص ــک مه ــت بان ــوص دادخواس در خص
ــد  ــی فرزن ــد دلف ــت 1- فری ــه طرفی ــی ب ــروغ طالب ــم ف خان
ــد ناصــر 3- شــهرام  ــدی خــواه فرزن ــدی وحی کاظــم 2- مه
ــغ 320/000/000  ــه خواســته مبل ــد عبدالحســین ب داجــی فرزن
ــماره9046/88233712  ــک بش ــره چ ــک فق ــت ی ــال باب ری

ــخ  ــه از تاری ــر تادی ــارات تاخی ــالوه خس ــخ 95/11/4 بع بتاری
ــه  ــت ب ــا عنای ــی ب ــارات دادرس ــور و خس ــک مذک ــدور چ ص
محتویــات پرونــده مالحظــه تصویــر چــک موصــوف و گواهــی 
عــدم پرداخــت بانــک محــال علیــه و توجهــا بــه اینکــه وجــود 
چــک در یــد خواهــان داللــت بــر اســتحقاق وی نســبت 
ــه  ــالغ در جلس ــف اب ــا وص ــدگان ب ــه آن دارد و خوان ــه وج ب
ــه  ــر برائــت ذمــه خــود ارائ دادرســی حضــور نیافتــه دلیلــی ب
نداشــته لــذا دعــوی خواهــان وارد و ثابــت اســت مســتندا بــه 
مــواد 198-515-519-522 از قانــون آئیــن دادرســی مدنــی و 
مــواد 310-311-313-314 از قانــون تجــارت خوانــدگان را بــه 
نحــو تضامــن بــه پرداخــت مبلــغ مــورد خواســته فــوق الذکــر 
ــدم پرداخــت  ــی ع ــخ گواه ــه از تاری ــر تادی ــارات تاخی و خس
بــر مبنــای نــرخ تــورم اعالمــی ســاالنه بانــک مرکــزی ایــران 
ــه  ــه دادرســی  و حــق الوکال ــه و هزین ــت اجــرای دادنام لغای
ــی  ــوم م ــان محک ــی در حــق خواه ــه قانون ــق تعرف ــل وف وکی
ــاوت  ــه التف ــه پرداخــت ماب ــوط ب ــه من ــرای دادنام ــد اج نمای
ــه  ــر تادی ــارات تاخی ــبه خس ــس از محاس ــه دادرســی پ هزین
خواهــد بــود رای صــادره غیابــی محســوب ظــرف 20 روز پــس 
از ابــالغ قابــل واخواهــی در ایــن شــعبه و پــس از آن در 
همــان مهلــت قبــل تجدیــد نظــر خواهــی در محاکــم تجدیــد 

ــود. نظــر اســتان خوزســتان خواهــد ب

دادرس شعبه 21 دادگاه عمومی حقوقی اهواز- علی امیر 
ابراهیمی              2303

     آگهی حصر وراثت
آقــای عبــاس شــهرت بروایــه  نــام پــدر طعیمــه  
ــواز درخواســتی  ــنامه 1875 صــادره از اه بشناس
ــح  ــم و توضی ــت تقدی ــی حصروراث ــدور گواه ــته ص بخواس
ــی  ــهرت صالح ــه   ش ــوم  فوزی ــادروان  مرح ــه ش داده ک
تاریــخ  در  اهــواز  صــادره   6328 بشناســنامه  مفــرد  
96/9/28 در اهــواز  اقامتــگاه دائمــی خــود فــوت ورثــه اش 
ــه  ــد طعیم ــه فرزن ــاس بروای ــی عب ــد از : 1- متقاض عبارتن
بــه ش ش 1875 صــادره از اهــواز 2- حســین بروایــه 
ــواز 3-  ــادره از اه ــه ش ش 17754 ص ــه ب ــد طعیم فرزن
علــی بروایــه فرزنــد طعیمــه بــه ش ش 174803558 
صــادره از اهــواز )پســران متوفیــه(4- عزیــزه بروایــه فرزنــد 
ــه  ــواز 5- حکیم ــادره از اه ــه ش ش 17755 ص ــه ب طعیم
بروایــه فرزنــد طعیمــه بــه ش ش 29033 صــادره از اهــواز 
)دختــران متوفیــه( و ال غیــر بــه شــرح دادخواســت 
تقدیمــی بــه شــماره 960789 حقوقــی مــی باشــد.اینک بــا 
انجــام تشــریفات قانونــی مراتــب مزبــور را در یــک نوبــت 
آگهــی مینمایــد تــا هرکــس اعتــراض دارد یــا وصیــت نامــه 
از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک 
مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر و هــر وصیــت 
ــراز  نامــه بجــز ســری و رســمی کــه بعــد از ایــن تاریــخ اب

