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انس طال         1.299.93

مثقال طال     8.795.000

گرم طالی 18  2.030.192

گرم طالی 2۴  2.707.785

انس نقره              16.82

انس پالتین          908.000

انس پاالدیوم      1.005.000

بهار آزادی        22.800.000

امامی            2۴.010.000

نیم             12.000.000

ربع             6.900.000

گرمی         3.950.000

دالر                    ۴2.000

یورو                   76.1۴0

پوند                  86.760    

درهم امارات          17.520

لیر ترکیه             1۴.530

یوان چین              10.100

ین ژاپن               5.900    

دالر کانادا             50.070

دالر استرالیا          ۴9.118 @  p a y a m e m a
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چالش مجوز شکار به وقت زاد و ولد
اسحاقجهانگیری:
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ایـن روزهـا کـه ترامـپ بـه طـور یکجانبـه 
و برخـالف همـه مقـررات بیـن المللـی، از 
برجـام خـارج شـده و شـرکت هـای جهان 
را تهدیـد کـرده کـه در صـورت تجـارت بـا 
ذوق  بـا  البتـه  و  مـدام  دلواپسـان  ایـران، 
زدگـی خبـر مـی دهنـد کـه دیدیـد فـالن 
شـرکت اروپایـی هـم از ایران رفـت؟ دیدید 
ایـران رفـت؟ دیدیـد شـرکت  از  »توتـال« 
کشـتیرانی »مرسـک« گفته اسـت که دیگر 
بارهـای ایـران را حمل نخواهد کـرد؟ دیدید 
بـا خودروسـازی  »پـژو« گفتـه اسـت کـه 
ایـران همـکاری نمی کنـد؟ دیدیـد »جنـرال 
الکتریـک« و شـرکت تابـع آن، »بیکر هیو« 
و گاز  نفـت  شـیر  و  لولـه  صنعـت  در  کـه 
فعالیـت مـی کـرد و بـا مپنا قرارداد داشـت 
از ایـران رفـت؟ دیدیـد »لـوک اویـل« گفته 
دیگـر در نفـت و گاز ایـران سـرمایه گـذاری 
هنـد«  »ریالینـس  دیدیـد  نخواهـد کـرد؟ 

پاالیشـگاه  مجموعـه  بزرگ تریـن  )مالـک 
جهـان( گفتـه دیگـر از ایـران نفـت نخواهـد 
خریـد؟ دیدیـد شـرکت »زیمنـس« آلمـان 
اعـالم کـرده دیگر سـفارش جدیـدی از ایران 
نخواهـد پذیرفت؟ دیدید ... ؟! با این تیترها 
مشـخص می شـود که آقایـان و خانـم های 
دلواپـس در تمـام این چند سـال محدودی 
کـه برجـام جریـان داشـت، می دانسـتند...
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روزگاردلواپسی

نم زدگی 80 درصد 

آثار موزه ملی قرآن
مدیرموزهملیقرآن:درفصلسرماسقفموزهآبمیدهد

جعفر محمدی
یادداشت مهمان

2

دلواپسان طومار 
FATF را پیچیدند

درروزجنجالیمجلس،
بررسیالیحهالحاقایرانبه
کنوانسیونمقابلهباتامین

مالیتروریسمبهمدت
دوماهبهتعویقافتاد

ــه کنوانســیون  ــران ب بررســی الیحــه الحــاق ای
ــا تامیــن مالــی تروریســم در حالــی  مقابلــه ب
دو مــاه بــه تعویــق افتــاد کــه تصویــب آن یکی 
از شــروط اصلــی بــرای خــروج ایــران از لیســت 
ــان  ــا هم ــی ی ــدام مال ــژه اق ــروه وی ــیاه گ س
ــه از  ــروه ک ــود.این گ ــوب می ش FATF محس
ــا پیشــنهاد کشــورهای موســوم  ســال 1989 ب
بــه گــروهG7 بــا هــدف مبــارزه بــا پولشــویی، 
مبــارزه بــا تامیــن مالــی تروریســم و مبــارزه...

روزانهم صبح اریان

تجدید آگهی تجدید مناقصه عمومی

روابطعمومیادارهکلراهوشهرسازیجنوباستانکرمان
ادارهکلزندانهایاستانکرمان

نوبتاول

نوبتاول

فراخوان مناقصات عمومي یک مرحله اي
ادارهکلراهوشهرسـازیجنـوباسـتانکرمـاندرنظـرداردمناقصهعمومیپروژهایبهشـرحذیلراازطریق

سـامانهتـدارکاتالکترونیکـیدولـتبرگزارنماید.کلیـهمراحلبرگزاریمناقصهازدریافتاسـنادتاارائهپیشـنهاد
مناقصـهگـرانوبازگشـاییپاکـتهـاازطریـقدرگاهسـامانهتـدارکاتالکترونیکـیدولـت)سـتاد(بـهآدرس
www.setadiran.irانجـامخواهـدشـدوالزماسـتمناقصـهگراندرصـورتعدمعضویتقبلـی،مراحلثبت

نـامدرسـایتمذکـورودریافـتگواهیامضـایالکترونیکیراجهتشـرکتدرمناقصهمحققسـازند.

تضمينعنوانشماره
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218/ج96/3
اجرای عملیات خاکی و ابنیه فنی

 پشت کوه دوساری)تجدید(
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219/ج96/3
عملیات زیرسازی و ابنیه فنی محورهای حسین آباد+ 

پنگ2 زهکلوت شهرستان رودبار جنوب
175،000،0003،۴99،76۴،07۴

220/ج96/3
اجرای عملیات پریمکت و آسفالت محورهای 

گمرکان- امجز+ پشت کوه دوساری
+ میجان)تجدید(

83۴،000،00016،670،033،869

221/ج96/3
احداث و جمع آوری شبکه برق 20 کیلو ولت و فشار 
ضعیف جهت آزاد سازی پروژه باند دوم کهنوج- رودان

1۴8،000،0002،9۴3،875،66۴
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595،000،00011،89۴،۴68،650احداث ساختمان کتابخانه رهجرد)تجدید(222/ج96/3
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223/ج96/3
احداث ساختمان سرای محله 

حسین آباد)تجدید(
509،000،00010،176،163،783

509،000،00010،176،163،783احداث ساختمان مرکز فرهنگی کلرود)تجدید(22۴/ج96/3

تاریخانتشارمناقصهدرسامانهتاریخ1397/03/23میباشد.
مهلتزمانیدریافتاسنادمناقصهازسایت:ساعت10روز1397/03/23تاتاریخ1397/03/26

مهلتزمانیارائهپیشنهاد:تاساعت14روزچهارشنبهتاریخ1397/04/06
زمانبازگشاییپاکتها:ساعت8:00روزپنجشنبهتاریخ1397/04/07

اطالعــاتتمــاسدســتگاهمناقصــهگــزارجهــتدریافــتاطالعــاتبیشــتردرخصــوصاســنادمناقصــهوارائــهپاکــتهای
الــف:آدرس:جيرفــت–حــدفاصــلســيلووپليــسراه،بلــواروروديشــهركصنعتــيشــماره2تلفــن:034-43310516

)http://iets.mporg.ir(وپايــگاهملــياطالعرســانيمناقصــاتكشــورwww.jkerman.mrud.irوســایت
اطالعاتتماسسامانهجهتانجاممراحلعضویتدرسامانه:مرکزتماس021-41934

ودفترثبتنام88969737و85193768

دستگاهمناقصهگزار
ادارهکلزندانهایاستانکرمان

نشانی:کرمان،بزرگراهامامخمینی)ره(
جنبادارهکلتعاون

واگذاریارائهخدماتبهداشتیدرمانیموضوعمناقصه
درزندانهایاستانکرمان

تضمین
نوع:ضمانتنامهبانکی

مبلغ:2/825/000/000
)دومیلیاردوهشتصدوبیستوپنجمیلیونریال(

دریافتاسناد

محل:ادارهکلزندانهایاستان–ادارهامور
مالیوپشتیبانی

www.kermanprisons.ir:سایت
ادارهکلزندانهایکرمان

http//iets.mporg.ir–پایگاهملیمناقصاتوحضوری

مهلتتحویلاسناد:مورخ97/3/22لغایت97/3/24

تحویلپیشنهادها
محل:ادارهکلزندانهایاستانکرمان-دبیرخانه

مهلتتحویلپیشنهاد:تاساعت14مورخ97/4/6

گشایشپیشنهادها
محل:ادارهکلزندانهایاستانکرمان

زمانبرگزاری:ساعت9صبحمورخ97/4/7

گزارشیبهمناسبتروزجهانیمحیطزیست
 33 پروژه زیست محیطی و 20 پروژه مدیریت

مصرف آب در ذوب آهن اصفهان

صفحه12
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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 4

کیانــوش جهانپــور، ســخنگوی ســازمان غــذا 
ــازمان  ــن س ــه ای ــه برنام ــاره ب ــا اش و دارو ب
ــال  ــت دارو در س ــردن قیم ــی ک ــرای واقع ب
برنامــه  ســه  زمینــه  ایــن  در  97، گفتــه 
اجرایــی وجــود دارد کــه بــر اســاس آن شــاهد 

ــا  ــی ت ــالم داروی ــرات قیمــت برخــی اق تغیی
ــود. ــم ب ــد خواهی ــقف 9 درص س

ــرده  ــد ک ــته، او تاکی ــنا نوش ــه ایس ــور ک آنط
کــه البتــه بــا توجــه بــه اینکــه دولــت 
مابه التفــاوت ارزی را تخصیــص خواهــد داد، 

ــود.  ــاد نمی ش ــاران ایج ــرای بیم ــکلی ب مش
ــرخ  ــاوت ن ــت مابه التف ــن اســاس دول ــر ای ب
ارز را در ســطح عرضــه از طریــق ســازمان های 
بیمه گــر و بــا اولویــت بیمــاران خــاص و 
ــد  ــش می ده ــه ای پوش ــالج به گون صعب الع
کــه فشــار مالــی خاصــی روی بیمــار ایجــاد 
نشــود. یعنــی ممکــن اســت قیمــت دارو 
ــه  ــن افزایــش قیمــت ب ــا ای ــد، ام ــر کن تغیی

ــد. ــد ش ــل نخواه ــار منتق بیم

دارو 9 درصد گران می شود
سازمانغذاودارو:افزایشقیمتبهبیمارمنتقلنمیشود

دلواپسان طومار FATF را پیچیدند
درروزجنجالیمجلس،بررسیالیحهالحاقایرانبهکنوانسیونمقابله

باتامینمالیتروریسمبهمدتدوماهبهتعویقافتاد

دلواپسانبانصببنروپهنکردنطومارتوانستندفضارابهنفعخودرقمبزنند

بــه  ایــران  الحــاق  الیحــه  بررســی 
ــی  ــن مال ــا تامی ــه ب کنوانســیون مقابل
تروریســم در حالــی دو مــاه بــه تعویــق 
افتــاد کــه تصویــب آن یکــی از شــروط 
ــرای خــروج ایــران از لیســت  اصلــی ب
ــا  ــی ی ــدام مال ــژه اق ــروه وی ــیاه گ س
همــان FATF محســوب می شــود.

ایــن گــروه کــه از ســال 1989 بــا 
پیشــنهاد کشــورهای موســوم بــه گــروه
ــویی،  ــا پولش ــارزه ب ــدف مب ــا ه G7 ب
ــم  ــی تروریس ــن مال ــا تامی ــارزه ب مب
تســلیحات  بــا  اشــاعه  مبــارزه  و 
کشــتارجمعی  شــکل گرفــت، از ســال 
ــیاه  ــت س ــران را در لیس ــام ای 2009 ن
خــود قــرار داد کــه مانعــی بــزرگ 

ــان  ــران و جه ــی ای ــط بانک ــرای رواب ب
بــود. پــس از برجــام و از ســال 9۴ 
اگرچــه نــام ایــران در میــان کشــورهای 
پرریســک قــرار داشــت امــا از لیســت 
ســیاه تعلیــق شــده بــود، بــا ایــن 
 FATF ،حــال از اســفند ســال گذشــته
چهارمــاه بــه ایــران فرصــت داد تــا 
ــارزه  ــن مب ــالح قوانی ــه اص ــار الیح چه
ــالح  ــم، اص ــی تروریس ــن مال ــا تامی ب
ــا پولشــویی، الحــاق  ــارزه ب ــن مب قوانی
ملل  سازمان  بــه کنوانســیون  ایــران 
سازمان  جرائم  با  مبارزه  برای  متحد 
بــه  ایــران  الحــاق  و  فراملــی  يافته 
بــا  مقابلــه  بین المللــی  کنوانســیون 
ــب  ــم را تصوی ــی تروریس ــن مال تامی
کنــد. ســه الیحــه اول تاکنــون بــه 
ــب  ــت در مجلــس تصوی خواســت دول
ــچ  ــن الیحــه در پی ــا چهارمی شــدند ام

ــت. ــرده اس ــر ک ــتان گی بهارس

جنجالدرصحن
پیــش  هفتــه  ســه  آنجایی کــه  از 
جبهــه  بــه  نزدیــک  نماینــدگان 
ــه  ــه را ب ــن الیح ــی ای ــداری بررس پای
ــور رســیدگی  ــه منظ ــه ب ــدت دو هفت م
بــه آن در کمیســیون امنیــت ملــی 
بــه عقــب انداختــه بودنــد و در گام 
ــن  ــه ای ــیون، جلس ــا آبستراکس ــد ب بع
ــه  ــز از رســمیت انداخت کمیســیون را نی
بودنــد، پیش بینــی می شــد جلســه روز 
گذشــته مجلــس بــرای بررســی الیحــه 
یــاد شــده جنجالــی شــود. آنطــور 
کــه اعتمادآنالیــن نوشــته در حیــن 
ســخنرانی حســین نقــوی حســینی، 
ســخنگوی کمیســیون امنیــت ملــی بــه 
ــد  ــه، محم ــن الیح ــف ای ــوان مخال عن
جــواد ابطحــی بــه همــراه نصــرهللا 
پژمانفــر، دو نماینــده اصولگــرا بنــری در 

اعتــراض بــه الیحــه را بــر روی مانیتــور 
ــات  ــگاه هی ــل جای ــس و در مقاب مجل
ــی  ــد از دقایق ــد. بع ــن کردن ــه په ریس
نماینــدگان دلواپســی همچــون دهقــان، 
موســوی الرگانی،  گــودرزی، کوهکــن، 
ــز  ــوری و... نی ــی، ذوالن ــی قدوس کریم
ــر روی  ــی ب ــردن طومارهای ــن ک ــه په ب
زمیــن کمــک کردنــد. در همیــن حیــن 
پارچــه ای  طومــار  قدوســی  کریمــی 
ــه و  ــات رییس ــگاه هی ــدی را از جای بلن
در کنــار الریجانــی آویــزان کــرد. همیــن 
اقدامــات واکنــش رییــس مجلــس 
ــی  ــی الریجان ــت. عل ــال داش ــه دنب را ب
دلواپــس  نماینــدگان  بــه  خطــاب 
گفــت: بــا زور نمی شــود کاری کــرد. 
نقــوی حســینی کــه همچنــان در حــال 
ــه  ــف الیح ــوان مخال ــه عن ــخنرانی ب س
الحــاق ایــران بــه کنوانســیون مقابلــه بــا 
تامیــن مالــی تروریســم بــود، گفــت کــه 
ایــن طومارهــا بیــش از 50 هــزار امضای 
مــردم اســت کــه مخالــف پیوســتن بــه 
ــد از آن  ــتند. بع ــیون هس ــن کنوانس ای
ــار  ــه از کن ــاری ک ــی طوم ــی الریجان عل
ــرد و  ــع ک ــود را جم ــده ب ــزان ش او آوی
بــر زمیــن انداخــت. احمــد مازنــی هــم 

ــار  ــه طوم ــات رییس ــور در هی ــا حض ب
ــت.  ــن انداخ ــر زمی ــری را ب دیگ

گرهبهبرجام
پــس از ایــن اتفاقــات و در حالــی 
ــس  ــن مجل ــدا در صح ــر و ص ــه س ک
ــاال  ــس ب ــدگان دلواپ ــوی نماین و از س
ــود، امیرحســین قاضــی زاده،  ــه ب گرفت
ــت  ــس گف ــات رییســه مجل عضــو هی
کــه تعــدادی از نماینــدگان در نامــه ای 
خواســتار مســکوت مانــدن ایــن الیحــه 
حداقــل بــرای دو مــاه تــا روشــن 
ــا  ــا اروپایی ه ــره ب شــدن نتیجــه مذاک
بــه  تاج گــردوه،  غالمرضــا  شــدند. 
ــن  ــه ای ــده ای ک ــی از 50 نماین نمایندگ
خواســته را داشــتند گفــت کــه تعویــق 
ــرای  ــی ب ــه فرصت ــن الیح ــه ای 2 ماه
دولــت اســت تــا بتوانــد تضامیــن الزم 
ــرای ادامــه برجــام از اروپایــی هــا  را ب
ــت  ــد فرص ــدگان بای ــذا نماین ــرد ل بگی
ــه  ــه ب ــن الیح ــاه ای ــه دو م ــد ک دهن
ــا  ــره ب ــج مذاک ــا نتای ــد ت ــق بیفت تعوی
اروپــا مشــخص شــود. در نهایــت ایــن 
الیحــه بــا 138 رای موافــق و 103 رای 
ــکوت  ــاه مس ــدت دوم ــه م ــف ب مخال

گذاشــته شــد.

ــه ــقدوماه ــهتعوی ــسب ــدگانمجل ــینماین درحال
بررســیالیحــهالحــاقایــرانبــهکنوانســیونمقابلــهبــا
ــرای ــرانب ــهای ــدک ــمرایدادن ــیتروریس ــنمال تامی
خــروجازلیســتســیاهFATFتــاتیــرفرصــتداشــت
ــدوحــاالمشــخصنیســت ــبکن ــنالیحــهراتصوی ای
ــار ــنضرباالجــلچــهسرنوشــتیدرانتظ ــانای ــاپای ب
ایــراناســت.درایــنزمینــهروزگذشــتهعبــاسعراقچی،
معــاونوزیــرامــورخارجــهایــراندرایــنزمینــههشــدار
ــمووارد ــنکنوانســیونهانپیوندی ــهای ــرب ــه»اگ دادک
مبــارزهجــدیبــاتروریســمنشــویمتحریمهــایجدیــد
علیــهمــاایجــادمیکننــدونبایــدبادســتخــودتحریم
ایجــادکنیــم.«البتهعلــیالریجانــی،رییــسمجلسکه
ســههفتــهپیــشگفتــهبــوددولــتبــامســکوتماندن
دوهفتــهایایــنالیحــهمخالــفاســت،دیــروزگفــتکه

دولــتمخالفتــیبــامســکوتمانــدنآننــدارد.

پایداریدرسوالازروحانی
کندکردنقانوناساسیاست

حســینعلی امیــری، معــاون پارلمانــی رییــس جمهور 
ــرای کلیــد  ــدگان ب در خصــوص تــالش برخــی نماین
زدن طــرح چهارمیــن ســوال از رییــس جمهــور آن هم 
در شــرایطی کــه ســه ســوال قبلــی از حــد نصــاب الزم 
افتادنــد، گفتــه ســوال پرســیدن حــق نماینــدگان اســت و از آن جــا کــه دولــت هم 
قانون مــدار اســت، پاســخگویی را بــه عنــوان یــک اصــل مســلم می شناســد، امــا 
اینکــه مرتــب و پشــت ســرهم اراده بــر ایــن باشــد کــه ایــن ســوال ها تکرار شــود، 
بــه نوعــی کنــد کــردن اصــول قانــون اساســی اســت. بــه اعتقــاد او ایــن کــه ظرف 
ــا وجــود اینکــه نماینــدگان  کمتــر از ســه هفتــه، ســه ســوال از رییس جمهــور ب
رئیس جمهــور و دولــت توضیحــات داده انــد، وجــود دارد، خــودش جــای تامــل 
اســت امیــری اضافــه کــرده کــه مــا امیدواریــم ایــن  مســائل بــه نوعــی حــل 
و فصــل شــود کــه وقــت دولــت و مجلــس صــرف امــور کشــور شــود. او ابــراز 
امیــدواری کــرده کــه در شــرایط فعلــی بــه یــک درک مشــترک برســیم کــه وقــت 

دولــت و مجلــس صــرف حــل و فصــل امــور مهــم و جــاری شــود.

صالحیکارنامهایجزوفاداری
بهنظامنداشتهاست

در راهپیمایــی روز قــدس عــده ای با دیــدن صالحی، 
رییــس ســازمان انــرژی اتمــی شــروع بــه ســردادن 
و  »وطن فــروش«  جملــه  از  تنــدی  شــعارهای 
»مــرگ بــر منافــق« کرده انــد.  در ایــن میــان 
یکــی از ایــن افــراد خطــاب بــه صالحــی گفــت »وهللا باللــه دروغگویــی« کــه 
ــا واکنــش صالحــی مواجــه شــد و او گفــت کــه ادب داشــته  ایــن ســخن ب
ــان  ــرا نش ــن ماج ــه ای ــادی ب ــای زی ــاق، واکنش ه ــن اتف ــس از ای ــاش. پ ب
ــاون اول  ــری، مع ــا، اســحاق جهانگی ــن واکنش ه ــن ای داده شــد. در تازه تری
رییــس جمهــوری در حســاب کاربــری خــود در اینســتاگرام نوشــت: »دکتــر 
علــی اکبــر صالحــی دانشــمند و مدیــری متخصــص و متعهد اســت کــه در هر 
کجــا و هــر دولتــی مســوولیت پذیرفتــه، کارنامــه ای جــز خدمــت بــه کشــور و 
وفــاداری بــه انقــالب و نظــام نداشــته اســت. مــردم ایــران نشــان داده انــد کــه 
همــواره قــدردان خدمــات و تــالش هــای خدمتگــزاران صدیــق خود بــوده و در 

روزهــای ســخت پشــتیبان آن هــا هســتند.«

قضانظرسیاست

بــهگفتــهجهانپــوردرحــوزهقیمتگــذاری
ــیدر ــهاجرای ــتراتژیوبرنام ــالاس داروامس
ــاسآندر ــراس ــهب ــدهک ــنش ــازمانتعیی س
ــد، ــدداروهــایبرن ــیمانن برخــیاقــالمداروی
برند-ژنریــکووارداتــیشــاهدکاهــشقیمــت
ــود.البتــهشــاهدتغییــراتقیمــت خواهیــمب
برخــیاقــالمدارویــیتــاســقف9درصــدهــم

ــود. ــمب خواهی

رییــس  نایــب 
کمیســیون حقوقــی 
دهمیــن  قضایــی  و 
شــورای  مجلــس 
تعــداد  انتخــاب  خصــوص  در  اســالمی 
پرونــده  وکالــت  بــرای  وکال  از  محــدودی 
ــره  ــه تبص ــی گفت ــی و امنیت ــان سیاس متهم
ــی در  ــون اساس ــل 35 قان ــا اص ــاده ۴8 ب م
تعــارض اســت. آنطــور که ایلنــا نوشــته، محمد 
ــی  ــال ورود کمیســیون قضای ــی از احتم کاظم
ــرده  ــه ک ــر داده و اضاف ــت خب ــن فهرس ــه ای ب
کــه ایــن مــاده بــا اصــل 35 قانــون اساســی 
منافــات دارد،  در قانــون اساســی آمــده اســت 
همــه افــراد می تواننــد در دادگاه هــا از هــر 
اســتفاده کننــد. می خواهنــد  وکیلــی کــه 

ــنی  ــالم محس ــت االس ــال حج ــن ح در همی
ــد  ــا تایی ــه ب ــوه قضایی ــخنگوی ق ــا ای، س اژه
ــس  ــد ریی ــورد تایی ــره وکالی م لیســت 20 نف
ــره،  ــت 20 نف ــن لیس ــه ای ــه گفت ــوه قضایی ق
نهایــی نیســت؛ چــه در تهــران و چــه در تمــام 
ــزوده  ــراد اف ــن اف ــداد ای ــر تع ــتان ها و ب اس
می شــود یعنــی ممکــن اســت در تمامــی 
تاییــد  مــورد  تعــداد وکالی  بــه  اســتان ها 
ــه  ــراض جامع ــاره اعت ــود. وی درب ــزوده ش اف
ــه کــه وقتــی  وکال در ایــن خصــوص هــم گفت
ــه  ــده و ب ــرح ش ــس مط ــرح در مجل ــک ط ی
صــورت قانــون تصویــب می شــود، حتمــا 
ــورت  ــراد الزم مش ــا اف ــس ب ــدگان مجل نماین

کرده انــد.

موافقانومخالفان
FATFچهمیگویند؟

بررســی الیحــه الحــاق ایــران به کنوانســیون 
مقابلــه بــا تامیــن مالــی تروریســم بــه 
ــاال  ــاد و ح ــق افت ــه تعوی ــاه ب ــدت دو م م
ــروه  ــاه گ ــر م ممکــن اســت در نشســت تی
ویــژه اقــدام مالــی )FATF( نــه تنهــا نــام 
ــه  ــود ک ــذف نش ــیاه ح ــت س ــران از لیس ای
ــن در  ــرار گرفت ــران از ق ــق مشــروط ای تعلی
لیســت ســیاه هــم برداشــته شــود. در ایــن 
ــه  ــت دارد ک ــم اهمی ــه ه ــن نکت ــان ای می
موافقــان و مخالفــان تصویــب لوایــح زمینــه 
ســاز خــروج دائمــی ایــران از لیســت ســیاه 
FATF چــه اســتداللی بــرای موافقــت و 
ــر  ــه ب ــه ای ک ــا الیح ــود ب ــت خ ــا مخالف ی
زندگــی مــردم ایــران تاثیرگــذار خواهــد 

ــد؟ ــود، دارن ب
حســین نقــوی حســینی، نماینــده اصولگــرا 
ــده در  ــاد ش ــه ی ــب الیح ــف تصوی و مخال
ایــن زمینــه می گویــد کــه مــا مخالــف 
ــی  ــن الملل ــیون های بی ــت در کنوانس عضوی
نیســتیم،  امــا بایــد بدانیــم کــه عضــو 
چــه کنوانســیونی می شــویم و ایــن چــه 
آســیب هایی بــرای مــا دارد؟ مــن بــا زبــان 
روزه بــرای اینکــه در تایــخ ثبــت شــود و بــا 
ــم، در مخالفــت  ــم اتمــام حجــت کن موکلین
ــم. شــورای  ــت می کن ــن الیحــه صحب ــا ای ب
عالــی امنیــت ملــی هــم دربــاره ایــن لوایــح 
ــع  ــه موض ــد ب ــیده و نبای ــه نرس ــه نتیج ب

ــن شــورا اســتناد شــود. ای
مصطفــی کواکبیــان، نماینــده اصــالح طلــب 
ــا  ــده ام ــاد ش ــه ی ــب الیح ــق تصوی و مواف
ــت  ــی امنی ــر شــورای عال ــه دبی ــد ک می گوی
ــر و دلســوزتر از ماســت  ــه امنیتی ت ــی ک مل
ــت  ــدگان گف ــه نماین ــی ب ــه غیرعلن در جلس
مقابلــه  راه  الیحــه،  ایــن  تصویــب  کــه 
بــا آمریکاســت و حتمــا بایــد تصویــب 
ــری در  ــه رهب ــد ک ــه می کن شــود. وی اضاف
ــاره  ــه ای درب ــان کلم ــخنرانی های اخیرش س
ایــن لوایــح نگفتنــد و تصمیــم را بــه دولــت 
و مجلــس واگــذار کرده انــد بــه همیــن 
دلیــل اگــر بــه دلســوزی برخــی نماینــدگان 
بایــد  اطالعاتشــان  بــه  نکنیــم،  شــک 
شــک کنیــم! علــی نجفــی خوشــرودی،  
ــق  ــی و مواف ــت مل ــیون امنی ــو کمیس عض
ــد  ــم می گوی ــده ه ــاد ش ــه ی ــب الیح تصوی
ــر  ــه دســت کشــورهای دیگ ــه ای ب ــه بهان ک
و دشــمنان مان ندهیــم و تمامــی تــالش 
بــه کار  ســرمایه گذاری  جــذب  بــرای  را 
کنوانســیون  در  عضویــت  عــدم  گیریــم. 

ــرد. ــد ک ــاد خواه ــی را ایج ــرر قطع ض
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دانشــگاه  علمــی  هیــات  عضــو 
نوشــیروانی بابــل گفــت: جنــگل هــای 
بیــن رفتــن  از  مازنــدران در حــال 
اســت و اگــر وضعیــت بــه ایــن شــکل 
ــی  ــر م ــالم خط ــد اع ــدا کن ــه پی ادام
ــا  ــبز را ت ــدران سرس ــه مازن ــم ک کنی
15 ســال دیگــر از دســت خواهیــم 
کــرد:  اظهــار  عابســی،  عزیــر  داد. 
ــش اول  ــه و پســماند چال بحــث زبال
زیســت محیطــی مازنــدران تلقــی 

بــا  داد:  ادامــه  عابســی  می شــود. 
توجــه بــه اینکــه مازنــدران حــدود 
۴ میلیــون نفــر جمعیــت دارد، امــا 
وارد  ســاالنه  توریســت  میلیــون   10
اســتان می شــود، ســرانه تولیــد زبالــه 
ــه  ــدران نســبت ب ــای مازن ــهر ه در ش
اســت.  باالتــر  کشــوری  میانگیــن 
وی گفــت: در مازنــدران همــه بــه 
ــه ســوز  ــال احــداث دســتگاه زبال دنب
هســتند امــا دســتگاه زبالــه ســوز 

تنهــا 20 درصــد مشــکل ایــن اســتان 
ــد در بحــث  ــا بای ــد و م را حــل می کن
کمپوســت و تفکیــک زبالــه از مبــدا و 
ســایر راهکارهــای حــوزه پســماند نیــز 
وارد شــویم. عابســی ادامــه داد: زمین 
خــواری و کــوه خــواری رواج بســیاری 
ــه طــوری کــه در  پیــدا کــرده اســت ب
بابــل،  تنکابــن،  مراتــع کالردشــت، 
ســاری و قائمشــهر ایــن مــوارد را 
بــه وضــوح مشــاهده مــی کنیــم. 
ــه  ــدران ک ــای مازن ــت: زمین ه وی گف
قابــل کشــت و زرع اســت بــه صــورت 
شــهرک هــای ویالیــی در آمــده و ایــن 
امــر بــه محیــط زیســت ایــن اســتان 

ــد. ــی زن ــیب م آس

ارزش غذایــی موجــودات دریایــی از جملــه ماهی هــا 
و ماهی هــای مرکــب در جریان هــای آب گــرم رو 
نگرانــی  یــک  مســاله  ایــن  اســت.  بــه کاهــش 
ــادان  ــکارچیان و صی ــا، ش ــات دری ــرای حی ــزرگ ب ب
توســط  اســت.تحقیقاتی کــه  دریایــی  موجــودات 
ــد  ــی ده ــان م ــده، نش ــام ش ــیدنی انج ــگاه س دانش
ــه ای  ــادل تغذی ــرم، تع ــی گ ــای آب ــه در جریان ه ک
ــت  ــد و کیفی ــر می کن ــب تغیی ــی مرک ــی و ماه ماه
ــای  ــه ه ــه در حوض ــی ک ــد، در حال ــش میاب آن کاه
شــاهدیم.محققین  را  باالتــری  ســرد، کیفیــت  آب 
دریایــی  مرغــان  از  ای  دســته  روی  نیوزیلنــد  در 
ــوان  ــه عن ــق ب ــن تحقی ــد. ای ــام دادن ــی انج تحقیقات
یــک مانیتــور زیســت محیطــی از محیــط دریــا و 
ــم  ــن تی ــت. ای ــی داش ــج موفق ــی نتای ــع غذای مناب
تحلیلگــر  و  مینیاتــوری  پرنده هــای  بــه  مجهــز 
و  بودنــد  مرکــب  ماهی هــای  و  ماهی هــا  تغذیــه 
مــدل ســازی تغذیــه و جریان هــای آبــی ســرد و 
گــرم را بــا مقادیــر داده هــای 10 ســال قبــل مقایســه 
ــط  ــه توس ــی ک ــای مرکب ــا و ماهی ه ــد. ماهی ه کردن
قــرار گرفتنــد، ســطح  بررســی  مــورد  تیــم  ایــن 
از روغــن هــای مفیــد و پروتئیــن  پاییــن تــری 
را در بــدن خــود طــی افزایــش دمــا و افزایــش 

جریان هــای آب گــرم داشــتند. ایــن تحقیــق کــه در 
مجلــه بــوم شناســی حیوانــات منتشــر شــد، حاصــل 
ــز و  ــز پرکین ــی چارل ــز تحقیقات ــان مرک ــکاری می هم
ــود.  ــیدنی ب ــگاه س ــی دانش ــوم محیط ــکده عل دانش
ارتباطــات  و  حیوانــات  و  انســان ها  متابولیســم 
در  اســت کــه  مســائلی  انســان  غذایــی  زنجیــره 
ــرد. ــرار می گی ــی ق ــورد بررس ــز م ــز پرکین ــز چارل مرک

ــه، دکتــر جابریــل کاپوســکا  ــی ایــن مقال محقــق اصل
ــز  ــر چارل ــای دکت ــز پژوهش ه ــد مرک ــگر ارش پژوهش
مــورد  در  یافتــه هــا  ایــن  پرکینــز می گویــد کــه 
ــی، از  ــودات دریای ــادان موج ــی و صی ــی دریای زندگ
جملــه انســان هــا مســاله مهمــی اســت. پســتانداران 
ــل  ــی مشــابه انســان ها مث ــی غذاهای ــان دریای و مرغ
همــه  می خورنــد.  مرکــب  ماهی هــای  و  ماهــی 
ــر وارد  ــی، ناگزی ــودات دریای ــت موج ــرات کیفی تغیی
ــث  ــود و باع ــودات می ش ــه موج ــی هم ــه غدای چرخ
تغییــر در آن می شود.پروفســور دانشــگاه ســیدنی 
ــرای  ــدی را ب ــم او روش جدی ــه تی ــد ک ــا می گوی ام
ــد:  ــد. او می گوی ــش گرفتن ــن موضــوع پی بررســی ای
ــای  ــم اندازه ــه آن را چش ــزی ک ــا، چی ــات م تحقیق
ــد  ــازه را می ده ــن اج ــا ای ــه م ــم ب ــه می نامی تغذی
تــا تمــام تغییــرات کیفــی منابــع دریایــی را بــه 
ــه  ــی ک ــا تغییرات ــان ب ــم زم ــم. ه ــط کنی ــم مرتب ه
در حیــات دریایــی در اثــر موقعیــت جغرافیایــی، 
ــای  ــل دم ــتی مث ــات زیس ــت حی ــق آب و وضعی عم
ــا  ــه دری ــد تغذی ــد، رون ــود می آی ــه وج ــطح آب ب س

اهمیــت  بــر  یافته هــا  ایــن  می دهــد.  تغییــر  را 
ــی  ــا کیفیــت غذای ــا ب ــاط نوســانات محیطــی دری ارتب
ماهــی و ماهــی مرکــب بــرای مصــرف انســان تأکیــد 
روی  پیــش  را  توجهــی  قابــل  و چالش هــای  دارد 
ــد  ــکا معتق ــر کاپوس ــد. دکت ــرار می ده ــران ق ماهیگی
اســت کــه رفتارهــای رژیــم غذایــی و تغذیــه ای 
تاثیــر  تحــت  شــدت  بــه  دریایــی  شــکارچیان 
ــرار دارد. در جریان هــای  جریان هــای گــرم و ســرد ق
گــرم، مــرغ دریایــی مجبــور اســت بــرای غــذای خــود 
ــود را  ــکار خ ــه ش ــا ناحی ــد، آنه ــالش کن ــخت تر ت س
ــز  ــود را نی ــان ســفر خ ــدت زم ــد و م گســترش دادن
بیشــتر کردنــد. چرخه هــای زیســتی کامــال تحــت 

ــت. ــرده اس ــر ک ــی تغیی ــر ارزش غذای ــر تغیی تاثی

جنگل های مازندران را تا ۱۵ سال 

دیگر از دست می دهیم

دست درازی غیر قانونی 

به کوه کاله رستم در هرمز

کــوه کاله رســتم، یکــی از جاذبه هــای جزیــره گردشــگری هرمــز مدتــی اســت مــورد 
تهاجــم عــده ای قــرار گرفتــه اســت. گفتــه مــی شــود ایــن افــراد بــدون هیچگونــه 
مجــوزی از محیــط زیســت و منابــع طبیعــی اقــدام بــه برداشــت هشــتاد هــزار تــن 
ســنگ از کــوه کاله رســتم بــرای توســعه یــک بنــدر مربــوط بــه بخــش خصوصــی 
ــت  ــرکل حفاظ ــادار مدی ــوع وف ــن موض ــدن ای ــانه ای ش ــال رس ــه دنب کرده اند.ب
ــن اداره  ــوزی از ای ــچ مج ــد هی ــد می کن ــزگان تأکی ــتان هرم ــت اس محیط زیس
ــا در  ــت، ام ــده اس ــه نش ــز گرفت ــره هرم ــای جزی ــت از کوه ه ــوص برداش در خص
عیــن حــال ســازمان صنعــت و معــدن بــرای احــداث معــدن در خــارج از منطقــه 
حفاظت شــده نیــازی بــه مجــوز از محیط زیســت ندارد.«همیــن اظهــار نظــر ســبب 
واکنــش فعــاالن محیــط زیســت و احمــد نادعلیــان )یــک هنرمند مطــرح محیطی 
ــود. وی در  ــز را دارد( می ش ــره هرم ــی در جزی ــال ها زندگ ــابقه س ــه س ــور ک کش
اینســتاگرام در صفحــه شــخصی خــود می نویســد: »چــه اخبــار متنقاضــی، چقــدر 
قوانیــن بــدی در کشــور مــا وجــود دارد، ســازمان محیــط زیســت، منابــع طبیعــی و 
میــراث فرهنگــی همــه صاحــب هســتند امــا در عیــن حــال هیچــکاره. کار متوقــف 
شــده اســت امــا در عیــن حــال بیل هــای مکانیکــی آنجــا اســتراحت می کنند.«بــه 
گفتــه وفــادار مدیــرکل حفاظــت محیط زیســت اســتان هرمــزگان، هرمــز جزیــره ای 
کوچــک بــا منابــع محــدود بــوده و بحــث گردشــگری آن حــول محور زمین شناســی 
ــه تغییــر در آن تأثیــرات منفــی در جــذب گردشــگر در آن دارد.  آن اســت و هرگون
ــت و اداره کل  ــی برداش ــدن متول ــت و مع ــازمان صنع ــت:  س ــد اس ــادار معتق وف
منابــع طبیعــی متولــی نگهــداری و حفاظــت از ایــن موضــوع اســت. بــه دنبــال این 
اظهــارات امیــد ذاکــری مدیــرکل منابــع طبیعــی و آبخیزداری اســتان هرمــزگان هم 
می گویــد: متأســفانه عــده ای از فرصــت تعطیــالت اســتفاده کــرده و بــدون دریافــت 
ــی و  ــع طبیع ــدن و اداره کل مناب ــت و مع ــازمان صنع ــوزی از س ــه مج هیچ گون
آبخیــزداری هرمــزگان اقــدام بــه برداشــت از معــادن کوه هــای جزیــره هرمــز کردنــد. 

دکتـرکاهش ارزش غذایی آبزیان بر اثر گرما مقالـه، ایـن اصلـی محقـق
جابریـلکاپوسـکاپژوهشـگرارشـدمرکـز
میگویـد پرکینـز چارلـز دکتـر پژوهشهـای
کـهایـنیافتـههـادرمـوردزندگـیدریایـیو
صیـادانموجـوداتدریایـی،ازجملـهانسـانها
مرغـان و پسـتانداران اسـت. مهمـی مسـاله
دریایـیغذاهایـیمشـابهانسـانهامثـلماهی
وماهیهـایمرکـبمیخورنـد.همـهتغییـرات
کیفیـتموجـوداتدریایـی،ناگزیـرواردچرخـه
غذایـیهمـهموجـوداتمیشـودوباعثتغییر
درآنمیشـود.چرخههـایزیسـتیکامـالتحت
تاثیـرتغییـرارزشغذایـیتغییـرکـردهاسـت.

نیازبهکارخانجاتتولید
تجهیزاتآبیاریتحتفشار

ســازمان  خــاک  و  آب  مدیــر 
ــت:  ــتان گف ــاورزی گلس جهادکش
تعــداد محــدود کارخانجــات تولید 
کننــده لــوازم و تجهیــزات آبیــاری تحــت فشــار در اســتان 
باعــث افزایــش هزینــه تامیــن لــوازم و طوالنــی شــدن زمان 
ــی  ــال غریب ــوازم شــده اســت. کم ــل ل ــا تحوی ســفارش ت
تصریــح کــرد: بــا توجــه بــه موقعیــت جغرافیایــی و اقلیمی 
و بارندگــی هــای مناســبی کــه در ایــن اســتان وجــود دارد، 
تصــور فراوانــی آب باعــث شــده تاکنــون موضــوع اســتفاده 
ــوان  ــه عن ــرای کشــاورزان اســتان ب ــی ب ــع آب ــه از مناب بهین

ــک ضــرورت اساســی احســاس نشــود. ی

آتشسوزی35هکتار
مرتعوباغاتکهگیلویه

و  طبیعـی  منابـع  اداره  رییـس 
کهگیلویـه  شهرسـتان  آبخیـزداری 
مراتـع،  از  هکتـار   35 گفـت: 
شهرسـتان  باغـات  و  کشـاورزی 
افـزود:  آویـزش«  هللا  »هدایـت  سـوخت.  آتـش  در 
انـگاری  سـهل  اثـر  بـر  18خـرداد(  گذشـته)جمعه،  روز 
کشاورزان)روشـن کـردن آتـش( و وزش بـاد شـدید حـدود 
35 هکتـار از مراتـع منطقـه »دره لبـک« ایـن شهرسـتان 
طعمـه حریـق شـد . وی اظهارکـرد: در ایـن آتـش سـوزی 
همچنیـن برخـی از طـرح های جنـگل کاری ایـن منطقه در 

سـوخت. آتـش 

خبرخبر

مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــالب خوزســتان گفــت: اکنــون مــردم 
آبــادان، خرمشــهر و پاییــن دســت رودخانــه کارون، آبــی را بــا بیــش 
از دو تــا ســه برابــر حــد اســتاندارد از نظــر شــوری دریافــت می کننــد. 
در خصــوص آب تحویلــی بــه مــردم، بحــث بهداشــت آب خــط قرمز 
شــرکت آب و فاضــالب خوزســتان اســت امــا در خصــوص کیفیــت 
آب تحویلــی بــه مــردم، شــرکت آبفــا خوزســتان نیــز ناراحــت اســت. 
وی بیــان کــرد: اقــدام مهمــی کــه در ایــن زمینــه در اســتان انجــام 
گرفتــه، بحــث احــداث آب شــیرین کن هــا اســت. در گذشــته فقــط 

دو آب شــیرین کــن در آبــادان و خرمشــهر بــه ظرفیــت 25 هــزار متر 
مکعــب در شــبانه روز و یــک آبشــیرین کــن 5 هــزار متــر مکعبی نیز 
در هندیجــان وجــود داشــت. بــا اقداماتــی کــه انجــام گرفتــه اکنــون 
ظرفیــت آب شــیرین کــن هندیجــان بــه ظرفیــت 7500 متــر مکعب 
در شــبانه روز رســیده اســت. وی ادامــه داد: همــه ایــن آب شــیرین 
ــه  ــرای شــهرهای اســتان در مرحل کن هــای در نظــر گرفتــه شــده ب
مناقصــه قــرار دارنــد و بــا تکمیــل مراحــل اجرایــی آن هــا، امیدواریــم 
شــاهد رشــد چشــمگیر کیفیت آب در شــهرهای خوزســتان باشــیم.

ــا  ــی ب ــط زیســت آذربایجــان غرب ــرکل حفاظــت از محی مدی
ــت: در  ــولدوز، گف ــاالب س ــدگان در ت ــوع پرن ــه تن ــاره ب اش
ــواع  ــوع از ان ــش از 100 ن ــاالب بی ــن ت ــیه ای ــل و حاش داخ
پرنــدگان زیبــا و در برخــی مــوارد کمیــاب زیســت مــی کننــد. 
ــه  ــدگان هم ــه سرشــماری پرن ــان اینک ــا بی ــز آراســته ب پروی
ــاه  ــک م ــدت ی ــه م ــاه و ب ــن م ــا 10 بهم ــاله از 10 دی ت س
انجــام مــی شــود، اضافــه کــرد: بــه دلیــل یــخ نــزدن تــاالب 
ســولدوز در فصــل زمســتان و کــوچ نکــردن پرنــدگان بیــش 
از ســه هــزار پرنــده در ایــن بــازه زمانــی سرشــماری شــدند. 
ــدگان سرشــماری شــده در  ــداد پرن ــه تع ــالم اینک ــا اع وی ب

تــاالب ســولدوز نســبت بــه ســال گذشــته 70 درصــد افزایــش 
ــه اســت، افــزود: حواصیــل خاکســتری، بوتیمــار، لــک  یافت
ــفید و  ــانی س ــاز پیش ــکان، غ ــو، پلی ــفید، فالمینگ ــک س ل
انــواع اردک از جملــه مهمتریــن پرنــدگان زیســت کننــده در 
ایــن تــاالب بــه شــمار مــی رود. وی همچنیــن صــادر نکــردن 
ــان را از  ــط بان ــتمر محی ــارت مس ــکار و نظ ــرای ش ــوز ب مج
ــاالب ســولدوز  ــدگان در ت ــی افزایــش تعــداد پرن دالیــل اصل
ــا گــزارش مــی دهــد مســاحت کل  دانســت. آنطــور کــه ایرن
تــاالب حــدود 200 هکتــار و ارتفــاع آن از ســطح دریــا یکهــزار 

ــر اســت. و 280 مت

شوری آب شهرهای پایین کارون،
سه برابر حد استاندارد

100 نوع پرنده در تاالب سولدوز زیست می کنند

پیام زیست مجری طرح توسعه سامانه های نوین آبیاری وزارت جهاد کشاورزی
 از اجرای 106۴ پروژه سامانه های نوین آبیاری خبر داد.