ــار ســاقط اســت. شــود از درجــه اعتب
شورای حل اختالف مجتمع شماره دو شهرستان اهواز  2305
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

1 0 0 0 3 4 3 2 1 1 7 8 3  دنیای4
مجازی

دسترسـی بـه پیامـک ها و تمـاس های 
ورودی از موبایـل هـا روی کامپیوتـر یک 
آیـد و  بـه حسـاب مـی  مزیـت بـزرگ 
کمپانـی دل بـا توجـه بـه ایـن واقعیـت 

اقـدام بـه معرفـی اپلیکیشـن 
»Mobile Connect« بـرای رایانـه های 

رومیـزی خود کرده اسـت.

تمرکـز اصلـی آن روی نمایـش حرکـت 
سـیارات منظومـه شمسـی و صورت های 
فلکـی و موقعیـت فعلـی آنهـا در لحظـه 
اسـت. همچنیـن امکانی دارد که سـرعت 
ایـن حـرکات را زیـاد و موقعیـت آینـده 
ایـن اجرام آسـمانی را در آینده مشـاهده 

یید. نما

ایـن اپ مـی توانـد قدرت سـیگنال های 
وای فـای پخـش شـده در یـک محیـط 
را در قالـب واقعیـت افـزوده بـه نمایـش 
بگـذارد و می توانید وضعیـت را با دیگران 

هـم بـه اشـتراک بگذارید.

اپلیکیشنموبایل
MobileConnect

اپلیکیشنiOSواندروید
CosmicWatch

iOSاپلیکیشن
ARSignalMaster

سعیدمعروف،والیبالیستتصویرزیررابدون
توضیحیهمرسانیکرده.

@saeedmaroof

زهرانعمتی،قهرمانپارالمپیکتصویرزیرراازتیم
ملیفوتسالزنانبهاشتراکگذاشتهوبردایشانرا

تبریکگفته.
@zahra_nemati_ir

میتراحجار،بازیگردرحمایتازحیواناتکارتونزیر
رابهاشتراکگذاشته.

@mitra.hajjar

جمعآوریزبلههایانباشتشدهدرسوالپلشهید
کالنتریدریاچهارومیهبهکمکدوستدارانو

فعاالنمحیطزیست.
@mohit_zist_ir

صروش می گوید:
ــه اون  ــد و ب ــر می دهن ــران خب ــی کارب ــام میلیون ــی از ثبت ن ــان های ایران پیام رس
افتخــار می کننــد. ایــن در حالــی هســت کــه وقتــی ارائــه  آمــار اینچنینــی افتخــار محســوب 

می شــه کــه در یــک فضــای رقابتــی آزاد انتخــاب مــردم باشــید.

شیوا می گوید:
ســی ان ان ســخنرانی نتانیاهــو رو در ســال 2002 نشــون داد کــه می گفــت مطمئنــه 
کــه عــراق ســالح کشــتار جمعــی داره. نتیجــه رو همــه دیدیــم. و امانپــور مقایســه اش کــرد 

بــا ســخنرانیش هفتــه  پیــش.