ترجمه :یاس حسنیه 
اختصاصی/ پیام ما

آگهیمزایدهاموالغیرمنقول)اسناددمه(
آگهیمزایدهمالغیرمنقولپروندهکالسه9600184

بـه موجـب پرونـده اجرایـی کالسـه فـوق ششـدانگ یـک بـاب منـزل 

مسـکونی پالک ثبتی فرعی 1077۴ از پالک اصلی 11007 که سـند آن ذیل شـماره ثبت 

7889 در صفحـه 317 دفتـر امـالک 26 ثبـت و صـادر و مـع الواسـطه به آقـای علیرضا 

پور رجبی نژاد منتقل شـده اسـت طبق سـند به مسـاحت 8۴/35 متر مربع محدود به 

حـدود شـماال در سـه قسـمت اول دیواریسـت، بطـول 1/۴7 متر به محوطـه وفضای باز 

مشـاعی، دوم دیواریسـت بطـول 0/20 متربـه محوطـه و فضای باز مشـاعی، سـوم دیوار 

و پنجـره اسـت بطـول 6/82 متـر بـه محوطـه و فضـای باز مشـاعی وشرقا:دیواریسـت 

مشـترک بطـول 8/10 متـر بـه آپارتمـان قلعـه8۴، جنوبا در پنج قسـمت که قسـمتهای 

سـوم وچهـارم آن شـرقی اسـت ، اول درب و دیوارپـس بطـول 1/۴0 متـر به راهـرو، دوم 

ديواريسـت بطـول 3/09 متـر بـه راه پلـه و راهرو ،سـوم دیواریسـت بطـول 2/75 متر به 

راه پلـه و راهـرو و چهـارم دیواریسـت بطـول 1/80 متر به راه پلـه و راهرو، پنجم نیم دیوار 

جلـوی بالکـن بطـول 3/80 متـر بـه محوطـه و فضـای بـاز مشـاعی، غربا دردو قسـمت 

اول دیواریسـت بطـول 1/90 متـر بـه پـالک فرعی 536 از پـالک اصلـي 11007،دوم دیوار 

یہی معلـول 10/95 متـر بـه پـالک فرعـی 536 از پالک اصلی11007 حـدود اربعه فعلی 

ملـک بـا سـند مالكيـت تطبيق مـی نمایـد، ملـک از نوع وضعیـت خاص مسـکن مهر 

میباشـد ،عرصـه ملک به مسـاحت کلی 12896 متر مربـع، وضعیت فعلی ملک بصورت 

آپارتمان واقع در طبقه اول بلوک 2 مسـکن مهر میباشـد، اعیانی کل 8۴/35 متر مربع 

مسـکونی مفیـد 38/75 متـر مربـع بـه صورت مشـاع راه پله بلـوک و راهرو و اسـکلت 

سـاختمان فلزي، سـقفها تیرچه بلوک میباشـد. نمای جنوبی و شـمالی و غربی سوفال 

۴ سـانتی و سـنگ دارای یک خواب و هال و سـرویس واشـپز خانه کامل، اشـپز خانه 

اوپن و دارای 7/50 متر کابینت فلزی میباشـد، كف كلیه فضاها سـرامیک و سـرویس 

بهداشـتی کامل شـامل توالت و حمام مجزا، دارای توالت فرنگی، فضای دیوار و سـقف 

اتاق الكا انجام شـده اسـت، سـاختمان شـمالی جنوبی و عمر تقریبی بنا 8 سـال می 

باشـد. کیفیـت سـاختمان نسـبتا خـوب باقیمانـده عمر مفید بنـا 50 سـال پیش بینی 

می شـود. سیسـتم گرمایشـی بخاری سیسـتم سرمایشـی کولر آبی و دارای انشـعابات 

آب، برق، گاز،تلفن میباشـد که طبق نظر کارشـناس رسـمی به مبلغ 1/180/500/000 ریال 

ارزیابی گردیده و پالک فوق از سـاعت 9 الی 12 روز سـه شـنبه مورخ 1397/0۴/05  در 

اداره ثبـت اسـناد و امـالک انـار واقع در خیابان امام از طریق مزایده به فروش می رسـد. 

مزایـده از مبلـغ دهـه 1/180/500/000 ریـال شـروع و بـه باالترین قیمت پیشـنهادی نقدا 

فروختـه مـی شـود. الزم به ذکر اسـت پرداخت بدهی هـای مربوط به آب، بـرق، گاز اعم 

از حـق انشـعاب و یـا حـق اشـتراک و مصرف در صورتی کـه مورد مزایده برای آنها باشـد 

و نیـز بدهـی هـای مالیاتی و عوارض شـهرداری و غیره تا تاریخ مزایـده اعم از اینکه رقم 

قطعی آن معلوم شـده یا نشـده باشـد به عهده برنده مزایده اسـت و نیز در صورت وجود 

مـازاده وجـوه پرداختـی بابـت هزینـه هـای فوق از محـل مازاد بـه برنده مزایده مسـترد 

خواهـد شـد و نیم عشـر و حـق مزایده نقـدا وصول می گـردد ضمنا چنانچـه روز مزایده 

تعطیـل رسـمی گـردد، مزایـده روز اداری بعـد از تعطیلـی در همان سـاعت و مکان مقرر 

برگـزار خواهد شـد.  تاریخ چـاپ آگهی دوشـنبه: 1397/03/21

حسینطالبیزاده-رییسادارهثبتاسنادوامالکانار
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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معــاون محیــط زیســت دریایــی ســازمان 
حفاظــت محیــط زیســت از پــروژه در حــال 
اجــرای تهیــه معیارهــا و راهكارهــای حفاظتــی و 
مدیریــت جامــع آبســنگ هــای مرجانــی جزایر 

ــزرگ وكوچــك، ابوموســی و ســیری از  ــب ب تن
ــه ای، بررســی وضعیــت  طریــق شناســایی گون
ــر  ــا خب ــش آنه ــه پراكن ــه نقش ــالمت و تهی س
ــرات  ــل و اث ــن عل ــچی تعیی ــن فرش داد. پروی

ــای  ــنگ ه ــی در آبس ــای دریای ــش توتی افزای
مرجانــی جزایــر خــارک و خاركــو و راهكارهــای 
ــم  ــای مه ــروژه ه ــر پ ــا آن را از دیگ ــه ب مقابل
ــان  ــرد و خاطرنش ــوان ک ــی عن ــت محیط زیس
ســاخت: هــم اکنــون ایــن پــروژه مراحــل نهایی 
ــد. وی گفــت: همچنیــن  خــود را طــی مــی کن
ایجــاد یــگان حفاظــت محیــط زیســت دریایــی 
در هفــت اســتان ســاحلی و تامیــن تجهیــزات 
تخصصــی از دیگــر برنامــه هــای ســارمان 

ــط زیســت اســت. محی

پروژه مدیریت جامع مرجان های 

خلیج فارس در حال اجرا است

رییس حفاظت محیط زیست کالت گفت: ماموران یگان حفاظت محیط زیست کالت 
حین گشت و کنترل در منطقه حفاظت شده ارس سیستان )هزارمسجد( در ارتفاعات 
منطقه موسوم به سه چینگه با روبرو شدن با  یک متخلف شکار و صید که در حال 
تیراندازی بود، وی را دستگیر کردند.

چالش مجوز شکار به وقت زاد و ولد
سازمانمحیطزیستمیگویدفصلزادوولدتمامشده،فعاالن

محیطزیستمیگویندچوبحراجبهچهارپایانزدهاند

طبقگفتهفعاالنمحیطزیستصدورمجوزشکاردراینفصلبیسابقهاست

گزارش/ پیام ما
ته

نک

ــه ــیراب ــکایران ــتهی ــتگذش ــدوق ــدچن ــرممیگوی که
ــانجریمــه ــونتوم ــه10میلی ــوچب ــکق ــلشــکاری دلی
ــدامــا ــدانمحکــومکردن نقــدی،توقیــفوســهســالزن
اکنــونبــهصــورتگســتردهایــنمجوزهــادراختیــاراتبــاع
خارجــیقــرارمیگیــرد.ایــنفعــالمحیــطزیســتضمــن
ردکــردنمســایلیهمچــوننیــاتمالــیدرپشــتایــن
ــاورنمــیکنــمســازمانمحیــط قضیــه،میگویــد:مــنب
زیســتبــهدلیــلچنــدصــدمیلیــونپــولایــنمجــوز
ــرایشــکارهــرتحفــه راصــادرکنــدچراکــهشــکارچیانب
ــاظ ــنلح ــدوازای ــیکنن ــتم ــونپرداخ ــط70میلی فق
ــیشــودو ــازماننم ــبس ــرینصی ــولچشــمگی ــزپ نی
تنهــاپــایمســایلسیاســیوســطاســت.بــهگفتــهکهــرم
ــزار ــور110ه ــکاردرکش ــلش ــانقاب ــدادکلچهارپای تع
راساســتکــهمتاســفانهســازمانمحیــطزیســتکشــور

چــوبحــراجبــهایــنگونــههــازدهاســت.

معــاونمحیــطزیســتدریایــیســازمان
ــال ــروژهدرح ــتازپ ــطزیس ــتمحی حفاظ
اجــرایتهیــهمعیارهــاوراهكارهــایحفاظتــی
ــی ــایمرجان ــنگه ــعآبس ــتجام ومدیری
ابوموســی وكوچــك، بــزرگ تنــب جزایــر
ای، گونــه شناســایی طریــق از ســیری و
بررســیوضعیــتســالمتوتهیــهنقشــه

ــرداد. ــاخب ــشآنه پراكن

بگوومگوبرسرپل
میانگذردریاچهارومیه
جعفر شـریفی اسـتاد رسوب شناسـی دانشگاه 
پيـام نـور تبریـز بـا تشـریح ویژگی هـای زمین 
شـناختی سـطح دریاچـه ارومیـه و راهکارهای 
عملـی بـرای احیـای آن گفـت:  پـل میـان گذر 
از خطرنـاک تریـن مـکان دریاچـه در گـودال 
لجنـی و بیـن دو گسـل اصلـی ایجـاد شـده 
اسـت و در زیـر آن نیـز حـدود 150 تـا 200 متـر 
لجـن یـا رس قـرار دارد کـه ایـن همیـن امـر 
موجـب تـداوم نشسـت سـطح دریاچـه در این 
محـل شـده اسـت. وی گفـت: از طـرف دیگـر، 
پـل میـان گـذر از عمـل فراینـد چرخـش آب 
در داخـل دریاچـه ارومیـه جلوگیـری مـی کنـد 
و باعـث مـی شـود تـا آب ورودی بـه دریاچـه 
دوبـاره تبخیـر شـده و نمـک زایی صـورت گیرد 
کـه در ایـن صـورت موجـب افزایـش سـرعت 
فرآینـد خشـکی دریاچـه مـی شـود. شـریفی 
در خصـوص راهـکار ایـن مشـکل افـزود: بـر 
ایـن اسـاس، پـل بایـد بـه طـور کامـل از محل 
فعلـی خـود برداشـته شـود، بـه ایـن دلیـل که 
سـطح دریاچه در این قسـمت در حال نشست 
بـوده و در آینـده مـی توانـد بـرای پـل زیـان بار 
باشـد و همچنیـن بـا ایـن عمـل جریـان های 
چرخشـی آب دریاچـه بـه حالـت طبیعـی خود 
بـر مـی گردد. این گفتگو در حالـی در خبرگزاری 
ایسـنا آذربایجان شـرقی منتشر شـده است که 
همیـن خبرگزاری در اسـتان آذربایجان غربی از 
زبان فرهاد سـرخوش مدیر دفتر اسـتانی ستاد 
احیـای دریاچه ارومیـه در آذربایجان غربی می 
گویـد: امـکان نشسـت دریاچـه ارومیـه وجـود 
نـدارد. وی بـا بیـان اینکـه در دریاچـه ارومیـه 
گسـلی وجود نـدارد تصریح کرد: بسـتر دریاچه 
از الیـه هـای متعـدد لجـن پوشـیده شـده کـه 
هماننـد آب بنـد عمل می کند و امکان نشسـت 
وجـود نـدارد. وی با اشـاره به اظهـار نظرهایی در 
خصـوص تخریـب پل میانگـذر دریاچـه ارومیه 
از زمـان رونـد کاهشـی سـطح دریاچه از سـوی 
برخـی کارشناسـان تصریح کرد: پـل میانگذر در 
رونـد خشـکی دریاچـه ارومیـه بی تاثیر اسـت 
چـرا کـه پـل بـروی شـمع هایـی تعبیـه شـده 
و مداخلـه ای در رونـد جریـان چرخشـی آب 
دریاچـه نـدارد. سـرخوش علت اصلـی افزایش 
سـرعت بخشـیدن رونـد تبخیـر اب دریاچـه را 
وجود خاکریز 11 کیلومتری از سـمت آذربایجان 
آذربایجـان  از سـمت  و 3 کیلومتـری  غربـی 
شـرقی عنوان کرد و گفت: این خاکریزها بسـتر 
چرخشـی آب شـمال و جنوب دریاچه را مختل 
کـرده کـه بـا توجـه بـه  افزایـش دمـا و رونـد 
طبیعـی تبخیر با وجـود رهاسـازی ها همچنان 

دریاچـه بـا مشـکل مواجه اسـت.

گزیده 

پیام زیست

چنـد هفتـه ای اسـت خبر کشـتار حیات 
وحـش بـه دسـت شـکارچیان خارجـی 
خبرسـاز شـده اسـت. در حالیکـه عـده 
زیادی معتقدند سـازمان محیط زیسـت 
بـه دلیـل مسـایل مالـی ایـن مجوزهـا را 
صـادر می کنـد کـه کهـرم فعـال محیـط 
زیسـت دلیـل اینکار را تنهـا تقویت روابط 

سیاسـی می دانـد.
حـدود ده روز پیش ابتدا خبر شـکار یک 
رأس قوچ 1۴ سـاله بر روی پرتال رسمی 
سـازمان محیط زیسـت یزد قـرار گرفت. 
اداره محیط زیسـت یـزد در صفحه پرتال 
رسـمی ایـن سـازمان اعـالم کـرد: »یـک 
شـکارچی موفق به شـکار یک رأس قوچ 
با سـن 1۴ سـال و طول شـاخ 92 سانتی 
متر در اسـتان یزد شـد«. در همین زمان 
اعـالم  رسـانه ها  از  تعـدادی  اسـت کـه 

مـی کننـد سـازمان محیـط زیسـت بـا 
صـدور 105 پروانـه شـکار در فصـل زاد و 
ولـد حیـات وحـش بـرای اتبـاع خارجی 
کمـر بـه نابودی چهارپایان بسـته اسـت. 
بعـد از انتشـار ایـن گونـه اخبـار اسـت که 
علـی تیمـوری مدیـرکل دفتـر حفاظت و 
مدیریـت شـکار و صید سـازمان حفاظت 
محیـط زیسـت، در موضـع گیـری بیـان 
کشـور  اسـتان  چنـد  »بـرای  می کنـد: 
)خراسـان شـمالی، جنوبـی و خراسـان 
رضـوی، یزد،کرمـان و قسـمتی از اسـتان 
البرز( مجوز شـکار کل و قوچ صادر شـد. 
صـدور ایـن مجوزهـا عـالوه بـر مسـایلی 
همچـون خشکسـالی بـه دلیـل مسـایل 
مالـی بـوده اسـت و ایـن هدف اساسـی 
بـا  داده شـده کـه  قـرار  نظـر  مـد  هـم 
اسـتفاده از ظرفیت های حقوقی سازمان، 
راهکارهـا جدیـدی بـکار گرفتـه شـود تـا 
امـکان اسـتفاده از منابع مالـی حاصل از 
شـکار گونه هـا، فراهم شـود .« همچنین 

درحالی کـه فعـاالن محیط زیسـت معتقد 
سـوی  از  شـکار  مجـوز  صـدور  هسـتند 
در  محیط زیسـت  حفاظـت  سـازمان 
فصـل زاد و ولـد کامال بی سـابقه اسـت و 
تـا قبـل از ایـن به شـدت سیاسـت های 
ایـن  و  می شـد  اعمـال  سـختگیرانه ای 
داده  محلـی  شـکارچیان  بـه  پروانه هـا 
زیسـت  محیـط  معـاون  امـا  نمی شـد 
طبیعی سـازمان حفاظت محیط زیسـت 
مـی گویـد» خردادمـاه عمومـا نـه فصـل 
جفت گیـری حیـات وحـش اسـت و نـه 
فصـل زایمـان . مجـوز شـکار در خـرداد 
و تیـر مـاه کـه فصـل زاد و ولـد حیـات 
وحـش بـه پایـان می رسـد و گونه های نر 
از مـاده جـدا می شـوند، صادر می شـود و 
در سـال های گذشـته نیز مجوز شکار تنها 
در ایـن دو مـاه از سـال صـادر می شـد. «

ورودشکارچیانخارجیبر
اساستفاهمنامهسال96

بعـد از گذشـت ماجـرای شـکار قـوچ در 
یـزد، چنـد روز پیـش رسـانه هـا از صـدور  
مجـوز هفـت پروانه قوچ اوریـال در منطقه 
حیدری نیشـابور، پنج رأس آهو در منطقه 
رئیسـی نیشـابور و پنـج کله بـز در منطقه 
سـید مرتضـی کاشـمر خبـر مـی دهند که 
تاکنون دو مورد اجرایی شـده اسـت.آنطور 
کـه تسـنیم در گزارشـی اعـالم می کنـد 
این شـکارچیان بـر اسـاس تفاهمنامه ای 
محیـط  معاونـت  میـان   96 بهمـن  کـه 
زیسـت طبیعـی سـازمان حفاظت محیط 
زیسـت و صنـدوق ملـی محیـط زیسـت 
بـه امضـا رسـید از سـوی ایـن سـازمان 
پروانه هایـی بـرای شـکار آهـو، قـوچ، کل 
و گـراز در زیسـتگاه های شـاخص حیـات 
پناهـگاه حیـات وحـش  ماننـد  وحـش 
حیـدری دریافت کرده و توسـط موسسـه 
قالـب  در  یاسـمین  ایـران  گردشـگری 
تورهـای هفـت روزه شـکار بـه ایـران وارد 

شـده اند.

اعطایمجوزشکار
بهدالیلسیاسی

طبـق اعـالم سـازمان محیـط زیسـت، 
صـدور ایـن مجوزهـا عـالوه بر مسـایلی 
همچـون خشکسـالی اسـت بـه دلیـل 

مسـایل مالـی هـم بـوده اسـت. ایـن 
دالیـل در حالـی بیـان مـی شـود کـه 
ایـن  در  زیسـت  محیـط  فعـال  کهـرم 
رابطـه بـه پیـام مـا می گویـد: » ایـن 
کار تنهـا بـرای تقویـت روابـط خارجـی 
آنطـو.ر  همچنیـن  می گیـرد.«  صـورت 
کـه ایسـنا می نویسـد محمـد درویش 
اسـت  معتقـد  زیسـت  محیـط  فعـال 
سـازمان  بـه یکبـاره وارد پروانـه شـکار 
آن هـم فقـط بـرای شـکارچیان خارجی 
صـادر کـرده اسـت و ایـن اقـدام باعـث 
می شـود تـا اعتمـاد عمومـی به شـدت 
ایـن  بـا  بی شـک  پیـدا کنـد.  کاهـش 
اقـدام، تخلفـات بیشـتر خواهـد شـد و 
ممکـن اسـت؛ شـکارچیان بومـی اقدام 

بـه شـکارهای غیرقانونـی کننـد. 

چوبحراجمحیطزیست
بهشکارچهارپایان

محیـط  سـازمان  کهـرم  گفتـه  طبـق 
زیسـت عمـده مجوزهـا را بـرای اتبـاع 
و شـکارچیان  خارجـی صـادر می کنـد 
خارجـی نیـز معمـوال بـه دنبـال شـکار 
گونه  هـای خـاص هسـتند، گونه هایـی 
کـه شـاخ یـا سـر تکی داشـته باشـند.
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                   اجرائیه
مشــخصات محکــوم لــه/ محکــوم لهــم: امیــن عزیــزی برشــاهی 
اســتان کرمانشــاه- شهرســتان  نشــانی  اکبــر  علــی  فرزنــد 
کرمانشــاه- شــهر کرمانشــاه- مســیر نفــت- نبــش کــوی عمرملــی- 
ــم : 1- عبدالرضــا  ــه/ محکــوم علیه ــاک 224 - مشــخصات محکــوم علی پ
ــی  ــم مؤمن ــکان 2- مری ــول الم ــانی  مجه ــه نش ــب ال ــد حبی ــی فرزن مؤمن
ــان جلیلیــان  ــه نشــانی کرمانشــاه- فرهنگیــان فــاز 1 خیاب ــد حبیــب ال فرزن
کوچــه دوم ســمت چــپ خانــه دوم 3- علیرضــا مؤمنــی فرزنــد حبیــب الــه 
نشــانی  مجهــول المــکان 4- فاطمــه اعمــی پــور فرزنــد باقــر نشــانی اســتان 
کرمانشــاه- شهرســتان کرمانشــاه- شــهر کرمانشــاه- فرهنگیــان فــاز 1 – بلوار 
امیــر کبیــر – کوچــه 214- پــاک 2 ، 5- زهــرا مؤمنــی فرزنــد حبیــب الــه 
ــان کوچــه دوم ســمت  ــان جلیلی ــاز 1 خیاب ــان ف نشــانی کرمانشــاه- فرهنگی
چــپ خانــه دوم 6-   حمیدرضــا مؤمنــی فرزنــد حبیــب الــه نشــانی  مجهــول 
المــکان محکــوم بــه: بموجــب درخواســت اجــرای حکــم مربوطــه بــه شــماره 
ــه حضــور در  ــد ب ــم محکــوم ان دادنامــه 9609978311301079 محکــوم علیه
دفاتــر اســناد رســمی و انتقــال رســمی پــاک شــماره )باقیمانــده( 49 فرعــی 
از 5 اصلــی بخــش ســه کرمانشــاه بــه خواهــان هــر یــک نســبت بــه ســهم 
ــت و  ــق گواهــی حصــر وراث ــی طب ــه مؤمن ــب ال ــراث مرحــوم حبی اش از می
نیــم عشــر دولتــی در حــق دولــت............ مدیــر دفتــر دادگاه حقوقــی شــعبه 
ــس و  ــاء رئی ــل امض ــی ........... مح ــاه کاکای ــتان کرمانش ــیزدهم شهرس س
ــاغ  ــخ اب ــه مکلــف اســت از تاری ــر دادگاه ذکاوتــی رســتمی محکــوم علی مه
اجرائیــه: 1- ظــرف ده روز مفــاد آنــرا بموقــع اجــرا گــذارد )مــاده 34 قانــون 
ــه بدهــد 3-  ــرای پرداخــت محکــوم ب اجــرای احــکام مدنــی(2- ترتیبــی ب

مالــی معرفــی کنــد کــه اجــرا حکــم و اســتیفا محکــوم بــه از آن میســر باشــد. 
چنانچــه خــود را قــادر بــه اجــرای مفــاد اجراییــه ندانــد بایــد ظــرف ســی روز 
کلیــه امــوال خــود را شــامل تعــداد یــا مقــدار و قیمــت همــه امــوال منقــول 
و غیــر منقــول، بــه طــور مشــروح مشــتمل بــر میــزان وجــوه نقــدی کــه بــه 
هــر عنــوان نــزد بانکهــا و مؤسســات مالــی و اعتبــاری ایرانــی یــا خارجــی دارد 
بــه همــراه مشــخصات دقیــق حســابهای مذکــور و کلیــه اموالــی کــه او بــه هــر 
نحــو نــزد اشــخاص ثالــث دارد و کلیــه مطالبــات او از اشــخاص ثالــث و نیــز 
فهرســت نقــل و انتقــاالت و هــر نــوع تغییــر دیگــر در امــوال مذکــور از زمــان 
ــه دادخواســت اعســار  ــه ضمیم ــوای اعســار ب ــل از طــرح دع ــک ســال قب ی
ــه بازداشــت  ــه درخواســت محکــوم ل ــد و اال ب ــه نمای ــی ارائ ــام قضائ ــه مق ب
ــی 1394(  ــت مال ــرای محکومی ــوه اج ــون نح ــواد 8 و 3 قان ــی شــود ) م م
4- خــودداری محکــوم علیــه از اعــام کامــل صــورت امــوال بــه منظــور فــرار 
ــی دارد. )مــاده 34  ــری درجــه هفــت را در پ از اجــرای حکــم، حبــس تعزی
ــون نحــوه  ــاده 16 قان ــاده 20 ق.م.ا. و م ــی و م ــون( اجــرای احــکام مدن قان
اجــرای محکومیــت مالــی 1394( 5- انتقــال مــال بــه دیگــری بــه هــر نحــو 
بــا انگیــزه فــرار از ادای دیــن بــه نحــوی کــه باقیمانــده امــوال بــرای پرداخــت 
ــزای  ــا ج ــش ی ــه ش ــری درج ــازات تعزی ــب مج ــد موج ــی نباش ــون کاف دی
نقــدی معــادل نصــف محکــوم بــه یــا هــر دو مجــازات مــی شــود. )مــاده 21 
قانــون نحــوه اجــرای محکومیــت مالــی 1394( 6- چنانچــه صــورت امــوال 
پــس از مهلــت ســی روز ارائــه شــود آزادی محکــوم علیــه از زنــدان منــوط بــه 
موافقــت محکــوم لــه یــا تودیــع وثیقــه یــا معرفــی کفیــل توســط محکــوم 
ــت  ــرای محکومی ــوه اج ــون نح ــاده 3 قان ــره 1 م ــود. )تبص ــد ب ــه خواه علی
مالــی 1394(...............نشــانی: کرمانشــاه – بلــوار بنــت الهــدی -     3238

         رونوشت آگهی حصروراثت 
اقــای  عبدالحســین حســنی ســاطحی دارای شناســنامه 
ــه 246/97  ــه کاس ــت ب ــرح دادخواس ــه ش ــماره2452 ب ش
ــح  ــن توضی ــت نمــوده وچنی ــن شــورا درخواســت گواهــی حصروراث ازای
ــنامه802 در  ــاطحی بشناس ــنی س ــن حس ــادروان  ابوالحس ــه ش داده ک
ــه  ــدرود زندگــی گفتــه ورث تاریــخ1397/1/25 اقامتــگاه دائمــی خــود ب
حیــن الفــوت ان مرحــوم منحصراســت بــه 1-احمــد حســنی ســاطحی 
ــا متوفــی  فرزنــد ابواحســن ش ش 1843 ت ت 1352/3/5 نســبت ب
ــن ش ش 163  ــد ابواحس ــاطحی فرزن ــنی س ــم حس ــد 2- قاس فرزن
ت ت 1363/7/12  نســبت بــا متوفــی فرزنــد 3-قــدرت الــه حســنی 
ســاطحی فرزنــد ابوالحســن ش ش 1254ت ت 1366/4/12نســبت بــا 
ــن  ــد ابوالحس ــاطحی فرزن ــنی س ــین حس ــد 4-عبدالحس ــی فرزن متوف
ش ش 2452ت ت 1359/11/1نســبت بــا متوفــی فرزنــد 5-بتــول 
ت  4660064972ت  ش  ش  ابوالحســن  فرزنــد  ســاطحی  حســنی 
ــاطحی  ــنی س ــری حس ــد 6-نازپ ــی فرزن ــا متوف ــبت ب 1369/2/11نس
بــا  1353/3/5نســبت  ت  ت   1844 ش  ش  ابوالحســن  فرزنــد 
ــدا ش  ــد راه خ ــاطحی فرزن ــنی س ــری حس ــان پ ــی فرزند7-ج متوف
ش 18 ت ت 1334/1/1نســبت بــا متوفــی همســراینک بــا انجــام 
تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــوررا یــک مرتبــه اگهــی مــی 
نمایــد تــا هرکســی اعتراضــی دارد یــا وصیتنامــه ازمتوفــی نــزد اوباشــد 
ازتاریــخ نشــر اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم داردواال گواهــی 

صادرخواهــد شــد455
رئیس شورای حل اختالف شماره 6 لردگان       3267

          اجرائیه پرونده 970117
ــاری  ــک صــادرات چهارمحــال وبختی ــه بان ــوم ل مشــخصات محک
نشــانی چهارمحــال وبختیاری شــهرکردفلکه چهارمحال مشــخصات 
محکــوم علیــه 1-حســین حیــدری فرزنــد بهمن نشــانی چهارمحــال وبختیاری 
فیــل ابــاد خواربارفروشــی منــزل شــخصی 2- داریــوش علــی پــور فرزنــد علی 
نشــانی اصفهــان میــدان انقــاب لــول طلوســی مجتمــع طاووســی طبقــه دوم 
ــم مروبطــه  ــه بموجــب درخواســت اجــرای حک ــوم ب ــی محک شــرکت بازرگان
ــا  ــوم علیه ــه 9709973810900220محک ــه مربوط ــماره دادنام ــماره وش ــه ش ب
محکومنــد بــه نحوتضامنــی بــه پرداخــت مبلــغ 326409600ریــال بابــت اصــل 
خواســته ومبلــغ 6499992ریــال بابــت هزینــه دادرســی درحــق خواهــان بــه 
عــاوه اجــرا مکلــف اســت خســارت تاخیــر درادای دیــن طبــق شــاخص بانــک 
مرکــزی ازسررســید 79/7/25لغایــت اجــرا محاســبه وازمحکــوم علیهــم وصول 
نمایــد ومبلــغ 16320480ریــال نیــم عشــر دولتــی محکــوم علیــه مکلف اســت 
ازتاریــخ ابــاغ اجرائیــه پــس ازابــاغ اجرائیــه ظــرف ده روزمفــاد انرابموقــع اجرا 

بگذاردمــاده 34 قانــون احــکام مدنــی457
مدیردفتر دادگاه حقوقی شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری 

شهرستان شهرکرد سعدان حسن زاده        3268

اصالحیه
دراگهــی حصروراثــت درج در روزنامــه پیــام مــا در تاریــخ 97/3/13 
ــر  ــد امی ــد 1332/12/12 فرزن ــاری متول ــان کوهش ــی اص ــف 6 آگه ردی
ــی  ــر متوف ــودرز همس ــادره از الیگ ــی 4170933028 ش ش 510 ص کدمل
صحیــح مــی باشــد.                                                 3246
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کارآفریـن عرصـه صنایـع دسـتی گفـت: 
در  دسـتی  صنایـع  دائمـی  نمایشـگاه 

نـدارد. وجـود  مازنـدران 
شهرسـتان  از  سـاله   37 عالیـی  شـبیر 
نـور ، شهرچمسـتان بـا اشـاره بـه اینکـه 
پـدرش کار روی چـوب را انجـام مـی داد 

و او هـم از کودکـی ایـن حرفـه را یـاد 
گرفتـه اسـت اظهـار کرد: در حـال حاضر 
رشـته  در  بـرادران  و  خواهـر  همـراه  بـه 
چـون  دسـتی  صنایـع  مختلـف  هـای 
تولیـد کیـف و کفـش ، کارروی سـفال، 
کارروی چـوب ) الک تراشـی ، جاجیـم 

مشـغول  آینـه کاری(  و  بافـی  و گلیـم 
بـا اشـاره بـه  بـه فعالیـت هسـتیم.وی 
اینکـه در ابتـدای کار با سـرمایه حداقلی 
شـروع بـه فعالیـت کردیم افـزود: اکنون 
شـعبه هایـی در کشـپل ، الویـج ، بلـده 
و یـوش دائـر اسـت و هـر کـدام از افراد 
مجموعـه بـه حرفـه ای خـاص مشـغول 
هسـتند کـه البتـه الزم بـه توضیح اسـت 
در هریـک از شـعبه ها تولید هـم در کنار 
فـروش بـرای آگاهـی و شناسـاندن این 
هنـر اصیـل ماندرانـی صـورت مـی گیرد.

ایـن کارآفریـن در عرصـه صنایع دسـتی 

بـا اشـاره بـه ایـن کـه تاکنون هیـچ گونه 
تسـهیالتی را از نهـادی بـرای گسـترش 
نکـرده  دریافـت  بیشـتر  فعالیـت  و 
اسـت یـادآور شـد:  متاسـفانه در ارائـه 
تسـهیالت بـه کارآفرینـان به ویـژه حوزه 
مهـری  بـی  و  اجحـاف  دسـتی  صنایـع 
صـورت مـی گیرد. عالیـی یادآور شـد: با 
حمایـت مـردم و مسـئولین از تولیـدات 
از  حمایـت  همـان  دسـتی کـه  صنایـع 
ترقـی  هـای  راه  اسـت،  ایرانـی  کاالی 
بـاز  تولیـد کننـدگان  بـرای  پیشـرفت  و 

خواهـد شـد.

ــه در  ــه اینک ــه ب ــرآن باتوج ــی ق ــوزه ی مل ــاختمان م س
ــیار  ــت بس ــده، رطوب ــع ش ــن واق ــری زمی ــق 15 مت عم
ــی  ــرما وقت ــل س ــه در فص ــوی ک ــه نح ــادی دارد؛ ب زی
بــاران می بــارد از ســقف های مــوزه آب می چکــد و آثــار 
ــای  ــتند.این صحبت ه ــه هس ــی  مواج ــاع بحران ــا اوض ب
مدیــر مــوزه ملــی قــرآن در خصــوص وضعیــت کنونــی 
ایــن مــوزه اســت. چنــد وقــت پیــش ســیدمحمد 
مخطوطــات  اداره  )رییــس  فاضــل  هاشــمی  رضــا 
ــدس  ــتان ق ــناد آس ــز اس ــا و مرک ــا، موزه ه کتابخانه ه
رضــوی( بــا اشــاره بــه وضعیــت نامناســب نســخ خطــی 
ــر  ــه غی ــود: ب ــه ب ــور گفت ــای کش ــرآن در کتابخانه ه ق
از کتابخانــه ملــی، کتابخانــه آســتان قــدس رضــوی 
ــد در  ــالش کرده ان ــه ت ــی ک ــت هللا مرعش ــه آی و کتابخان
ــی و  ــخ خط ــداری نس ــت نگه ــر وضعی ــال های اخی س
ــا  ــر را ارتق ــن ام ــرای ای ــاز ب ــورد نی ــات م ــن امکان تأمی
ــًا  ــور عموم ــود در کش ــای موج ــر کتابخانه ه ــد، دیگ دهن
ــرآن  ــداری نســخ خطــی ق ــرای نگه شــرایط مناســبی ب
ندارنــد. البتــه ایــن وضعیــت بــرای تمامــی نســخ خطــی 

ــی  ــخ خط ــا نس ــد، ام ــدق می کن ــور ص ــود در کش موج
ــه  ــی ک ــت و تذهیب های ــت کتاب ــل اهمی ــه دلی ــرآن ب ق
ــت  ــه اســت، از اهمی ــه کار رفت ــار ب ــن دســته از آث در ای

ــد. ــتری برخوردارن بیش
او همچنیــن گفتــه بــود شــرایط فعلــی بــرای نگهــداری 
ایــن دســته از منابــع شــرایط نامناســبی اســت کــه هــر 
ــه  ــود. ب ــر ش ــودی اث ــه ناب ــر ب ــکان دارد منج ــه ام لحظ
غیــر از کتابخانه هــا، اماکــن مقدســه ماننــد آســتان 
مقــدس امامــزادگان کــه معمــوالً ایــن نــوع نســخ خطــی 
ــی  ــرایط مطلوب ــز از ش ــود نی ــداری می ش ــا نگه در آنج

ــوردار نیســتند. برخ
در همیــن زمینــه، امیــر لهراســبی )مدیــر مــوزه ی ملــی 
قــرآن( در گفتگــو بــا ایلنــا گفتــه کــه  مــوزه ملــی قــرآن 
طــی هفــت، هشــت ســال گذشــته آن چنــان کــه بایــد 
و شایســته ی یــک مــوزه ی ملــی اســت، نبــوده اســت.

بروکراســیاداریجانموزهملیرامیگیرد
لهراســبی یکــی از عوامــل بــه وجــود آورنــده ایــن 
ــد  ــد و معتق ــی اداری می دان ــوزه را بروکراس ــاع م اوض
ــه  ــم ک ــدر ه ــدارد هرق ــود ن ــی وج ــی منابع ــت  وقت اس
طــرح و برنامــه وجــود  داشــته باشــد ایــن  برنامه هــا در 
ــت  ــوان فعالی ــد و نمی ت ــر می کنن ــی اداری گی بروکراس

ــام داد. ــدی ای انج ج

80درصدآثارموزهنیازمندمرمتهســتند
ــه آثــار ایــن مــوزه  او درخصــوص میــزان آســیبی کــه ب
ــل آســیِب  ــی از عل ــت یک ــرد: رطوب ــان ک ــده، بی وارد آم
نســخ خطــی مــوزه اســت. طــی گزارشــی کــه مــن چنــد 
روز پیــش از امیــن امــوال فرهنگــی مــوزه گرفتــم، 
حــدود 80 درصــد آثــار مــوزه ملــی قــرآن و نســخ خطــی 
ــراث  ــازمان می ــا س ــا ب ــتند. م ــت هس ــد مرم آن نیازمن
فرهنگــی رایزنی هــای زیــادی انجــام داده ایــم و اخیــرًا 
ــه یــک جمع بنــدی رســیده ایم و قــرار شــده ســازمان  ب
میــراث فرهنگــی، بحــث رطوبــت مــوزه را پیگیــری کنــد 

ــرد. ــوی آن را بگی و جل

نمایشگاه دائمی صنایع دستی 

در مازندران وجود ندارد

مدیرکلمیراثفرهنگیگلستان:

قبرستان خالدنبی را از 

آرامگاه خالدنبی جدا کنید

ابراهیــم کریمــی، مدیــر کل میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری 
اســتان گلســتان بــا اشــاره بــه وضعیــت نامناســب ایــن محوطــه ی تاریخــی 
در طــول ســال ها و حتــی هــزاران ســال قبــل و بی توجهی هایــی کــه نســبت 
ــت کم  ــول دس ــد: در ط ــود، می گوی ــده ب ــی ش ــه ی تاریخ ــن محوط ــه ای ب
ــاالی  ــه ب ــداری و اداری ب ــا انتقــال کانکس هــای نگه یــک ســال گذشــته، ب
قبرســتان بــه وســیله ی قاطــر تــالش کردیــم اولیــن قــدم را بــرای حفاظــت 

از ایــن محوطــه ی تاریخــی برداریــم.
ــار اجــازه ی اســتفاده  ــات و اعتب ــود امکان ــه دلیــل کمب ــا بیــان این کــه ب او ب
ــد،  ــه وی نمی دادن ــی را ب ــه ی تاریخ ــن محوط ــرای ای ــان ب ــرو و نگهب از نی
تاکیــد می کنــد: تــالش کردیــم بــا اعتبــارات شــخصی ایــن امــکان را بــرای 
ــرای  ــز از کانکــس ب ــون نی ــم و اکن ــم کنی ــه  فراه ــان در محوط حضــور نگهب
ــاری  ــر اختصــاص اعتب ــد ب ــا تاکی ــان اســتفاده می شــود.وی ب حضــور نگهب
میلیونــی بــرای ایجــاد راه دسترســی گردشــگر بــه ایــن محوطــه ی تاریخــی 
ــد  ــر می رس ــه نظ ــه ب ــتند ک ــی هس ــاِت باارزش ــن اقدام ــد: ای ــه می کن اضاف
ــث  ــاال باع ــه احتم ــیگار ک ــک ته س ــا ی ــد، ام ــا را نمی بین ــس آن ه ــچ ک هی
آتش ســوزی کمتــر از یــک ســاعته در محوطــه شــده را ســریع می بیننــد و 

آن را فاجعــه می داننــد.
ــه  ــتان کالل ــی از شهرس ــتان خالدنب ــافت قبرس ــه دوری مس ــاره ب ــا اش او ب
ــی  ــد: برخ ــه می ده ــی ادام ــه ی تاریخ ــن محوط ــه ای ــهر ب ــن ش نزدیک تری
افــراد بــا آوردن تورهــای بــا گنجایــش حــدود صــد نفــر و ایجــاد درآمدزایــی 
ــان  ــن درآمدزایی ش ــرای ای ــدری راه ب ــد ق ــی بینن ــی م ــود، وقت ــرای خ ب

ــد. ــده می گیرن ــام را نادی ــت انج ــات در دس ــده، اقدام ــخت تر ش س

نم زدگی 80 درصد آثار موزه ملی قرآن
مدیرموزهملیقرآن:درفصلسرماسقفموزهآبمیدهد

بـودشـرایط هاشـمیهمچنیـنگفتـه
فعلـیبراینگهـداریایندسـتهازمنابع
شـرایطنامناسبیاسـتکههرلحظهامکاندارد
منجـربهنابودیاثرشـود.بهغیـرازکتابخانهها،
مقـدس آسـتان ماننـد مقدسـه اماکـن
امامـزادگانکـهمعمواًلایننوعنسـخخطیدر
آنجـانگهـداریمیشـودنیـزازشـرایطمطلوبی
برخوردارنیسـتند.درهمینزمینه،امیرلهراسـبی
)مدیـرمـوزهیملـیقـرآن(درگفتگـوبـاایلنـا
گفتـهکـهمـوزهملـیقـرآنطیهفت،هشـت
سـالگذشـتهآنچنـانکـهبایـدوشایسـتهی

یـکمـوزهیملـیاسـت،نبودهاسـت.

رونماییازنمادشهر
زیرزمینینوشآباد

میراث فرهنگـی  پایـگاه  مدیـر 
نمـاد  رونمايـی  از  نوش آبـاد 
شـهر  باسـتانی  مجموعـه 
هم زمـان  نوش آبـاد  زیرزمینـی 
بـا هفتـه صنایع دسـتی خبـر داد.زهـرا سـاروخانی مدیـر 
»طـی  افـزود:  آبـاد  نـوش  میراث فرهنگـی  پایـگاه 
کاوش هـای باسـتان شناسـی تعـداد زیـادی پیه سـوز در 
شـهرزیرزمینی نـوش آبـاد به دسـت آمده که تمـام آن ها 
دارای لعـاب فیـروزه ای بـوده و در دو نـوع لولـه دار و 
پیالـه ای شـکل هسـتند. از ایـن پیـه سـوزها کـه روغـن 
آنهـا از عصارخانـه هـای نوش آبـاد تامین می شـده برای 

می شـد.  اسـتفاده  زیرزمینـی  شـهر  روشـنایی 

میراث

– تاریخـی  ارزشـمند  آثـار  از  نگهـداری  و  حفاظـت  به منظـور 
محلـه  هزارسـاله  نگیـن  مدرسـه حیدریـه،  مذهبـی، مسـجد 
بالغـی بـه همـت میـراث فرهنگی، صنایع دسـتی و گردشـگری 

و مرمـت می شـود. قزویـن سـاماندهی  اسـتان 
محمدعلـی حضرتـی مدیـرکل میـراث فرهنگـی، صنایع دسـتی 
و گردشـگری اسـتان قزویـن اظهـار کـرد: مجموعـه مسـجد- 
مدرسـه حیدریـه قزویـن واقـع در محله بالغی از آثار درخشـان 
به یادگار مانده از دوره سـلجوقی اسـت که با داشـتن پیشـینه 
غنـی تاریخـی، معمـاری برجسـته و کتیبه هـای منحصربه فـرد 

ازجملـه آثـار ارزشـمند کهن شـهر قزوین به شـمار مـی رود.وی 
ادامـه داد: ایـن اثـر تاریخـی باشـکوه در محلـه بالغـی قزوین 
بخشـی از بافـت تاریخـی ایـن شـهر واقع شـده و در پیونـد بـا 
سـقاخانه، حمـام بالغی و عمارت سـردار مفخم بافت سـازه ای 
بی نظیـری را ایجـاد کـرده اسـت. یـن مقـام مسـوول در ادامه 
یـادآور شـد: هزینـه بـرای اجـرای ایـن پـروژه مرمتـی بالغ بـر 
اعتبـارات ملـی  از محـل  یـک میلیـارد و 900 میلیـون ریـال 
اسـت کـه امیدواریـم با مرمـت این بنـای زیبـا و منحصربه فرد 

تاریخـی بتوانیـم امانـت داران خوبـی بـرای آیندگان باشـیم.

مســوول دفتــر فنــی اداره کل میــراث فرهنگــی صنایع دســتی 
ــه  ــت: کاروانســرای ارومی ــی گف و گردشــگری آذرباجــان غرب
تاکنــون بــدون هیــچ اســتفاده و کاربــردی و بــه شــکل 
ــت  ــمتی از باف ــا در قس ــال فن ــه و درح ــه ای متروک مجموع

ــی شــود. ــده م شــهری دی
کاروانســرا  ایــن  مرمــت  خصــوص  در  فــرازی  داوود 
ــی از  ــود یک ــت خ ــه وق ــهر ب ــرای ش ــرد: کاروانس ــح ک تصری
کاروانســراهای بــزرگ و مهــم شــهر ارومیــه بــوده اســت کــه 
بــه مــرور زمــان داخــل در بافــت شــهری قــرار گرفــت و بــه 

ــه دســت شــدن مالکیــت آن و عــدم توجــه  دلیــل دســت ب
ــد. ــه آن وارد ش ــدی ب ــی ج ــیب هائ ــی، آس کاف

وی افــزود: اداره کل میــراث فرهنگــی اســتان بــه دلیــل 
ــال  ــدود دو س ــا، ح ــن بن ــی ای ــاری و تاریخ ــت معم اهمی
ــن  ــا و همچنی ــک بن ــا مال ــی ب ــی های ــی رایزن ــه ط ــود ک ب
بررســی هــای کارشناســی بــا مهندســین و معمــاران داشــت، 
ــک  ــارکت مال ــت و مش ــب رضای ــا جل ــت ب ــرانجام توانس س
ــازمان  ــتی از س ــه درخواس ــص بودج ــن تخصی ــا و همچنی بن

ــد. ــاز کن ــاماندهی آن را آغ ــات س ــوع، عملی متب

کاروانسرایی متروکه در دل ارومیهجانی تازه بر پیکر مسجد مدرسه سلجوقی قزوین

افزایشسهمصنایعدستیدرصادراتاستانخراسانجنوبی
معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی خراسان جنوبی با بیان اینکه سهم 

صنایع دستی استان در صادرات 12 میلیارد تومان است گفت: »این رقم نسبت به 
سال های گذشته افزایش یافته و امسال نیز تالش داریم صنعت »زیلوبافی« را در 

این استان احیا کنیم.«

پیام میراث

ی 
مان

آس
س:

عک

شـهرداريرفسـنجاندرنظرداردبراسـاسبودجهمصوبهشماره
5/7/19/شمـورخ97/01/15شـورایمحترماسـالمیشـهر،احداث
بوسـتانمحلـهایاسـدآبـادفارسـیراازطريـقبرگـزاريمناقصـه
عمومـیبهپیمانکارواجدشـرایطواگذارنمايـد.لذاازکلیهمتقاضیان
دارایصالحیـتکهتجربـهوتواناييانجـامكاررادارند،دعوتبعمل
ميآيدجهتدريافتاسـنادواطالعازشـرايطشـركتدرمناقصهبه
دفتـرامـورقراردادهاواقعدرشـهرداريمركزيبهآدرسرفسـنجان،
خيابـانتختييابهنشـانیاینترنتـیwww.rafsanjan.irمراجعه
وپيشـنهاداتخودراتاپايانوقتاداريروزشـنبهمورخ97/04/09
بهدبيرخانهشـهرداريمركزيتسـليمنمايند.ضمنًاشـهرداریدررد

یـاقبـولتمامیاهریکازپیشـنهاداتمختاراسـت.