فرشاد می گوید:
در توییتر؛

ســفیر آمریــکا در آلمــان خطــاب بــه شــرکت ها آلمانــی: شــرکت هایی کــه در ایــران تجــارت 
می کننــد ســریعا بایــد از ایــران خــارج شــوند

وزیرامورخارجــه آلمــان خطــاب بــه ســفیر آمریــکا: توصیــه می کنــم اگــر میخواهــی دچــار 
دردســر نشــوی هرگــز بــه کشــور میزبانــت نگــو چــکار کننــد

نازنین علیدادیانی می گوید:
کاش حــاال کــه اســنپ فود و ریحــون و چیلیــوری و غیــره هســتن دیگــه رســتورانا 
ــگال  ــرای فرســتادن قاشــق و چن ــن و ب ــی کن ــم صرفه جوی ــذی نفرســتن و یک ــوی کاغ من

هــم ســوال کنــن، یــه خــروار قاشــق چنــگال داریــم تــو خونــه!

اثیر می گوید:
نمایشــگاه کتــاب هرســال شــلوغ تــر میشــه ولــی نمیدونــم ملــت ایــن همــه کتابــو 

چیــکار میکنــن کــه ســرانه ی مطالعــه مــون همچنــان داره افــت می کنــه

جواد دلیری می گوید:
ــل   ــه الاق ــم ک ــا را نمی خوانی ــه ه ــردبیران، روزنام ــگاران و س ــه ن ــا روزنام ــرا م چ
عکس هــا و  تیترهایــی کــه روزهــای قبــل اســتفاده شــده را دوبــاره در صفحــه اول اســتفاده 

نکنیــم و بــه عنــوان کار جدیــد بــه مخاطــب ارایــه ندهیــم!

آیدا می گوید:
یــک کاربــر عــادی مثــل مــن بــا یــک شناســه شــروع می کنــه و کم کــم ممکنــه 
ایــن شــانس رو داشــته باشــه کــه آدم هــا از توییت هــاش خوششــون بیــاد و دنبالــش کنــن 
ولــی می دونــن قــرار نیســت از ایــن شناســه خبــر بخونــن. مــن می دونــم اگــر دنبــال خبــر 

می گــردم بایــد خبرنگارهــا یــا آژانــس خبــری رو دنبــال کنــم نــه یکــی مثــل خــودم رو.

اینستاگرام به تازگی ویژگی جدیدی را برای استوری های خود معرفی کرده که به 
کاربر این امکان را می دهد شدت احساساتشان نسبت به استوری دوستانشان را از 
طریق اموجی های مختلف و با درجات مختلف نشان دهند. این ویژگی که »اموجی 
اسالیدر« نام دارد نوعی استیکر است که شخص به استوری های خود اضافه می کند.

ایرانیهادرتوییترچهمیگویند؟

مجلهفناوری»Fortune«درگفتوگوییبامدیروبسایت
ایرانی»تکرسا«داشته.محمدرضاعزلیگفته:ایرانچهل
سالاستتحریممیشودوجانسالمبهدربردیم.تحریمبرای

ایرانیانچیزجدیدینیست.

نيماشكوهىنونهالىازايرانشهراستانسيستانو
بلوچستان.بهترينبازيكنDFICupدرجنوبآلمان

براىشكوفايىچنيناستعدادهايى،امكاناتبايددرسراسركشور
تقسيمبشه.

@mehdimadavikia

جمعهشبهشتگبالعربي_للسيد_الخامنييدرتوییترعربستان
ترندشدودرکناربرخیحمالتسعودیها،پیامهایمتعددیاز
کاربرانجهانعربدرحمایتازایرانوابرازارادتبهرهبرانقالب

منتشرشد.
@FarsNewsInt
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دنیای مجازی: سروش بیات پور
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زنان: راضیه زنگی آبادی
شهر: فاطمه پورمرادی
ورزش: میالد بحرینی
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گروه: 4
نظرات نویسندگان دیدگاه شخصی آنان 

بوده و لزوما دیدگاه روزنامه نیست. 
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»نشانهها«
نمايشگاه عکس های 

فرانسوا دیُو
گشایش 21 اردیبهشت

نمایشگاه تا 27 
اردیبهشت ادامه دارد

کرمان خیابان شریعتی، 
بین طهماسب آباد و 

باغ ملی گالری یادگاران

تلویزیون با پخش تیزر 

»خندوانه«، از آغاز 
پخش فصل جدید این برنامه 

از چهارشنبه )26 اردیبهشت ماه( خبر می دهد.