شـهرداريرفسـنجاندرنظرداردبراسـاسبودجهمصوبهشماره
5/7/19/شمـورخ97/01/15شـورایمحترماسـالمیشـهر،نسـبت
بـهتجدیـدمناقصـهاحـداثپـروژهمیـدانمحمـدرسـولهللا)ص(
اقـدامنمایـد.لذاازکلیـهمتقاضیانیکهدارایصالحیـتالزموتجربه
وتوانايـيانجـامكاررادارنـد،دعـوتبعمـلمـيآيدجهـتدريافت
اسـنادواطـالعازشـرايطشـركتدرمناقصهبـهدفترامـورقراردادها
واقـعدرشـهرداريمركـزيبهآدرسرفسـنجان،خيابـانتختييابه
نشـانیاینترنتـیwww.rafsanjan.irمراجعـهوپيشـنهاداتخود
راتـاپايـانوقـتاداريروزیکشـنبهمـورخ97/04/03بـهدبيرخانـه
شـهرداريمركزيتسليمنمايند.ضمنًاشـهرداریدرردیاقبولتمام

یـاهریکازپیشـنهاداتمختاراسـت.

(آگهی مناقصه عمومی) آگهی  تجدید مناقصه عمومی

روابطعمومیشهرداریرفسنجان روابطعمومیشهرداریرفسنجان

نوبت اول

ابالغیه
ابــالغ  مشــخصات 
شــونده حقیقی:علــی 
بــه  فرزنــد حســین  عســکری 
رفســنجان  کرمــان   نشــانی 
احمــد آبــاد دفعــه تعمیــر گاه 
ــص از  ــع نق ــت رف ــکری مهل عس

روز ابــالغ:10  تاریــخ 
کرمــان  حضور:اســتان  محــل 
شهرســتان رفســنجان خیابــان 
ســاختمان  خمینــی  امــام 

قدیــم دادگســتری 
مســئولدفتــرشــعبهشــورای
2 شــماره اختــالف حــل
رفســنجان-فاطمه شهرســتان

تــی نجا
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1 0 0 0 3 4 3 2 1 1 7 8 3 4  پیام
رسانه

در این صفحه می توانید مهم ترین خبرهای

رسانه های مختلف ایران و جهان را ببینید

روزنامـه»اصفهـانزیبا«بـه نقـل از 
اسـتاندار اصفهـان نوشـت بـرای کشـاورزانی که 
بـه علـت کـم آبـی خسـارت دیـده انـد 67هزار 

شـغل ایجـاد می شـود.

روزنامـه»مهدتمدن«در مورد مسـاله 
ازدواج کـودکان گزارشـی منتشـر کـرده و آن را 

مصـداق کـودک آزاری بیـان کرده اسـت.

روزنامـه »افسانه« از کشـت هندوانه در 
فـارس و مصـرف نامتعـارف آب در بحـران کـم 

آبی این اسـتان نوشـته اسـت.

روزنامـه»خبرشـمال«از رونـد کند 
پرداخـت وام روسـتایی در مازنـدران بـه دلیـل 

ضعـف کارشناسـی بانکی نوشـته اسـت.

روزنامـه »دریا«از اجرای طـرح صندوق 
مکانیـزه فـروش در هرمـزگان بـرای افزایـش 

شـفافیت اقتصادی نوشـته اسـت.

افـت  یـزد«از  »بشـارت روزنامـه 
50درصـدی فشـار آب در یـزد بخاطـر کاهـش 
میـزان آب انتقالـی بـه ایـن اسـتان خبـر داده 

اسـت.

اصفهان

آذربایجانشرقی

فارس

شمال

هرمزگان

یزد

خبرگــزاریســیاناناز بــه هــم خوردن 
تفاهــم آمریــکا بــا جــی7 نوشــته اســت.

فرانس24در خبر ویژه رسـیدن رهبر کره 
شـمالی بـه سـنگاپور بـرای دیـدار آینـده خـود با 

ترامـپ را خبر داد.

ادامــه  از  اســپوتنیک خبرگــزاری 
درگیــری هــای نظامــی علیــه تروریســم و 
فعالیــت هــای نظامــی پوتیــن در منطقــه 

نوشــته اســت.

خبـر گـزاری رویتـرزاز نزدیـک شـدن بـه 
زمـان مالقـات تاریخـی رهبـر کـره شـمالی و 
ترامـپ در سـنگاپور و حساسـیت ایـن دیـدار 

نوشـته اسـت.

ــوز نوشــت 3000 فروشــگاه در  ــفنی گل
دبــی اجنــاس خــود را تــا نصــف قیمــت بــه حــراج 

گذاشتند.

یورونیوزنوشـت که ترامپ توافـق خود در 
نشسـت جی7 را بـر هم زد.

آمریکا

فرانسه

روسیه

انگلستان

امارات

اروپا
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نگاه دراینصفحهعکسهاییراکهروزگذشتهدرفضایمجازی
منتشرشدهاند،میبینید.

عکسنشنالجئوگرافیککوهدولومیتدرشمالشرقایتالیارادرلحظهطلوعخورشیدنشانمیدهد.مسافرتیکخانوادهقجریدرسال1913

منطقهتاریخیطبیعیکاظمداشی–ارومیه/تسنیم
تاالبصالحیهواقعدرروستایصالحیه

درنظرآباداستانالبرز/همشهری

سفالگریدراللجینهمدان/تسنیم جلسهعلنیمجلسشورایاسالمی/ایرنا

آیینکوچهگردانعاشقدرآمل/مهر EPA/نشستسرانهفتکشورصنعتیمعروفبهگروههفت
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مرکز»کاهشطالق«درکرمانشاهراهاندازیمیشودپیام ایران
مدیرکل بهزیستی استان کرمانشاه از راه اندازی مرکز »کاهش طالق« در استان از 
ابتدای تیرماه خبر داد.

رییس سـازمان مدیریت و برنامه ریزی اسـتان 
اردبیـل گفـت: بایـد وزارت جهـاد کشـاورزی بـا 
اعمـال برنامه هـای مناسـب نسـبت به اسـکان 
اقـدام کنـد. داود  عشـایر  مانـدگاری  تثبیـت  و 

از پروژه هـای  اینکـه برخـی  بیـان  بـا  شـایقی 
راهسـازی در اسـتان اردبیل سـه برابـر افزایش 
یافتـه اسـت، گفت: بـه عنوان نمونـه راه جلفا – 
اصالنـدوز در سـال 97 بـا دو برابر افزایش به 1۴ 

میلیـارد تومـان، کلـور – درام 10 میلیـارد تومان، 
رضـی – امیرکنـدی 19 میلیـارد تومـان، دوبانده 
بـا  نیـز  اردبیـل – سـرچم  نمیـن – آسـتارا و 
افزایـش اعتبار روبروسـت.وی دیگـر پروژه مهم 
اسـتان را پایاب سـد خدافرین اعالم و تصریح 
کـرد: از محل صنـدوق ذخیـره ارزی و با عنایت 
مقـام معظـم رهبـری یـک میلیـارد دالر به این 
پـروژه تامین اعتبار شـده و با بهره بـرداری از آن 
در سـالجاری بـرای 26 هـزار نفر اشـتغال ایجاد 

شـده  است. 

اسکان عشایر در محدوده 
کشت و صنعت تثبیت شود

خطرات شنا در رودخانه و کانال های آبیاری

ساالنهتعدادقابلتوجهیازافرادبهدلیلعدمرعایتنکاتایمنیدرکانالهایآبغرقمیشوند

شـرکتسـهامیآبمنطقهایبوشـهردراطالعیهاینسـبت
بـهخطـرغرقشـدگیبـراثـرشـناکـردندرتاسیسـاتآبی
اسـتان،بهویژهشـبکههایآبیاریوزهکشیهشـدارداد.در
ایـناطالعیـهآمـدهاسـت:همهسـالهباشـروعفصـلگرما
برخـیازشـهروندانبـدونتوجـهبـهعالئمهشـداردهندهو
اطالعیـههایمکرراینشـرکت،مبـادرتبهشـنادردریاچه
سـدرییسـعلیدلـواری،کانالهـایآبیـاریوزهکشـیو
همچنیـنبندهـایانحرافـیو...میکنندکهمتاسـفانهاین
سـهلانگاریهاموجببـروزخسـاراتجانیومالـیجبران
ناپذیـریمیشود.شـرکتسـهامیآبمنطقـهایبوشـهر
تاکیـدداردایـنتاسیسـاتصرفـابـرایآبرسـانیطراحـیو
احداثشـدهوبـههیچوجهبرایشـناکردنمناسـبنبوده
وخطرغرقشـدندرآنهاوجوددارد.همچنینتاسیسـات
ومحـلهـایاشـارهشـدهدارایحریـمقانونیهسـتندلذا

ورودبـهحریـمآنهـاوشـنادرآنممنوعاسـت.

شـایقیپیگیـریبرایاحـداثبیمارسـتانهزار
مـردم حـق بـه مطالبـات جـزو را تختخوابـی
برشـمردوگفـت:تکمیـلپروژههـایفاضـالب،
تاکیـد بـا گیـوی سـد پایـاب و عمـارت سـد
اسـتانداراردبیـلمـوردرصـدودقتماسـتو
مقررشـدهدرسـفرآتیرئیسجمهوربهاسـتان
پروژههـای عنـوان بـه پروژههـا ایـن اردبیـل

اولویـتدارمـوردپیگیـریقـرارگیـرد.

افــراد زیــادی هنــگام  هــر ســال 
و کانال هــای  رودخانه هــا  در  شــنا 
دســت  از  را  خــود  جــان  آبیــاری 
آن  اصلــی  علــت  کــه  می دهنــد 
و  شــنا  فنــون  بــا  آشــنایی  عــدم 
اســت.  هشــدارها  بــه  بی توجهــی 
اســتان بوشــهر دارای هــوای گــرم 
ــاله در  ــر س ــه ه ــت ک ــک اس و خش
ایــام تابســتان، مــردم بــرای فــرار از 
ــح  ــور تفری ــه منظ ــوا و ب ــای ه گرم
در  کــردن  شــنا  بــه  ســرگرمی  و 
و  آبیــاری  رودخانه هــا، کانال هــای 

می پردازنــد. دریــا 
در حالــی کــه شــاهد هشــدارهای 
شــنا  از  پرهیــز  بــرای  متعــددی 
کــردن در تاسیســات آبــی اســتان 
هســتیم، بــاز هــم تعــداد زیــادی 
جــوان  قشــر  ویــژه  بــه  مــردم  از 
در روزهــای گــرم تابســتان راهــی 
آبیــاری  کانال هــای  و  رودخانه هــا 

. ند می شــو
ــش  ــذت بخ ــه ل ــه اگرچ ــی ک تفریح
اســت ولــی خطــرات بســیار زیــادی 
ــی از  ــه یک ــان دارد ک ــود پنه را در خ

ــرق شــدن  ــرات آن غ ــن خط مهمتری
ــی را  ــارت کاف ــه مه ــرادی اســت ک اف

ــد. ــراه ندارن ــن آب ــرای شــنا در ای ب
ــود  ــز وج ــری نی ــرات دیگ ــه خط البت
ــن  ــی ای ــه آلودگ ــوان ب ــه می ت دارد ک
و  اشــاره کــرد  ســطحی  آب هــای 
ــای  ــروز بیماری ه ــل ب ــد عام می توان
پوســتی و دیگــر بیماری هــا بــرای 

ــد. ــراد باش اف
عمــق  دارای  آبیــاری  کانال هــای 
بســیار زیــادی هســتند کــه گاهــا بــه 
ــد و  ــز می رس ــر نی ــه مت ــش از س بی
بــا توجــه بــه ســرعت بــاالی حرکــت 
ــنا  ــا ش ــیاری ب ــای بس آب، تفاوت ه
راکــد دارد و خطــرات  در آب هــای 
شــنا در ایــن آب هــا نیــز بیشــتر 

ــت. اس
منطقــه ای  آب  ســهامی  شــرکت 
بوشــهر در اطالعیــه ای نســبت بــه 
ــنا  ــر ش ــر اث ــدگی ب ــرق ش ــر غ خط
ــتان،  ــی اس ــات آب ــردن در تاسیس ک
و  آبیــاری  شــبکه های  ویــژه  بــه 

داد.  هشــدار  زهکشــی 
اســت:  آمــده  اطالعیــه  ایــن  در 

فصــل  شــروع  بــا  ســاله  همــه 
گرمــا برخــی از شــهروندان بــدون 
ــده و  ــدار دهن ــم هش ــه عالئ ــه ب توج
ــن شــرکت،  ــرر ای ــای مک ــه ه اطالعی
ــد  ــه س ــنا در دریاچ ــه ش ــادرت ب مب
کانال هــای  دلــواری،  رئیســعلی 
همچنیــن  و  زهکشــی  و  آبیــاری 
می کننــد   ... و  انحرافــی  بندهــای 
ــهل انگاری ها  ــن س ــفانه ای ــه متاس ک
و  جانــی  بــروز خســارات  موجــب 
مالــی جبــران ناپذیــری می شــود.
ای  منطقــه  آب  ســهامی  شــرکت 
ــن تاسیســات  ــد دارد ای بوشــهر تاکی
و  آبرســانی طراحــی  بــرای  صرفــا 
احــداث شــده و بــه هیــچ وجــه 
ــوده و  ــردن مناســب نب ــرای شــنا ک ب
خطــر غــرق شــدن در آن هــا وجــود 
ــل  ــات و مح ــن تاسیس دارد. همچنی
حریــم  دارای  شــده  اشــاره  هــای 
قانونــی هســتند لــذا ورود بــه حریــم 
ــت. ــوع اس ــنا در آن ممن ــا و ش آنه

و  ســاکنین  شــهروندان،  بــه 
تأکیــد  و  توصیــه  مســافرین 
ــده  ــم هشــدار دهن ــه عالئ می شــود ب

توجــه کــرده و تذکــرات صــادر شــده 
اهتمــام کافــی داشــته باشــند تــا 
جبــران  و  تلــخ  حــوادث  شــاهد 
رعایــت  عــدم  از  حاصــل  ناپذیــر 
ــک  ــچ ی ــکات مطــرح شــده، در هی ن
نباشــیم.  بوشــهر  اســتان  نقــاط  از 
ــهامی  ــرکت آب س ــت ش ــی اس بدیه
واحدهــای  و  بوشــهر  ای  منطقــه 
ــه  ــروز هرگون ــورت ب ــه آن در ص تابع
اشــاره  مــورد  مناطــق  در  حادثــه 
هیــچ گونــه مســئولیتی بــه عهــده 

داشــت. نخواهــد 
ــدادی  ــا تع ــل گرم ــال در فص ــر س ه
ــدون  ــان، ب ــژه جوان ــه وی ــردم ب از م
ــده و  ــدار دهن ــم هش ــه عالی ــه ب توج
اطالعیــه هــای ایــن شــرکت، مبادرت 
تاسیســات  و  ســدها  در  شــنا  بــه 
ــی و  ــرات جان ــا خط ــرده و ب ــی ک آب
ــی  ــرق شــدگی مواجــه م ــال غ احتم
شوند.شــرکت ســهامی آب منطقــه 
ــور پیشــگیری از  ــه منظ ای بوشــهر ب
ــی  ــی از ب ــخ ناش ــوادث تل ــوع ح وق
توجهــی افــراد، اقــدام بــه نصــب 
تابلوهــا و بنرهــای هشــدار دهنــده 
ــی،  ــات آب ــد و تاسیس ــراف س در اط

و ســیما،  از صــدا  اطــالع رســانی 
و  ملــی  در مطبوعــات  آگهــی  درج 
ــانی  ــالع رس ــن اط ــی و همچنی محل
و  خبــری  وبســایت های  طریــق  از 

ــت. ــرده اس ــازی ک ــای مج فض
کــه  عواملــی  مهمتریــن  از  یکــی 
ــن  ــروز ای ــاهد ب ــود ش ــث می ش باع
و  رودخانه هــا  مســیر  در  خطــرات 
عــدم  باشــیم،  آبیــاری  کانال هــا 
وجــود اســتخرهای شــنا در نقــاط 
توســعه  بــا  کــه  اســت  مختلــف 
اســتخرها و ایجــاد اســتخر در نقــاط 
مشــکالت  ایــن  اســتان  مختلــف 
کاهــش خواهــد یافت.ایجاد اســتخر 
می توانــد عــالوه بــر تامیــن نیازهــای 
ــرم  ــای گ ــنا در روزه ــه ش ــان ب جوان
مخاطــرات  از  بســیاری  ســال، 
و  رودخانه هــا  آب هــای  در  شــنا 
کاهــش  را  آبیــاری  کانال هــای 
دهــد. وجــود آب ســالم و بهداشــتی 
ــای  ــه بخش ه ــتخر ب ــک اس و تفکی
ــود  ــار وج ــق در کن ــق و پرعم کم عم
نجــات غریــق در اســتخرها از مــوارد 
ــای آزاد  ــه آب ه ــتخرها ب ــری اس برت

ــت. اس

آمادگیمناطقنفتخیز
جنوببرایکاهشمصرف

برقدرتابستان
نشسـت فنـی و تخصصـی هماهنگـی اجـرای 
بررسـی  و  سـاعات کاری  بخشـنامه کاهـش 
راهکارهـای مصـرف بهینه برق در شـرکت ملی 

مناطـق نفـت خیـز جنـوب برگزار شـد.
در ایـن نشسـت کـه بـا حضـور مهنـدس بیژن 
عالـی پـور مدیرعامـل و مدیـران ارشـد ایـن 
شـرکت برگـزار شـد، در خصـوص راهکارهـای 
صرفـه جویـی و برنامـه ریـزی بـرای کاهـش 
مصـرف بـرق در واحدهـای سـتادی، خدماتـی 
و مسـکونی بـا لحاظ نمـودن شـرایط عملیاتی 
و اجـرای دقیـق برنامـه تولید بحـث و تصمیم 

شـد. گیری 
اجـرای  بـر  تاکیـد  بـا  پـور  عالـی  مهنـدس 
بخشـنامه اسـتانداری خوزسـتان برای کاهش 
سـاعت اداری در تابسـتان امسال اظهار داشت: 
سـاعت اداری در واحدهـای سـتادی شـرکت 
ملی مناطق نفت خیز جنوب مطابق بخشـنامه 
و  یابـد  مـی  خوزسـتان کاهـش  اسـتانداری 
دسـتورات الزم بـه مدیریـت ها و شـرکت های 
تابـع بـرای کنتـرل و اجـرای موثـر آن به منظور 
کاهـش مصـرف بـرق در سـاعات اوج مصـرف 

داده شـده اسـت.
وی گفـت: واحدهای عملیاتی از این بخشـنامه 
مسـتثنی بـوده و مطابق روال گذشـته فعالیت 
خواهنـد داشـت؛ ضمنـًا بـرای حضـور تعـداد 
از مدیـران و کارشناسـان سـتادی  محـدودی 
مرتبـط بـا برنامـه تولیـد بعـد از وقـت اداری 
برنامـه ریـزی الزم صـورت گرفتـه اسـت.عالی 
پـور با اشـاره بـه افزایش دمـای هوا در اسـتان 
در روزهـای اخیـر و تـداوم آن در آینـده افـزود: 
شـرکت ملـی مناطـق نفـت خیـز جنـوب طـی 
هفتـه هـای گذشـته بـرای کاهـش مصـرف 
بـرق در واحدهـای سـتادی خـود مقدمـات و 
تمهیـدات الزم را فراهـم نمـوده و امیدواریـم  با 
مجموعـه اقداماتی که در ایـن رابطه صورت می 
گیرد،  شـاهد کاهش چشمگیر مصرف برق در 

مناطق شـرکتی، باشـیم.
در ایـن نشسـت ضمن بیان دیـدگاه ها، برنامه 
هـا و راهکارهـای مدیران و کارشناسـان مناطق 
نفـت خیز جنوب بـرای کاهش مصـرف انرژی 
پایـش مسـتمر مصـرف و  ایـن شـرکت،  در 
هماهنگـی بـا معاونـت بهـره بـرداری شـرکت 
توزیع نیروی برق اسـتان تصمیمات الزم اتخاذ 
شـد.گفتنی است براسـاس بخش نامه ابالغی 
از سـوی دولـت، سـاعات کاری سـازمان هـای 
سـتادی شـرکت ملـی مناطـق نفتخیزجنوب و 
شـرکت های تابع مسـتقر در خوزسـتان در بازه 
زمانـی 19خـرداد تـا 15 شـهریور مـاه 1397  از 
6:30 دقیقـه صبح تـا 12:30 دقیقه خواهد بود.

خوزستان

ساختومونتاژغلتکهایقالبو
سگمنتصفرماشینریختهگری

بــا مشــارکت و همــکاری کارشناســـــان فـــــوالد 
مبـــــارکه و شــرکت غلتک هــا و الســتیک های 
ــب و  ــای قال ــو( غلتک ه ــه )میرک ــی مبارک صنعت
سگمــــــــنت صفر ماشــین ریخته گری شمــــارۀ 
5 بــه طـــور کامــل بومــی ســازی شــد و بــا موفقیــت مــورد بهــره بــرداری 
قــرار گرفت.مهــدی اعتــزازی مدیرعامــل شــرکت غلتک هــا و الســتیک های 
صنعتــی مبارکــه )میرکــو( ضمــن اعــالم ایــن خبــر گفــت: بــا توجــه بــه نیــاز 
شــرکت فــوالد مبارکــۀ اصفهــان بــرای ســاخت و مونتــاژ کامــل غلتک هــای 
قالــب و ســگمنت صفــر ماشــین ریختــه گــری شــمارۀ5، ســاخت و مونتــاژ 
کامــل ایــن غلتک هــا در کمتــر از یــک ســوم زمــان معمــول انجــام شــددر 
ــر واحــد اجرایــی شــرکت میرکــو  ــی مدی همیــن خصــوص احمدرضــا زمان
ــر 120، 150  ــا قط ــای ب ــی غلتک ه ــخصات فن ــی و مش ــزود: طراح ــز  اف نی
ــایر  ــای س ــا غلتک ه ــمارۀ 5 ب ــری ش ــین ریخته گ ــری ماش و 190 میلیمت

ــت. ــاوت اس ــال متف ــری کام ــین های ریخته گ ماش

معرفیسریزدی؛پایانیخوش
برتراژدیانتخابشهردارکرج

عنــوان  بــه  ســریزدی«  »مجیــد  انتخــاب 
شــهردار کــرج پــس از مــدت هــا بحــث، 
بررســی و ایجــاد حواشــی پیرامــون موضــوع، 
ــرده  ــده ک ــهر زن ــردم کالنش ــد را در دل م امی
اســت؛ امیــدی کــه از ســابقه مدیریتــی قبلــی وی بــه دســت 
آمــده اســت نــه از تعبیــر و تفســیرهای گوناگــون و تبلیغــات. 
»مجیــد حاجــی غــالم ســریزدی« معــروف بــه »مجیــد ســریزدی« 
ــم  ــدرِک دیپل ــه م ــودن س ــن و دارا ب ــال س ــه 54 س ــک ب ــا نزدی ب
راه و ســاختمان، کارشناســی عمــران و کارشناســی ارشــد برنامــه 
ــج  ــی پن ــت اجرای ــابقه مدیری ــه س ــه ای، ک ــهری و منطق ــزی ش ری
ــود.  شــهر کشــور را داراســت، از ایــن پــس شــهردار کــرج خواهــد ب
ــه ســابقه خــود در ایــن  ــا توجــه ب شــهرداری کــه انتظــار مــی رود ب
عرصــه، خــوش بدرخشــد و بــه دور از حاشــیه ها، شــهر را بــه ســمت 

ــد. ــوق ده ــی س آبادان

کرمانشاهکرجاصفهان
فخـارزاده- حسـنا 
مـا کرمانشـاه/پیام 
روابـط  همـت  بـه 
عمومی سازمان جهاد 
کشـاورزی اسـتان کرمانشـاه و بـا حمایت های 
سـازمان،  ایـن  رییـس  شـهبازی  دکتـر 
دوازدهمین سـفر مطبوعاتی خبرنگاران توسـط 
اسـتان کرمانشـاه  جهـاد کشـاورزی  سـازمان 
برگـزار شـد.در ادامـه بازدیـد خبرنگاران اسـتان 
از  جمعـی  کشـاورزی؛  بخـش  از  کرمانشـاه 
خبرنـگاران خبرگزاری هـا و نشـریات از بخـش 
کشـاورزی شهرسـتان صحنـه بازدیـد کردند.در 
ایـن سـفر یـک روزه کـه نـوروزی مدیـر جهـاد 
و کارشناسـان  صحنـه  شهرسـتان  کشـاورزی 
از  داشـتند،خبرنگاران  حضـور  مدیریـت  ایـن 

همچـون  ایـن شهرسـتان  مهـم  هـای  پـروژه 
نویـن  هـای  سیسـتم  هکتـار   2800 اجـرای 
آبیـاری، طـرح پرواربنـدی 10 هـزار راسـی بـز، 
گلخانـه گل شـاخه بریـده، مـزارع تحقیقاتـی 
و... بازدیـد و از نزدیـک در جریـان روند اجرای 
اسـت  گرفتند.گفتنـی  قـرار  هـا  طـرح  ایـن 
آشـنایی  هـدف  بـا  و  در چنـد سـال گذشـته 
خبرنـگاران با پتانسـیل های بخش کشـاورزی 
شـده  انجـام  فعالیت هـای  همچنیـن  اسـتان 
سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان در شهرستان 
هـای مختلـف؛ هر فصـل جمعـی از خبرنگاران 
ضمـن عزیمت بـه یکی از شهرسـتان ها ضمن 
دیـدار بـا مدیـر و کارشناسـان جهاد کشـاورزی 
در  شـده  انجـام  اقدامـات  از  شهرسـتان،  آن 

بخـش کشـاورزی بازدیـد مـی کننـد.

دوازدهمینسفرمطبوعاتیخبرنگاران
توسطسازمانجهادكشاورزیكرمانشاه



سال چهاردهم | شماره پیاپی 1186| دوشنبه21خرداد 1397 021-26325268

9
www.payamema.ir

پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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پیام انرژی ذخایرنفتقطعیجهانکاهشیافت
اوپک در بولتن آماری ساالنه خود اعالم کرد ذخایر نفت قطعی جهانی 0.۴ درصد در 
سال 2017 نسبت به سطح 2016 کاهش یافته و به 1.۴83 تریلیون بشکه رسید و 

ذخایر گاز 0.2 درصد رشد کرد و به 199.۴ تریلیون مترمکعب رسید.
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شــورای  مصوبــه  نفــت،  وزیــر 
ــد  ــش تولی ــاره افزای ــاد را درب اقتص
از 29 میــدان نفتــی تشــریح کــرد و 
گفــت: بــا اجــرای ایــن طــرح، ظــرف 
ســه ســال، ۴60 میلیــون بشــکه بــه 
تولیــد 29 میــدان نفتــی اضافــه 

می شــود.
ــا اشــاره بــه مصوبــه  بیــژن زنگنــه ب
شــورای اقتصــاد بــرای افزایــش 
برداشــت از 29 میــدان نفتــی، اظهــار 

کــرد: 29 طــرح بــرای نگهداشــت 
میدان هــای  تولیــد  افزایــش  و 
ایــالم،  در  بهره بــرداری  حــال  در 
ــاره  ــالت ق خوزســتان، گچســاران، ف
ــع  و فــارس طراحــی شــده کــه مناب
مالــی آن قــرار اســت از طریــق مردم 
ــه  ــان این ک ــا بی ــن شــود.وی ب تامی
همــه فعالیــت افزایــش برداشــت از 
شــرکت های  بــه  میدان هــا  ایــن 
ایرانــی واگــذار می شــود، افــزود: 

بیــش از 75 درصــد تجهیــزات بــرای 
ــت  ــی اس ــت ها ایران ــعه برداش توس
و فهرســت مفصلــی از تجهیــزات 
ــود  ــرارداد می ش ــه ق ــی ضمیم ایران
ایــن  مکلفنــد  پیمانــکاران  کــه 
ــی  ــرکت های ایران ــزات را از ش تجهی

ــد. ــداری کنن خری
وزیــر نفــت، یکــی از اهــداف اجــرای 
ایــن طــرح را ایجــاد اشــتغال و 
تقاضــا بــرای کاال و خدمــات ایرانــی 
عنــوان کــرد و افــزود: چهــار درصد از 
کل مبلــغ درآمــدی صــرف رســیدگی 
بــه مناطــق اجــرای طرح هــا شــده و 
ــی  ــرای محرومیت زدای ــی ب طرح های

ــن مناطــق اجــرا می شــود. در ای

مصوبه افزایش تولید

 از 29 میدان نفتی تشریح شد

  C3 خودروهاي سيتروئن

ثبت نامي در مهلت مقرر 

تحويل خواهد شد

شـرکت سـایپا سـیتروئن، فـاز تولیـد آزمایشـی محصـول سـیتروئنC3  را بـا 
موفقیـت پشـت سـر گذاشـته و آمـاده اجـرای مراحل بعدی رسـیدن بـه تولید 
انبـوه اسـت.تعهدات شـرکت سـایپا سـیتروئن مبنـی بـر تحویل 2000 دسـتگاه 
خـودروی پیـش فـروش شـده بر اسـاس بخشـنامه هـای تحویل اعالم شـده 
قبلـی )شـهریور، مهـر و آبـان(، انجـام و نمایندگـی هـای منتخـب جهـت ارایـه 
خدمـات پـس از فـروش و تامیـن قطعـات یدکـی ایـن خودروهـا در حـال 
استانداردسـازی هسـتند كـه بـه زودی ایـن نمایندگـی هـای منتخـب، افتتـاح 
و عملیـات پشـتیبانی خدمـات پـس از فـروش توسـط شـرکت انجـام خواهد 
  C3 شـد.بر اسـاس ایـن گـزارش ثبت نام پیـش فروش خـودروی سـیتروئن
اولیـن محصـول تولیـدی شـركت سایپاسـیتروئن بـر اسـاس مجـوز پیـش 
فـروش دو هـزار دسـتگاه از وزارت صنعت معدن و تجارت و با شـرایط یكسـان 
در تاریخ 26 اردیبهشـت سـال جاری برگزار شـده اسـت.این گزارش می افزاید: 
ایـن برنامـه تنهـا بـه صـورت اینترنتی و بـا در نظرگرفتن شـرایط یكسـان برای 
همـه متقاضیـان در سراسـر كشـور و تحـت نظـارت دسـتگاه هـای نظارتـی در 
مـدت زمـان یـك سـاعت و 21 دقیقـه بـه اجـرا در آمد كـه با اسـتقبال بی نظیر 
متقاضیـان رو بـه رو شـد. در ایـن فاصلـه زمانـی، حـدود 15 میلیـون بازدیـد از 
صفحـات مختلـف سـایت شـركت سایپاسـیتروئن بـه ثبـت رسـیده و از ایـن 
میـان، 56 هـزار نفـر بـه صـورت آنالیـن درخواسـت ثبـت نـام و پیـش خریـد 
ایـن خـودرو را داشـتند كـه از ایـن تعـداد، حـدود 12 هـزار نفـر موفـق بـه ثبت 
مشـخصات اولیـه خـود شـدند و از بیـن 12 هـزار نفـر هـم، 2 هـزار نفـر موفـق 
بـه تكمیـل وجـه ثبـت نـام و پرداخـت 60 میلیـون تومـان جهـت پیـش خرید 
خـودروی سـیتروئن C3 شـدند.نتایج حاصلـه از پیـش فروش ایـن محصول 
حاكـی از آن اسـت كـه متقاضیـان مختلـف از سراسـر كشـور بـا دسترسـی بـه 

اینترنـت، موفـق بـه ثبـت نـام پیـش فـروش این خـودرو شـده اند.

اوپکبایددربرابر
تحریمهامتحدشود

اوپـک  اعضـای  از  ونزوئـال 
تحریم هـای  برابـر  در  خواسـت 
اتخـاذ  متحـد  موضعـی  آمریـکا 
کننـد. برخـی منابـع اعـالم کردنـد ونزوئـال از دیگـر اعضای 
اوپـک خواسـته کـه در برابـر تحریم هـای آمریـکا متحـد 
شـوند. ایـران و ونزوئـال از اوپـک خواسـته اند در نشسـت 
آینـده ایـن سـازمان دربـاره پیامدهای تحریم هـای آمریکا 
بحـث کننـد. هـر دو کشـور با اسـتناد بـه اساسـنامه اوپک، 
خواهـان حمایـت دیگـر اعضـای ایـن سـازمان شـده اند. 
اظهارنظـر،  بـرای  درخواسـت ها  بـه  ونزوئـال  نفـت  وزارت 

نـداد. پاسـخ صریحـی 

توزیعبنزینسوپربه
روالعادیبازگشت

قرارگرفتـن پاالیشـگاه امام خمینی 
)ره( شـازند در وضعیـت اورهـال و 
تولیـد بنزین یورو ۴، سـبب کاهش 
میـزان تولیـد و توزیع بنزین سـوپر 
در جایگاه هـای عرضـه سـوخت شـده بـود و اکنـون توزیـع 
ایـن سـوخت مطابـق روال عـادی ادامـه دارد.فاطمـه کاهی، 
سـخنگوی شـرکت ملـی پخـش فرآورده هـای نفتـی ایـران 
دربـاره توزیـع و عرضـه بنزین سـوپر بـه خبرنگار شـانا گفت: 
شـرکت ملی پخـش فرآورده های نفتی، تنها عهـده دار توزیع 
انواع سـوخت از جمله بنزین سـوپر در سـطح کشـور اسـت 

کـه ایـن کار بی وقفـه و طبـق روال گذشـته ادامـه دارد.

پیکمصرفبرقبه
44هزارمگاواترسید

وزارت نیـرو اعـالم کـرد: پیـک 
مصـرف برق کشـور روز )جمعه، 
هـزار   ۴۴ از  خردادمـاه(   18
مـگاوات عبـور کـرد. برپایـه گـزارش شـرکت مدیریـت 
شـبکه بـرق ایـران، پیـک مصـرف بـرق در روز جمعـه 
۴۴ هـزار و ۴57 مـگاوات بـود کـه در مقایسـه با پیک 
مصرفـی پنجشـنبه )۴6 هـزار و 598 مـگاوات( کاهش 
بـرق  مبـادالت  میـزان  همچنیندیـروز  اسـت.  داشـته 
یـک هـزار 898 مـگاوات بـوده کـه از ایـن میـزان یک 
هـزار و 27۴ مـگاوات سـهم صـادرات و 62۴ مـگاوات 

واردات بـوده اسـت.

بورسانرژیمیزبان
عرضه7نوعفرآوردهنفتی

در  طــوس  نیــروگاه  عرضــه 
ــی  ــازار فیزیک ــرق ب ــوی ب تابل
میــزان  بــه  انــرژی  بــورس 
ــروز  ــاه 97 ام ــی خردادم ــه هفتگ ــگاوات بارپای 20 م
7 نــوع فــرآورده در رینــگ  قطعــی شــد. عرضــه 
ــازار فیزیکــی بــورس انــرژی  داخلــی و بیــن الملــل ب
ــورس  ــی ب ــازار فیزیک ــد . در ب ــام ش ــاری انج روز ج
 ۴02 حــالل  و  آیزوریســایکل  کاالهــای  انــرژی 
ــایکل،  ــت، آیزوریس ــران، پالتفرمی ــت ته ــش نف پاالی
حــالل 502 و حــالل 503 پاالیــش نفــت اصفهــان 

می شــود. عرضــه  و... 

نفتبرقاوپک بنزین

ــی(  ــس )پی.آی.س ــی پرگ ــن الملل ــیوم بی ــر کنسرس مدی
اعــالم کــرد: ایــن کنسرســیوم بــرای پــر کــردن جــای خالــی 
ــه علــت تشــدید تحریــم هــا، ناگزیــر  شــرکت هایــی کــه ب
بــه خــروج از صنعــت نفــت ایــران شــده انــد، آمادگــی دارد. 
کنسرســیوم بیــن  المللــی پرگــس بــا هــدف توســعه میــدان 
 هــای هیدروکربــوری از 11 شــرکت اروپایــی، آســیایی و 

کانادایــی تشــکیل شــده اســت کــه در حوزه هــای مختلفــی 
ــی  ــت م ــت فعالی ــت نف ــت صنع ــا پایین دس ــت ت از باالدس
ــی  ــس از آمادگ ــی پرگ ــن الملل ــیوم بی ــر کنسرس کنند.مدی
ــرکت  ــی ش ــای خال ــردن ج ــر ک ــرای پ ــیوم ب ــن کنسرس ای
هایــی کــه بــه علــت تشــدید تحریــم هــا مجبــور بــه خــروج 

ــر داد . ــد، خب ــران شــده ان از صنعــت نفــت ای

ــه بیــش  ــی گاز از گازرســانی ب ــر گازرســانی شــرکت مل مدی
از 22 میلیــون و 356 هــزار و 665 مشــترک معــادل 70 
میلیــون نفــر در کشــور خبــر داد و گفــت: صرفه جویــی 
ارزی قابــل توجهــی بــه علــت گازرســانی و کاهــش مصــرف 
ســوخت مایــع صــورت گرفــت. ســعید مومنــی افــزود: ســهم 
ــدات  ــی گاز از تولی ــاز شــرکت مل ــزات مــورد نی تامیــن تجهی

داخلــی کشــور در 10 ســال گذشــته بــا 25 درصــد رشــد، از 70 
درصــد بــه 95 درصــد رســید کــه ایــن امــر در ســال جدیــد 
بــا شــتاب بیشــتری از ســوی ایــن شــرکت دنبــال می شــود.
وی ادامــه داد: تــا پایــان پارســال 331 هــزار و 500 کیلومتــر 
شــبکه گاز شــهری و روســتایی ســاخته و 11 میلیــون و 196 

هــزار و 756 انشــعاب نصــب شــد.

کنسرسیوم نفتی بین المللی، جایگزین 
شرکت های خارجی می شود

70 میلیون ایرانی زیر پوشش شبکه

 گازرسانی قرار گرفتند

خطوط ششم و نهم انتقال گاز ضامن پایداری 

صادرات گاز ایران

شــرکت مدیرعامــل
توســعه و مهندســی
ــم ــطنه ــامخ ــاناتم گاز،زم
راحــدودســهســالآینــده
داد: ادامــه و کــرد اعــالم
امســالحــدود250کیلومتــراز
ــم. ــنخــطراآمــادهمیکنی ای
ســرمایهمــوردنیــازایــنخــط
نیــزازراههــایمختلــفماننــد
قراردادهــایEPCوبنــد»ق«
تبصــره2قانــونبودجــهســال

میشــود. تامیــن 93

ــعه  ــی و توس ــرکت مهندس ــل ش مدیرعام
گاز گفت:خطــوط ششــم و نهــم سراســری 
پیــش  هــم  مــوازات  بــه  انتقــال گاز 
می رونــد و ضامــن پایــداری انتقــال و 
غــرب کشــور  کریــدور  در  صــادرات گاز 
ــاره  ــی، درب ــر تربت ــن منتظ ــتند. حس هس
آغــاز  و  خــط ششــم  ســاخت  پایــان 
ــه  ــری ب ــم سراس ــط نه ــرداری از خ بهره ب
خبرنــگار شــانا گفــت: شــرکت مهندســی و 
ــان امســال پروژه هــای  ــا پای توســعه گاز ت
زیــادی را بایــد بــه بهره بــرداری برســاند کــه 
تکمیــل خــط ششــم و راه اندازی بخشــی از 
خــط نهم سراســری در حــدود 250 کیلومتر 

از مهم تریــن ایــن طرح هــا هســتند.
وی بــا بیــان این کــه خطــوط ششــم 
و نهــم، ضامــن پایــداری گازرســانی در 
کریــدور غــرب کشــور می شــوند، ادامــه داد: 
تعریــف اولیــه خــط ششــم بــرای مســیر 
عســلویه تــا دهــگالن اســت، پارســال 
مســیر اهــواز تــا دهــگالن بــه بهره بــرداری 
ــدود 100  ــا ح ــد، ام ــق گاز ش ــید و تزری رس
ــن خــط شــامل کوهدشــت  ــر از ای کیلومت
بــه بیســتون باقــی مانــده اســت کــه 

ــد. ــرداری برس ــه بهره ب ــد ب ــال بای امس
ــعه  ــی و توس ــرکت مهندس ــل ش مدیرعام
ــار  ــت فش ــتگاه های تقوی ــداد ایس گاز، تع
مــورد نیــاز بــرای خــط ششــم را پنــج 
ــداث  ــزود: اح ــرد و اف ــالم ک ــتگاه اع ایس
ــام  ــط انج ــداث خ ــدا از اح ــتگاه ها ج ایس
می شــود کــه تعــداد آن نیــز بــه ظرفیــت و 

ــتگی دارد. ــال بس ــط انتق ــاز خ نی
ــاخت  ــه س ــه این ک ــاره ب ــا اش ــی، ب تربت
خــط ششــم در قالــب قــرارداد BOT و 
ــام  ــی انج ــکاران داخل ــکاری پیمان ــا هم ب
شــده، مشــارکت بخــش دولتــی را در 
ــی و تامیــن لوله هــای  ســطح نظــارت عال
56 اینــچ عنــوان کــرد و گفــت: همــه 
از  بخش هایــی  بــرای  ســرمایه گذاری 
ــرارگاه  ــارکت ق ــا مش ــه ب ــم ک ــط شش خ
خاتم االنبیــا ســاخته شــده برعهــده شــرکت 

ــت. ــوده اس ــی گاز ب مل
ــی  ــه پروژه های ــه هزین ــان این ک ــا بی وی ب
کــه پارســال بــه بهره بــرداری رســیدند 
حــدود 10 هــزار میلیــارد تومــان بــوده 
ــار کــرد: خــط ششــم یکــی از  اســت، اظه
ــال گاز کشــور  ــوط انتق ــن خط راهبردی تری

ــدون  ــال گاز آن ب ــت انتق ــه ظرفی ــت ک اس
ــا 60  ایســتگاه تقویــت فشــار حــدود 50 ت
ــداث  ــا اح ــت و ب ــب اس ــون مترمکع میلی
ایســتگاه ها تــا 110 میلیــون مترمکعــب 
افزایــش می یابــد. مدیرعامــل شــرکت 
تاثیــر  مهندســی و توســعه گاز دربــاره 
ــه  ــران ب ــادرات گاز ای ــر ص ــم ب ــط شش خ
کشــورهای همســایه تصریــح کرد: قــرارداد 
ــراق در دو بخــش  ــران و ع ــادرات گاز ای ص
ــوط  ــه خط ــداد و بصــره امضــا شــده ک بغ
ایــران آمــاده و تزریــق گاز نیــز انجــام 
شــده اســت، خطــوط بصــره نیــز به وســیله 
ــذر  ــده و زیرگ ــام ش ــی انج ــکار ایران پیمان
ــز آمــاده شــده اســت  ــه مــرزی نی رودخان
کــه بــا آغــاز صــادرات گاز ایــران بــه بخــش 
دوم یعنــی بصــره ارزآوری خوبــی در انتظار 
ــا  ــه ب ــژه آن ک ــه وی ــود، ب ــد ب ــور خواه کش
ــاخت  ــاز س ــم و آغ ــط شش ــدازی خ راه ان
خــط نهــم، مــا بــرای تامیــن حداکثــر گاز 

ــم. ــل داری ــی کام ــرارداد آمادگ ــق ق مطاب
وی افــزود: از آنجــا کــه انتقــال گاز در ایــران 
ــود،  ــام می ش ــبکه ای انج ــورت ش ــه ص ب
تزریــق گاز خــط ششــم، روی تامیــن 

ــت  ــر مثب ــز اث ــه نی ــه ترکی ــی ب گاز صادرات
داشــته اســت، زیــرا گاز آذربایجــان و 
مناطــق شــمال غــرب را نیــز از طریــق 
ــکان  ــم و ام ــن می کنی خــط ششــم تامی
بــه  بیشــتری  گاز  آینــده  در  این کــه 
ترکیــه بفرســتیم بــه وجــود آمــده اســت. 
بــه گفتــه تربتــی، خــط نهــم انتقــال 
ــا  ــلویه ت ــم از عس ــط شش ــار خ گاز در کن
میانــدوآب احــداث می شــود، بنابرایــن 
ــور  ــه ط ــط ب ــر دو خ ــد ه ــدا و مقص مب
تقریبــی یکســان اســت، امــا وجــود هــر 
دو خــط در کنــار یکدیگــر بــرای انتقــال گاز 
تولیــدی عســلویه و تامیــن نیازهــای آتــی 

ــت. ــور الزم اس ــرب کش ــدور غ کری
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ــه و  ــی اســتان کهگیلوی ــرکل پزشــکی قانون مدی
از  پیکــر   ۴2 مجمــوع  در  بویراحمــد گفــت: 
جانباختــگان پــرواز »تهــران- یاســوج« یــا 
تحویــل خانواده هایشــان شــده و یــا در آســتانه 
ــی  ــزود: ط ــی  اف ــتند.کامروز امین ــل هس تحوی
بقایــای  از  محمولــه  چنــد  اخیــر  روز  چنــد 
»تهــران-  پــرواز  جانباختــگان  پیکرهــای 
یاســوج« بــه پزشــکی قانونــی تحویــل شــد.وی 
اظهارکــرد: کلیــه مــوارد ایــن محمولــه هــا نمونــه 
ــتان  ــک اس ــگاه ژنتی ــرای آزمایش ــرداری و ب ب
ــخص  ــس از مش ــه پ ــده ک ــال ش ــارس ارس ف
ــق  ــات دقی ــا اطالع ــش ه ــواب آزمای ــدن ج ش
شــد.مدیرکل  خواهــد  ارائــه  آنهــا  از  تــری 
پزشــکی قانونــی اســتان کهگیلویــه و بویراحمــد 
جــواب  ارســال  از  پــس  خاطرنشــان کــرد: 
ــه  ــا اینکــه مشــخص مــی شــود ک آزمایــش ه
ــل  ــل تحوی ــوارد قاب ــه م ــر ب ــر دیگ ــد پیک چن

تصریــح کــرد:  شــد.امینی  خواهــد  اضافــه 
جانباختــگان  انســانی  بافــت   ۴35 تاکنــون 
پــرواز« تهــران- یاســوج« تحویــل پزشــکی 
قانونــی شــده کــه کار نمونــه بــرداری، کدگــذاری 
آنهــا انجــام شــده اســت.وی  و آزمایشــات 
ادامــه داد: در مجمــوع ۴2 پیکــر از جانباختــگان 
پــرواز »تهــران- یاســوج« یــا تحویــل خانــواده 
هــا شــده کــه تشــییع و خاکســپاری شــده انــد 
هســتند.مدیرکل  تحویــل  آســتانه  در  یــا  و 
پزشــکی قانونــی اســتان کهگیلویــه و بویراحمــد 
ــی  ــه های ــی محمول ــن ط ــرد: همچنی ــه ک اضاف
کــه در چنــد روز اخیــر پیــدا شــدند پیکرهایــی 
کــه شــرایط تحویــل را داشــته باشــند افزایــش 
ــا دریافــت جــواب آزمایــش هــا  ــد و ب مــی یاب
مــی توانیــم تحویــل خانــواده هایشــان دهیــم.

الزم بــه ذکــر اســت کــه مراســم تشــییع اردشــیر 
راد، رییــس فقیــد هیــات والیبــال اســتان 

کهگیلویــه و بویراحمــد و کارمنــدان پزشــکی 
قانونــی اســتان از جانباختــگان پــرواز »تهــران- 
ــاه در  ــرداد م ــنبه، 20 خ ــر یکش ــوج« عص یاس
قبرســتان یاســوج تشــییع و بــه خــاک ســپرده 
اســتان های  از  احمــر  هــالل  شــد.امدادگر 
مختلــف و کوهنــوردان محلــی در محــل ســقوط 
مشــغول  »تهران-یاســوج«  هواپیمــای 
ــن  ــگان ای ــر جانباخت ــای پیک ــتجوی بقای جس

سانحه هوایی هستند.

تحویل42پیکرازجانباختگان
پرواز»تهران-یاسوج«

نجاتمعجزهآسای4نفرازغرقشدندرقشم
فرمانده مرزبانی استان هرمزگان از نجات معجزه آسای ۴ نفر که به علت غرق شدن 
شناور آن ها و نا آشنایی با فنون شنا در آب های حوزه استحفاظی شهرستان قشم در 
حال غرق شدن بودند، توسط مرزبانان این شهرستان خبر داد.

اصفهانخبر

شرکتگازاستان
اصفهان،شرکتبرتردرحوزه

مسوولیتهایاجتماعی
ســید مصطفــی علــوی، بــا بیــان اینکــه شــرکت گاز اســتان 
اصفهــان در حــوزه مســوولیت هــای اجتماعــی خــود برنامــه 
ریــزی مــدون و گســترده ای دارد گفــت: در ســال 96 در این 
ــومین  ــر از س ــوح تقدی ــن و دو ل ــس زری ــوزه، دو تندی ح
جشــنواره مســئولیت هــای اجتماعــی وزارت نفــت کســب 
کردیــم .مهنــدس علــوی افــزود: امــور HSE و پدافنــد 
غیرعامــل ایــن شــرکت بــا چهــار رکــن اساســی بهداشــت، 
ــن  ــل و همچنی ــد غیرعام ــط زیســت و پدافن ــی، محی ایمن
مســئولیت هــای فرعــی از جملــه؛ مدیریــت انــرژی و کربن، 
ــه  ــت کمیت ــط و مدیری ــای مرتب ــوزش ه ــزی آم برنامه ری
مســئولیت هــای اجتماعــی در ایــن شــرکت فعالیــت مــی 
کنــد.وی، بــا تاکیــد بــر اینکــه  HSE تمامــی فعالیــت هــای 
و  می گیــرد  بــر  در  را  ســازمانی کارکنــان  و  اجتماعــی 
برنامه ریــزی و هماهنگــی دقیــق اجــرای متــوازن آن از 
ــبختانه در  ــزود: خوش ــت، اف ــوردار اس ــی برخ ــت باالی اهمی
 HSE ســال گذشــته موفقیت هــای چشــمگیردر حــوزه
ــان،  ــتان اصفه ــرکت گاز اس ــل ش ــم .مدیرعام ــاهد بودی ش
ــای HSE-MS و ISO 50001،کســب  ــه ه ــد گواهینام تمدی
ــی عملکــرد HSE ســال 1395 در بیــن  ــه دوم در ارزیاب رتب
31 شــرکت گاز اســتانی در اســفند 96،کســب لــوح تقدیــر از 
ســازمان حفاظــت محیــط زیســت کشور،کســب لــوح تقدیر 
و تندیــس فعــال زیســت محیطــی از ســازمان حفاظــت از 
محیــط زیســت اســتان وکســب رتبــه ســوم در هشــتمین 
دوره مســابقات عملیاتــی/ ورزشــی امدادگــران را از جملــه 
ــان در  ــتان اصفه ــرکت گاز اس ــزرگ ش ــای ب ــت ه موفقی
حــوزه HSE عنــوان کرد.علــوی همچنیــن، پیــاده ســازی 
مدیریــت پســماند و تبدیــل پســماندهای ویــژه بــه عــادی 
ماننــد بشــکه هــای خالــی ادورانــت، پیــاده ســازی 
مدیریــت ســبز از جملــه توســعه و نگهــداری فضــای 
ســبز، احــداث ســامانه هــای اعــالن و اطفــاء حریــق در 
ــدازه  ــورد، ان ــداد 10 م ــه تع ــرکت ب ــای ش ادارات و انباره
گیــری آالینــده هــای زیســت محیطــی از جملــه صــدای 
ــا و  ــتگاه ه ــدا در ایس ــده ص ــب کاهن ــا و نص ــتگاه ه ایس
ــیون  ــان وکالیبراس ــزر مرکاپت ــتگاه آناالی ــتفاده از دس اس
ــات  ــر اقدام ــنج از دیگ ــنج و بوس ــای گاز س ــتگاه ه دس

کلیدی گاز اصفهان در بخش HSE برشــمرد.

ناتوانیدامداران
خراسانجنوبیازخرید

داروهایدامی
داروخانه هـای دامپزشـکی قطـب و مرکز 
تخصصـی داروی دام هـا اسـت کـه بـه 
صـورت تخصصی دسترسـی دامـداران را 
بـه داروهـا امکان پذیر می سـازد. با توجه 
بـه اینکه شـغل اصلـی بسـیاری از مردم 
خراسـان جنوبی دامـداری اسـت، حضـور 
در  ویـژه  بـه  دامپزشـکی  داروخانه هـای 
مناطـق محروم اسـتان از اهمیـت باالیی 
برخوردار اسـت.داروخانه های دامپزشـکی 
در واقـع پـل ارتباطـی بیـن دامـداران و 
داروی مـورد نیـاز بـرای دام اسـت کـه بـا 
وجـود افراد متخصص در آن هـا، این دارو 
بـا اطمینان بیشـتری به دسـت دامداران 
شـده  سـعی  ایـن گـزارش  می رسـد.در 
است مشـکالت داروخانه های دامپزشکی 
و اهمیـت حضـور آنان در اسـتان بررسـی 
شـود.آمار بـاالی دامپزشـکان مبتـال بـه 
بروسـلوز گویـای پـر مخاطـره بـودن این 
شـغل اسـتعلیرضا نوری مقدم، مسـوول 
فنـی داروخانـه دامپزشـکی و مدیرعامـل 
شـرکت پخش دارویی بیرجند در گفت و 
گو با ایسـنا گفت: هرچند پیشـوند دام در 
کنـار نام پزشـک در نـگاه عمومی جامعه 
نشـانه سروکار داشـتن دکتر دامپزشک با 
دام اسـت، امـا واقعیـت این اسـت که در 
چرخـه بیماری هـا و جلوگیـری از شـیوع 
و  دام  بیـن  انتقـال  قابـل  بیماری هـای 
انسـان و نیـز در کنترل و بازرسـی صنایع 
غذایـی بـه خصـوص بـا منشـاء دامـی، 
دامپزشـک نقـش اول را بـازی می کنـد 
.وی افـزود: باتوجه به اینکه تامین غذای 
سـالم از نظـر اجتماعـی و اقتصـادی در 
درجـه اول اهمیت اسـتراتژیک قـرار دارد، 
می تـوان گفـت تامین مواد غذایی سـالم 
اصلـی  وظیفـه  انسـان  بهداشـت  و 

دامپزشک است . 

                                      ابالغ 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمانشاه ..........اداره ثبت اسناد و امالک ماهیدشت 

آگهــی موضــوع مــاده 10 آئیــن نامــه اجرایــی قانــون الحــاق مــوادی بــه قانــون ســاماندهی و حمایــت 
ــر بشناســنامه شــماره 2 موالیــد  ــد اکب از تولیــد و عرضــه مســکن مصــوب 1388،1- آقــای حســین ملکــی فرزن
ششــدانگ ) یــک بــاب ســاختمان مســکونی( قســمتی از پــالک 94- اصلــی واقــع در قریــه ربــاط علیــا )معــروف 
بــه کاروانســرا( شــهر ماهیدشــت بخــش 3 حومــه کرمانشــاه بــه مســاحت 558/85 متــر مربــع بــه موجــب رأی 
شــماره 88 مورخــه 1397/03/01، لــذا برابــر مــاده 10 آئیــن نامــه اجرایــی قانــون فــوق الذکــر کســانیکه بــه آراء 
صــادره اعتــراض دارنــد از تاریــخ الصــاق ایــن آگهــی ظــرف مهلــت 20 روز اعتــراض خــود را بــه صــورت مکتــوب 
ــی  ــع ثبت ــه مرج ــود ب ــراض خ ــلیم اعت ــخ تس ــاه از تاری ــک م ــت ی ــرف مهل ــلیم و ظ ــل تس ــت مح ــه اداره ثب ب
دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــالح قضائــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه اداره ثبــت اســناد 

و امــالک ماهیدشــت تقدیــم نماینــد.
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                       رونوشت آگهی حصروراثت 
ــه  ــه شــرح دادخواســت ب ــار جلیــل مصیــر دارای شناســنامه شــماره 63297202802ب اقــای خدای
ــه  ــح داده ک ــن توضی ــوده وچنی ــت نم ــی حصروراث ــت گواه ــورا درخواس ــن ش ــه970159 ازای کالس
شــادروان حســن جلیــل مصیــر  بشناســنامه 6320083646در تاریــخ 97/3/5اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود 
زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت ان مرحــوم منحصراســت بــه 1-آقــای خدایــار جلیــل مصیــر فرزنــد علمــدار 
بــه شــماره شناســنامه 575 متولــد ســال 1349 پــدر متوفــی 2- خانــم حکیمــه کریمــی فرزنــد افراســیاب 
ــی  ــریفات مقدمات ــام تش ــا انج ــک ب ــی این ــادر متوف ــال 1354 م ــد س ــنامه 753 متول ــماره شناس ــه ش ب
ــی  ــه ازمتوف ــا وصیتنام ــی دارد ی ــی اعتراض ــا هرکس ــد ت ــی نمای ــی م ــه اگه ــک مرتب ــوررا ی ــت مزب درخواس
نــزد اوباشــد ازتاریــخ نشــر اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم داردواال گواهــی صادرخواهــد شــد446
رئیس شورای حل اختالف شماره یک حوزه قضایی مال خلیفه علی کاظم سعیدی                   3266

          دادنامه
ــا  ــوک ب ــد بی ــداری فرزن خواهــان: فرهــاد طاق
ــد رســول  ــدزاده فرزن ــت محمدرضــا محم وکال
ــدزاده  ــاختمان محم ــی – س ــتارا خ فاراب ــانی آس ــه نش ب
ــا  ــدگان: 1- غالمرض ــت – خوان ــر وکال ــه دفت ــم طبق – نی
ــری 4-  ــا نصی ــدی 3- رض ــه پورمحم ــری 2- راضی نصی
نعمــت هللا علــی کاهــی همگــی بــه نشــانی گیــالن آســتارا 

ــی ــث اصل ــراض ثال ــکان – خواســته: اعت ــول الم مجه
رای دادگاه

ــوک  ــد بی ــداری فرزن ــاد طاق ــوی فره درخصــوص دع
ــان  ــت آقای ــدزاده بطرفی ــا محم ــت محمدرض ــا وکال ب
رضــا نصیــری – غالمرضــا نصیــری و نعمــت الــه 
بخواســته  محمــدی  پــور  راضیــه  و  علــی کاهــی 
شــماره  دادنامــه  بــه  نســبت  ثالــث  اعتــراض 
شــعبه  از  صــادره   90/8/3  –  9009971820100912
موضــوع  آســتارا  حقوقــی  عمومــی  دادگاه  اول 
ــا احتســاب  ــده 900653 و نقــض رای صــادره ب پرون
جمیــع خســارات قانونــی و دادرســی خواهــان در 
شــرح خواســته توضیــح داده در زمــان طــرح دعــوی 
ــه  ــا ب ــورد ادع ــه م ــه نام ــه مبایع ــه ب ــا توج ــی ب اصل
مالــک   89/7/7  – 182521/م   –  008804 شــماره 
ــی بایســت طــرف  ــوده اســت و م ــوی ب موضــوع دع
ــات  ــه محتوی ــه ب ــا توج ــرد دادگاه ب ــرار گی ــوی ق دع

وی  ادعــای  و شــرح خواســته خواهــان  پرونــده 
را وارد نمــی دانــد چــرا کــه دخالــت شــخص در 
ــام  ــم مق ــه قائ ــا ک ــه رای از آنج ــی ب ــی منته دادرس
ــی  ــی نمایندگ ــه نوع ــه رای ب ــی ب ــی منته در دادرس
ــه  ــام وی ب ــم مق ــراض قائ ــع اعت ــت مان ــده اس ش
ــرض  ــوان معت ــه عن ــد ب ــی توان ــود و نم ــی ش رای م
ثالــث وارد شــود عــالوه از مراتــب معنونــه ثالــث بــا 
خریــد ملــک موضــوع مبایعــه نامــه شــماره 54- 
1389/3/15 کــه در آن شــرح فاســخ قیــد شــده 
اســت عمــال علیــه خویــش اقــدام نمــوده و بــا 
توجــه بــه قیــد شــرط فاســخ در متــن مبایعــه نامــه 
علــم وی بــه وجــود شــرط مزبــور محــرز اســت و وی 
بــر متزلــزل بــودن موضــوع مبایعــه نامــه و مالکیــت 
ــه  ــد فســخ مبایع ــوده اســت و تایی فروشــنده آگاه ب
ــه موجــب رای موضــوع دعــوی ســبب  نامــه منشــا ب
باطــل و بــی اثــر شــدن انتقــاالت بعــدی مــی باشــد 
لــذا مســتندا بــه مــاده 1257 قانــون آییــن دادرســی 
مدنــی حکــم بــر بطــالن دعــوی صــادر و اعــالم مــی 
نمایــد رای صــادره ظــرف بیســت روز پــس از ابــالغ 
قابــل تجدیــد نظــر خواهــی در محاکــم محتــرم 

ــت.  ــالن اس ــتان گی ــر اس ــد نظ تجدی

شعبه اول دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری 
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          آگهی حصر وراثت
پــدر  نــام  ســیالوی   شــهرت  عبدالکاظــم   آقــای 
اهــواز  از  صــادره   3347 بشناســنامه  عبدالعبــاس  
درخواســتی بخواســته صــدور گواهــی حصروراثــت تقدیــم و 
ــذار   ــهرت بوع ــه  ش ــوم  ندیم ــادروان  مرح ــه ش ــح داده ک توضی
بشناســنامه 6364 صــادره دشــت آزادگان در تاریــخ 97/2/16 
ــد از :  ــه اش عبارتن ــوت ورث ــود ف ــی خ ــگاه دائم ــواز  اقامت در اه
ــه ش  ــاس ب ــد عبدالعب ــم ســیالوی فرزن 1- متقاضــی عبدالکاظ
ــه(2- هــادی ســیالوی  ش 3347 صــادره از اهــواز )زوج متوفی
ــواز  ــادره از اه ــه ش ش 174249828 ص ــم ب ــد عبدالکاظ فرزن
3- مهــدی ســیالوی فرزنــد عبدالکاظــم بــه ش ش 1741460301 
ــد  ــه(4- ســکینه ســیالوی فرزن صــادره از اهــواز )پســران متوفی
ــر  ــه ش ش 1743032668 صــادره از اهــواز )دخت عبدالکاظــم ب
ــه شــماره  ــی ب ــه شــرح دادخواســت تقدیم ــر ب ــه(و ال غی متوفی
970144/13/97 حقوقــی مــی باشــد.اینک بــا انجــام تشــریفات 
ــا  ــد ت ــی مینمای ــت آگه ــک نوب ــور را در ی ــب مزب ــی مرات قانون
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 نامــه بجــز ســری و رســمی کــه بعــد 

ــار ســاقط اســت. ــراز شــود از درجــه اعتب ــخ اب ــن تاری از ای
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              اجرائیه
مشــخصات محکــوم لــه/ محکــوم لهــم  1- نــام :مهــرداد  
نــام خانوادگــی: صفریــان نــام پــدر: مــراد  نشــانی: 
تهــران- خ امــام خمینــی ره- خ شــیخ هــادی کوچــه شــهید ایروانی 
تهرانــی بــن بســت اول پ 8  -- مشــخصات محکــوم علیــه/ 
محکــوم علیهــم  1- نــام: عبدالغفــور  نــام خانوادگــی: افتخــار  نــام 
پــدر: علــی محمــد  نشانی:اســتان خوزســتان- شهرســتان اهــواز- 
اهــواز- خ نــادری شــرقی- نبــش خاقانــی ســاختمان ســبز مطــب 
دکتــر افتخــار -محکــوم بــه -- بموجــب درخواســت اجــرای حکــم 
مربوطــه بــه شــماره و شــماره دادنامــه مربوطــه  9609976111001084   
محکــوم علیــه محکــوم اســت بــه 1- انجــام مقدمــات و تشــریفات 
ــک  ــش ی ــع در بخ ــی 347/1988 واق ــاک ثبت ــمی پ ــال رس انتق
اهــواز 2- پرداخــت مبلــغ ســیصد و هفــت میلیــون و پانصــد هــزار 
ریــال بــه عنــوان هزینــه دادرســی3- پرداخــت نیــم عشــر دولتــی 

بعهــده محکــوم علیــه مــی باشــد.
ــه: 1- ظــرف  ــاغ اجرائی ــخ اب ــف اســت از تاری ــه مکل ــوم علی  محک
ده روز مفــاد آن را بــه موقــع اجــراء گذارد)مــاده 34 قانــون اجــرای 
ــد.  ــه بده ــوم ب ــرای پرداخــت محک ــی ب ــی(. 2- ترتیب احــکام مدن
3- مالــی معرفــی کنــد کــه اجــراء حکــم و اســتیفاء محکــوم بــه از 
آن میســر باشــد . چنانچــه خــود را قــادر بــه اجــرای مفــاد اجراییــه 
ــداد  ــامل تع ــود را ش ــوال خ ــه ام ــی روز کلی ــرف س ــد ظ ــد بای ندان
یــا مقــدار و قیمــت همــه امــوال منقــول و غیــر منقــول ، بــه طــور 
ــوان  ــر عن ــه ه ــه ب ــدی ک ــوه  نق ــزان وج ــر می ــتمل ب مشــروح مش

نــزد بانکهــا و موسســات مالــی و اعتبــاری ایرانــی یــا خارجــی دارد 
ــی  ــه اموال ــور و کلی ــابهای مذک ــق حس ــخصات دقی ــراه مش ــه هم ب
ــات  ــه مطالب ــث دارد و کلی ــخاص ثال ــزد اش ــو ن ــر نح ــه ه ــه او ب ک
ــوع  ــر ن ــاالت و ه ــل و انتق ــز فهرســت نق ــث ونی او از اشــخاص ثال
ــل از طــرح  ــک ســال قب ــان ی ــور از زم ــوال مذک ــر در ام ــر دیگ تغیی
ــی  ــام قضائ ــاربه مق ــه دادخواســت اعس ــه ضمیم ــار ب ــوای اعس دع
ارائــه نمایــد واال بــه در خواســت محکــوم لــه بازداشــت مــی شــود 
ــی 1394( 4-  ــت مال ــون نحــوه اجــرای محکومی ــواد 8 و 3 قان )م
خــودداری محکــوم علیــه از اعــام کامــل صــورت امــوال بــه منظــور 
ــی  ــت را در پ ــه هف ــری درج ــس تعزی ــم ، حب ــرای حک ــرار از اج ف
ــاده 20 ق.م.ا و  ــی و م ــکام مدن ــرای اح ــون اج ــاده 34 قان دارد.)م
مــاده 16 قانــون نحــوه اجــرای محکومیــت مالــی 1394( 5- انتقــال 
ــه  ــن ب ــرار از ادای دی ــزه ف ــا انگی ــه هــر نحــو ب ــه دیگــری ب ــال ب م
ــرای پرداخــت دیــون کافــی نباشــد  ــده امــوال ب نحــوی کــه باقیمان
موجــب مجــازات تعزیــری درجــه شــش یــا جــزای نقــدی معــادل 
نصــف محکــوم بــه یــا هــر دو مجــازات مــی شــود.)ماده 21 قانــون 
نحــوه اجــرای محکومیــت مالــی 1394( 6- چنانچــه صــورت امــوال 
پــس از مهلــت ســی روز ارائــه شــود آزادی محکــوم علیــه از زنــدان 
منــوط بــه موافقــت محکــوم لــه یــا تودیــع وثیقــه یــا معرفــی کفیــل 
توســط محکــوم علیــه خواهــد بود.)تبصــره 1 مــاده 3 قانــون نحــوه 

ــی 1394( ــت مال اجــرای محکومی
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      آگهی مزایده  
بموجــب دادنامــه شــماره 9609976195700782 مــورخ 1396/5/22 صــادره از شــعبه 19 
دادگاه خانــواده اهــواز کــه بــه کاســه 961916 ثبــت اجــرای احــکام مدنــی شــده اســت 
محکــوم علیــه آقــای داود شــیران فرزنــد حســین محکــوم اســت بــه پرداخــت 1- 100 عــدد ســکه 
طــای تمــام بهــار آزادی بابــت مهریــه 2- هزینــه هــای دادرســی در حــق خانــم ســحر جعفــری 
شــاه غــازی بــا وکالــت خانــم صدیقــه حیــدری کایــدان 2- نیــم عشــر اجرائــی ،در راســتای مفــاد 
اجرائیــه موصــوف ســهم االرث محکــوم علیــه از پــاک ثبتــی شــماره 1343/8784 بخــش 3 اهــواز 
بــه نشــانی اهــواز خشــایار بیــن هالــی و فرهانــی پاســاژ خیــری توقیــف و اجرائیــه در قبال بخشــی 
از محکــوم بــه و هزینــه اجرائــی اجرا شــده اســت توســط کارشــناس رســمی دادگســتری کارشناســی 
نظریــه بــه اطــراف دعــوی ابــاغ و مصــون از اعتــراض باقــی مانــد بــه منظــور اســتیفاء محکــوم بــه 
ملــک بــه مــورد مزایــده قــرارداده شــد.ملک مزبــور بــه شــرح ذیــل توصیــف و ارزیابــی گردیده اســت 
ملــک بــا مشــخصات فــوق ملکــی اســت بــه کاربــری تجــاری مغــازه ایــی بــا مســاحت 44 متــر 
واقــع در طبقــه همکــف پاســاژ دو طبقــه خیــری در قدمــت ملــک 20 ســال مغــازه در انتهــای پاســاژ 
قــرار گرفتــه و از ســال 1385 بســته مــی باشــد بــا  توجــه بــه اینکــه داود شــیران مالــک 64/2 ســه 
از 800 ســهم از 6 دانــگ عرصــه و 56/175 ســهم از 800 ســهم از 6 دانــگ اعیــان مغــازه اســت ســهم 
االرث وی 14/300/000 تومــان تعییــن مــی گــردد وقــت مزایــده بــرای روز 1397/4/6 ســاعت 13)یک 
ظهر(تعییــن شــده اســت و از شــخص و اشــخاصیکه قصــد شــرکت در مزایــده دارنــد دعــوت مــی 
شــود کــه در تاریــخ فــوق درمحــل اجــرای احــکام دادگاه خانــواده حضــور بهــم رســانند قیمــت پایــه 
از مبلــغ 143/000/000 ریــال برابــر بــا 14/300/000 تومــان مــی باشــد برنــده مزایــده کســی اســت کــه 
باالتریــن قیمــت را پیشــنهاد نمایــد لــذا اشــخاصی کــه تمایــل بــه شــرکت در مزایــده دارنــد مــی 
تواننــد 5 روزقبــل از مزایــده از ملــک موصــوف بازدیــد نماینــد. اشــخاصیکه قصــد شــرکت در مزایده را 

دارنــد ده درصــد قیمــت پایــه را طــی چــک تضمیــن شــده بانکــی همــراه داشــته باشــند.
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                    ابالغ
میانکلــی  محمدیــاری  مریــم  خواهــان 
دادخواســتی بــه طرفیت خوانده فریبــرز رحیمی 
ــم  ــی تقدی ــات اجرای ــه عملی ــراض ب ــته اعت ــه خواس ب
دادگاه هــای عمومــی شهرســتان کرمانشــاه نمــوده کــه 
جهــت رســیدگی بــه شــعبه 10 دادگاه عمومــی حقوقــی 
شهرســتان کرمانشــاه واقــع در کرمانشــاه – بلــوار بنــت 
الهــدی ارجــاع و بــه کاســه 9709988311000128 ثبــت 
ــاعت  ــیدگی آن 97/5/15 و س ــت رس ــه وق ــده ک گردی
ــکان  ــول الم ــت مجه ــه عل ــت. ب ــده اس ــن ش 11 تعیی
بــودن خوانــده و درخواســت خواهــان و بــه تجویــز 
مــاده 73 قانــون آییــن دادرســی دادگاه هــای عمومــی 
و انقــاب در امــور مدنــی و دســتور دادگاه مراتــب 
ــی  ــار آگه ــر االنتش ــد کثی ــی از جرای ــت در یک ــک نوب  ی
مــی شــود تــا خوانــده پــس از نشــر آگهــی و اطــاع از 
ــانی  ــام نش ــن اع ــه و ضم ــه دادگاه مراجع ــاد آن ب مف
کامــل خــود نســخه دوم دادخواســت و ضمائــم را 
درخواســت و ضمائــم را دریافــت و در وقــت مقــرر فــوق 
ــر  ــر دفت ــردد............ مدی ــر گ ــیدگی حاض ــت رس جه
شــعبه دهــم دادگاه عمومــی )حقوقــی( شهرســتان 
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             دادنامه
شــعبه   9609986110700528 کالســه  پرونــده 
اهــواز  دادگاه عمومــی حقوقــی شهرســتان   4
تصمیــم نهایــی شــماره 9709976110700054 – خواهــان 
ــای  ــد حســین 2- آق ــی فرزن ــول زعفران ــم بت ــا : 1- خان ه
ــد  ــای مجی ــد مرتضــی 3- آق ــا فرزن ــرخ نی ــر محمــد ف امی
فــرخ نیــا فرزنــد اســمعیل بــا وکالــت آقــای محمــد فتاحــی 
ــواز- شهرســتان  ــه نشــانی خوزســتان- اه ــد ب ــد احم فرزن
ــپ  ــب پم ــری آزادگان جن ــان 24 مت ــواز- خیاب ــواز- اه اه
بنزیــن طبقــه اول ســاختمان مهدیــان دفتــر وکالــت دکتــر 
ــد  ــا فرزن ــرخ نی ــه ف ــدگان:1- نادی ــان- خوان ــجاع پوری ش
مرتضــی 2- آقــای علــی فــرخ نیــا فرزنــد مرتضــی  همگــی 

ــه ــته: تقســیم ترک ــکان- خواس ــول الم ــانی مجه ــه نش ب
»رأی دادگاه«

ــا 1- آقــای مجیــد فــرخ  در خصــوص دادخواســت خواهانه
نیــا فرزنــد اســمعیل2- خانــم بتــول زعفرانــی فرزنــد 
ــا  ــی ب ــد مرتض ــا فرزن ــرخ نی ــد ف ــر محم ــین 3- امی حس
وکالــت آقــای محمــد فتاحــی و بــه طرفیــت آقــای 1- علــی 
فــرخ نیــا فرزنــد مرتضــی  2-خانــم  نادیــه فــرخ نیــا فرزنــد 
مرتضــی بخواســته صــدور حکــم بــر تقســیم ترکــه متوفــی 
دادگاه بــا بررســی محتویــات پرونــده نظــر بــه اینکــه وکیــل 
خواهــان اعــالم نمــوده کــه مــوکل و خوانــدگان دعــوی وراث 
مرحــوم مرتضــی فــرخ نیــا مــی باشــند کــه مــورث در تاریــخ 

ــا  ــوده و م ــی را وداع نم ــواز دارفان ــهر اه 1394/11/02 در ش
تــرک وی بــر اســاس تحریــر ترکــه عبارتنــد از امــوال مذکــور 
ــی  ــیم توافق ــه تقس ــبت ب ــن نس ــه و طرفی ــر ترک در تحری
ندارنــد لــذا تقاضــای رســیدگی داریــم دادگاه بــا توجــه بــه 
عــدم تفاهــم نســبت بــه تقســیم ماتــرک خواســته خواهــان 
هــا را وارد تشــخیص و بــه اســتناد مــواد 304 و 305 و 
306 و 314 و 315 و 316 و 317 قانــون امــور حســبی و 
ــیم  ــه تقس ــم ب ــی حک ــون مدن ــواد 589و 591 و 298 قان م
ــوال  ــد از ام ــه عبارتن ــا ک ــرخ نی ــرک مرحــوم مرتضــی ف مات
ــماره  ــالف بش ــل اخت ــورای ح ــه ش ــر ترک ــور در تحری مذک
ــماره دو  ــع ش ــورخ 96/06/29 مجتم ــه 1724/2/95 م کالس
اهــواز موجــود در پرونــده 1- ســهام شــرکت ملــی گاز 60/5 
ســهم 2- ســپرده ثامــن الححــج بمبلــغ 6/483/672/454 
ریــال 3- آپارتمــان تهــران 133 متــر مربــع 4- یــک قطعــه 
زمیــن 470 متــری در کالردشــت 5- یــک قطعــه زمیــن 501 
ــده در رای دادگاه  ــت ش ــغ ثب ــت6- مبل ــری در کالردش مت
کالردشــت بــه شــماره 9209981958101055 -7- مبلــغ 
ثبــت شــده در رای دادگاه کالردشــت بــه شــماره کالســه 
ــده در رای دادگاه  ــت ش ــغ ثب 9209981958101056-8- مبل
کالردشــت بــه شــماره کالســه 9309181958500210 -9- 
ــاره  ــی کن ــزی 10- قال ــتباف تبری ــری دس ــش مت ــی ش قال
ــتباف  ــاره دس ــی کن ــری 11- قال ــهد 1/6 مت ــتباف مش دس
ــاره دســتباف مشــهد 1/4  ــی کن مشــهد 1/4 متــری 12- قال

متــری 13- قالــی کنــاره دســتباف مشــهد 3/2 متــری 
ــی  ــری 15- قال ــاره دســتباف مشــهد 1/2 مت ــی کن 14- قال
ــاب  ــار حس ــری 16- چه ــهد 2/8 مت ــتباف مش ــاره دس کن
-1679230170-54219194 بــه شــمارهای  ملــت  بانــک 
بمبلــغ  جمعــا   3787803285-  3786898366
ــغ 1/186/208  ــیان بمل ــک پارس ــال 17- بان 17/760/000 ری
ریــال 18- بانــک ســینا بمبلــغ 2/202/533 ریــال 19- 
بانــک قوامیــن 307/835 ریــال 20- ماشــین ســواری 
ــدل 2008 -21- ماشــین ســواری ســمند  ــا کمــری م تویوت
ــه  ــت ب ــک مل ــج در بان ــام ح ــت ن ــدل 1383 -22- ثب م
-12117230341-12117231333 و   15811885 شــماره 
ــی  ــالم م ــادر و اع ــورخ 1383/10/30 ص 12117325595 م
ــه  ــن ب ــق طرفی ــدم تواف ــورت ع ــرا در ص ــر اج ــردد و مدی گ
ــوال  ــروش ام ــه ف ــبت ب ــل نس ــاس تعدی ــر اس ــیم ب تقس
مذکــور مطابــق قانــون اجــرای احــکام مدنــی پــس از کســر 
ــه عملیــات اجرائــی  ــا کســر هزین دیــون متوفــی اقــدام و ب
،حاصــل فــروش را بــه نســبت ســهم هــر یــک از وراث  بیــن 
ایشــان تقســیم و خواهــد نمــود و اعــالم مــی دارد رای 
ــالغ  ــس از اب ــت بیســت روز پ ــرف مهل ــی و ظ صــادره غیاب
ــت  ــرف مهل ــع و ظ ــن مرج ــی در ای ــراض واخواه ــل اعت قاب
بیســت روز پــس از آن قابــل تجدیدنظــر خواهــی در دادگاه 

ــر اســتان خوزســتان اســت. ــد نظ تجدی
دادرس شعبه چهارم دادگاه حقوقی اهواز- قاسم خندان  3271
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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
ــر رای شــماره 139760318022000732 مــورخ 1397/2/13 هیــات اول  براب
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
ــوره  ــار خرفک ــد ذوالفق ــای محم ــارض متقاضــی آق ــه بالمع ــات مالکان تصرف
فرزنــد گل داداش بشــماره شناســنامه 274 صــادره از ماســال در ششــدانگ 
ــک  ــر ی ــتمل ب ــع  مش ــاحت 470/73 مترمرب ــه مس ــن ب ــه زمی ــک قطع ی
بــاب خانــه بــه مســاحت 81/51 مترمربــع پــالک 413 فرعــی از 23 اصلــی 
ــه  ــع در قری ــی واق ــی از 33 اصل ــالک 13 فرع ــروز و مجــزی شــده از پ مف
توســه ســرا بخــش 26 گیــالن خریــداری از مالــک رســمی فــرج الــه پهلــوان 
محــرز گردیــده اســت . لــذا بــه منظــور اطــالع 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 

طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد . 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/3/6  تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/3/21
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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

ــات اول  ــورخ 1397/2/22 هی ــماره 139760318022000960 م ــر رای ش براب
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
تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی خانــم اکــرم دارابــی فرزنــد براتعلــی 
بشــماره شناســنامه 9674 صــادره از تهــران در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن 
ــر مجــاز  ــی غی ــای احداث ــر بن ــع  مشــتمل ب ــه مســاحت 165/58 مترمرب ب
ــروز  ــی مف ــی از 23 اصل ــالک 5999 فرع ــع پ ــاحت 38/8 مترمرب ــه مس ب
و مجــزی شــده از پــالک 722 فرعــی از 23 اصلــی واقــع در قریــه چلمــه 
ســرا بخــش 26 گیــالن خریــداری از مالــک رســمی عــزت رحمتــی محــرز 
ــه  ــت ب ــب در دو نوب ــوم مرات ــالع عم ــور اط ــه منظ ــذا ب ــت . ل ــده اس گردی
فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور 
ــخ  ــد از تاری ــی توانن ــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند م ســند مالکی
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 
ــق  ــراض طب ــدم وصــول اعت ــور و ع ــدت مذک اســت در صــورت انقضــای م

مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد . 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/3/6  تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/3/21
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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

ــات اول  ــورخ 1397/2/13 هی ــر رای شــماره 139760318022000731 م براب
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
تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای غالمحســن رفیــع نیــا فرزنــد 
ــک  غالمحســین بشــماره شناســنامه 10 صــادره از ماســال در ششــدانگ ی
قطعــه زمیــن بــه مســاحت 510/1 مترمربــع  مشــتمل بــر یــک بــاب خانــه 
ــروز و  ــی مف ــی از 14 اصل ــالک 49 فرع ــع پ ــاحت 79/49 مترمرب ــه مس ب
ــه ســیاه دول  ــع در قری ــی واق ــی از 14 اصل ــالک 5 فرع مجــزی شــده از پ
بخــش 26 گیــالن خریــداری از مالــک رســمی محمــد قلــی یعقوبــی محــرز 
ــه  ــت ب ــب در دو نوب ــوم مرات ــالع عم ــور اط ــه منظ ــذا ب ــت . ل ــده اس گردی
فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور 
ــخ  ــد از تاری ــی توانن ــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند م ســند مالکی
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 
ــق  ــراض طب ــدم وصــول اعت ــور و ع ــدت مذک اســت در صــورت انقضــای م

مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد . 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/3/6  تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/3/21
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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

ــات اول  ــورخ 1397/2/13 هی ــر رای شــماره 139760318022000729 م براب
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
ــد  ــا فرزن ــع نی ــدی رفی ــای مه ــی آق ــارض متقاض ــه بالمع ــات مالکان تصرف
غالمحســین بشــماره شناســنامه 34 صــادره از ماســال در ششــدانگ یــک 
ــاب  ــک ب ــر ی ــتمل ب ــع  مش ــاحت 312/88 مترمرب ــه مس ــن ب ــه زمی قطع
خانــه بــه مســاحت 97/56 مترمربــع پــالک 50 فرعــی از 14 اصلــی مفــروز 
و مجــزی شــده از پــالک 5 فرعــی از 14 اصلــی واقــع در قریــه ســیاه دول 
بخــش 26 گیــالن خریــداری از مالــک رســمی محمدقلــی یعقوبــی طاســکوه 
محــرز گردیــده اســت . لــذا بــه منظــور اطــالع 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 

طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد . 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/3/6  تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/3/21

رئیس ثبت اسناد و امالک ماسال ـ آرمان کاظمی       2757

آگهی مزایده اموال غیر منقول ) اسناد رهنی(
ــاب  ــده اجرائــی کالســه فــوق شــش دانــگ یــک ب ــه موجــب پرون ب
اپارتمــان واقــع در طبقــه فوقانــی اول بــه مســاحت 90 مترمربــع کــه 
ــی  ــالک 5 فرع ــن مســقف اســت بشــماره پ ــع آن مســاحت بالک 0/82 مترمرب
احداثــی در 286/1 و 287 واقــع در آســتارا خیابــان حکیــم نظامــی غربــی نبــش 
خیابــان شــهید محــرم نــژاد ســاختمان ســهیلی بخــش 31 گیــالن کــه کــف آن 
بــا ســقف طبقــه همکــف و ســقف آن بــا کــف طبقــه دوم مشــاع اســت بانضمــام 
ــل  ــت آن ذی ــه ســند مالکی ــر مســقف اختصاصــی ک ــراس غی ــع ت 2/60 مترمرب
ثبــت و صفحــه 15481 – 304 دفتــر 116 اداری بنــام ایــوب ســهیلی ثبــت و صادر 
شــده اســت طبــق ســند رهنــی شــماره 2642 – 89/12/21 دفتــر 252 آســتارا 
بانضمــام پــالک 6 فرعــی از 286/1 و 287 در قبــال مبلــغ 907200000 ریــال در 
رهــن بانــک ســرمایه قــرار گرفتــه کــه حــدود و مشــخصات آن بشــرح ذیــل مــی 
باشــد: شــماال اول بطــور پخــی بطــول 1/22 متــر دوم بطــول 1/13 متــر هــردو 
ــر  ــان دوم بطــول 4/90 مت ــوار ســاختمان و پنجــره اســت بفضــای خیاب جــز دی
دیــوار ســاختمان و درب ورودیســت بــه تــراس غیــر مســقف اختصاصــی شــرقا 
بطــول 15/60 متــر دیــوار ســاختمان اســت بفضــای پــالک 1276/2 جنوبــا اول 
بطــول 3/40 متــر دوم بطــول 0/55 متــر هــر دو جــزء دیــوار ســاختمان و پنجــره 
اســت بفضــای عرصــه مشــاعی ســوم بوضعیــت غربــی بطــول 1/50 متــر چهــارم 
ــوار ساختمانســت بفضــای عرصــه مشــاعی  ــر ســه جــز دی ــر ه ــول 2/4 مت بط
ــارع  ــره اســت بفضــای ش ــاختمان و پنج ــوار س ــر دی ــول 4/10 مت ــا اول بط غرب
ــول  ــوم بط ــت س ــوار ساختمانس ــر دی ــول2/52 مت ــمالی بط ــت ش دوم بوضعی
ــی  ــت جنوب ــارم بوضعی ــت چه ــاختمان و درب ورودی اس ــوار س ــر دی 4/80 مت
بطــول 2/72 متــر دیــوار ساختمانســت هــر ســه جــز بــراه پلــه مشــاعی پنجــم 

ــق  ــان و طب ــره اســت بفضــای خیاب ــاختمان و پنج ــوار س ــر دی ــول 5/19 مت بط
ــون  ــارد و یکصــد و شــصت میلی ــک میلی ــغ ی ــه مبل نظــر کارشــناس رســمی ب
ریــال ارزیابــی شــده و پــالک فــوق یکبــاب آپارتمــان مســکونی واقــع در طبقــه 
فوقانــی اول از یــک ســاختمان ســه طبقــه روی پیلــوت تجــاری دارای اســکلت 
ــی و دارای  ــالک و پوشــش ســقف ایرانیت ــای ســیمانی و ســنگ پ ــی و نم بتن
ــف  ــرویس دارای ک ــام و س ــپزخانه و حم ــی و آش ــال پذیرای ــواب و ه ــک خ ی
ــا  ــی ب ــای آلومینیوم ــره ه ــی و پنج ــای چوب ــت و دارای دربه ــرامیک و پارک س
قدمــت حــودا 16 ســال و دارای انشــعابات اب و بــرق و گاز مشــترک کــه برابــر 
ــوق از ســاعت 9  ــالک ف ــون مــی باشــد پ ــور اجــرا در تصــرف مدی گــزارش مام
الــی 12 روز چهارشــنبه مــورخ 97/4/13 در اداره ثبــت اســناد و امــالک واقــع در 
ــه فــروش  ــده ب ــق مزای ــب دادگســتری از طری ــوری جن ــان جمه آســتارا – خیاب
ــال  ــون ری ــارد و یکصــد و شــصت میلی ــک میلی ــغ ی ــده از مبل ــد مزای ــی رس م
شــروع و بــه باالتریــن قیمــت پیشــنهادی نقــدا فروختــه مــی شــود الزم بــه ذکــر 
اســت پرداخــت بدهــی هــای مربــوط بــه آب، بــرق ، گاز اعــم از حــق انشــعاب 
و یــا حــق اشــتراک و مصــرف در صورتــی کــه مــورد مزایــده دارای آنهــا باشــد و 
نیــز بدهــی هــای مالیاتــی و عــوارض شــهرداری و غیــره تــا تاریــخ مزایــده اعــم 
از اینکــه رقــم قطعــی آن معلــوم شــده یــا نشــده باشــد بــه عهــده برنــده مزایــده 
اســت و نیــز در صــورت وجــود مــازاد وجــوه پرداختــی بابــت هزینــه های فــوق از 
محــل مــازاد بــه برنــده مزایــده مســترد خواهــد شــد و نیــم عشــر و حــق مزایــده 
نقــدا وصــول مــی گــردد ضمنــا چنانچــه روز مزایــده تعطیــل رســمی گــردد مزایده 
روز اداری بعــد از تعطیلــی درهمــان ســاعت و مــکان مقــرر برگــزار خواهــد شــد.

تاریخ انتشار: 97/3/21 
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     آگهی فقدان سند مالکیت
آقــای صیــد احمــد باجالنــی طبــق درخواســت شــماره 
وارده   701/10364-97/3/9 و بــا تقدیــم دو بــرگ فــرم 
ــه شــماره 4489-97/3/8 دفتــر  استشــهادیه محلــی مصــدق شــده ب
114 مدعــی اســت کــه ســند مالکیــت ششــدانگ پــالک 9430 فرعــی از 
ســایر فروعــات از 357 و 358 اصلــی بخــش یــک حومــه ذیــل ثبــت 
49598 و صفحــه 533 دفتــر 1/247 بنــام صیداحمــد باجالنــی صــادر و 
تســلیم گردیــد و بموجب ســند رهنــی 192122-93/12/18 دفتــر 23 در 
رهــن بانــک تجــارت مــی باشــد بعلــت جابجایی ســند مالکیت بشــماره 
ــاده 120-  ــق م ــب طب ــذا مرات ــود شــده اســت. ل ســریال 921164 مفق
آییــن نامــه قانــون ثبــت در یــک نوبــت آگهــی مــی شــود تــا چنانچــه 
ــت  ــند مالکی ــود س ــا وج ــه ی ــام معامل ــی انج ــرادی مدع ــا اف ــرد ی ف
ــه مــدت 10 روز  ــی ب ــن آگه ــخ انتشــار ای ــان میباشــد از تاری ــزد آن در ن
مراتــب را بــه ایــن اداره اعــالم دارنــد در غیــر اینصــورت نســبت بــه صدور 
ســند مالکیــت طبــق مقــررات اقــدام و ســند مالکیــت اولیــه از درجــه 
اعتبــار ســاقط و ابطــال خواهــد شــد............. جعفــر نظــری................

سرپرســت ثبت اســناد و امــالک شهرســتان کرمانشــاه......... ناحیه یک 
................رونوشــت: جهــت اطــالع و اقــدام بــه ســتاد اجرایــی فرمــان 
امــام )ره(...........آدرس پســتی: بلــوار بنــت الهدی- مقابــل فرمانداری- 
ــاه- ک  ــتان کرمانش ــک شهرس ــه ی ــالک ناحی ــناد و ام ــت اس اداره ثب
-8238503-8238501 تمــاس:  پ: 6715669446...........تلفنهــای 

8234252 .................   فاکــس: 0831-8238500
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        آگهی فقدان سند مالکیت
آقــای اشــکان احمــدی طبــق درخواســت بــه شــماره وارده 8960-
701-97/3/2 بــا تقدیــم دو بــرگ فــرم استشــهادیه محلــی 
مصــدق شــده بشــماره 69162-97/3/1 دفتــر 23 مدعــی اســت کــه ســند 
ــی  ــده 1310 فرعــی از 357 و 358 اصل ــالک باقیمان مالکیــت ششــدانگ پ
ــام  ــر 1/94 بن ــه 533 دفت ــت 20615 و صفح ــل ثب ــه ذی