حسن روحانی در آخرین مناظره 
انتخابات ریاست جمهوری وعده 

داد همه تحریم های غیرهسته ای 
را برمی دارد

فیلمی با بازی ژان لوک گدار 
درباره نامه های وی و ابراهیم 
گلستان در دست ساخت قرار 

گرفت.

روزبه بمانی نخستین 
تیتراژ تلویزیونی خود را 

برای سریال 

»سّردلبران«
خواند.

 بيا قسم بخوريم که ديگه 

قسم نخوريم 

فیلم:
متولدماهمهر

نمایشگاهموسیقی

تلویزیون

سالگشت

سینما

دیالوگ

رسانهدرآینهتصویر
شماره جدید ماهنامه مهرپارسه به سردبیری 

مرجان حاجی رحیمی با پرونده ای درباره 
کاروانسرا منتشر شد.  در این شماره مطالبی درباره 

نمایشگاه موزه لوور در تهران و گفتگویی با سفیر 
فرانسه در ایران می خوانید.

دلمبامردمچشمتچنانست
کهپنداریکهخونشاندرمیانست
خطتسرنامٔهعنوانحسنست
رختگلدستٔهبستانجانست

شبتمهپوشوماهتشبنقابست
گلتخودرویورویتگلستانست

گلستانرختدردلستانی
بهشتیبرسرسروروانست
چراخورشیدروزافروزرویت

نهاندرچینشبگونسایبانست
کماندارانچشمدلکشترا
خدنکغمزهدایمدرکمانست

خواجوی کرمانی 

چوندریچهایبسته،
درجاِملحظهها،بی

صداشدن
تجربهایستروبروی

نگاِهخاموِشاشک
شایدهستناگفتهای

درخیاِلسراِبمن
کسیگذشتوگفت:
سادهباشوفراموش

کن!
اکنونراموفروتنو

افسرده
ازافقعمیقشبمرا

ببین،مراببین...
چگونهفراموشمی

شوم؟!!!

سکینهکاشانی

عکس نوشت

عکس:
علیرضارجایی

رسانهدرآینهتصویر
جلد همشهری جوان با موضوع؛ واکنش طنز به 

خروج امریکا از برجام نشانه چیست؟
مدیر سروش نیز گفته: بی بی سی فارسی در 

این پیام رسان، کانال دارد!

نوبتدومآگهی تجدید  مناقصه 

ــه ــتنادمجوز655مورخ ــهاس ــرداردب ــتدرنظ ــهرداریجیرف ش
ــات ــامخدم ــهرجیرفتانج ــالمیش ــرماس ــورایمحت 97/01/30ش
عمومی،تنظیــفوجمــعآوریزبالــه،فضــایســبزوباغبانــیو......
رابــهصــورتحجمــیوبــهمــدتیــکســالازطریــقمناقصــهبــه
یکــیازشــرکتهــایخدماتــیواجــدالشــرایطواگــذارنمایــد،لــذا

ازشــرکتهــایذیصــالحدعــوتبعمــلمــیآیــد.

1-تضمیــنشــرکتدرمناقصــهبــهمبلــغ5%قیمــتپایــهبــهصــورتضمانــت
نامــهبانکــیبــهنــامشــهرداریجیرفــت.
2-مجوزادارهکاروطرحطبقهبندیمشاغل.

3-مهلــتدریافــتوتحویــلاســناداز97/02/24الــیســاعت13تاریــخ
97/03/03دبیــرخانــهشــهرداریجیرفــت

4-زمانبازگشاییپاکات:97/03/05ساعت14.
5-هزینهدرجآگهیروزنامهبرعهدهبرندهمناقصهمیباشد.

6-شهرداریدرردیاقبولپیشنهاداتمختاراست.
7-چنانچــهبرنــدهاول،دوموســوممناقصــهدرمــدتیــکهفتهحا+ضربــهانعقاد

قــراردادنشــوند،ســپردهآنهــابــهترتیــببهنفــعشــهرداریضبطمــیگردد.
ــهدرج ــنادمناقص ــهدراس ــهمعامل ــوطب ــاتمرب ــاتوجزئی ــایراطالع 8-س

ــت. ــدهاس گردی
شهرداریجیرفت

شرایطشرکتدرمناقصه:


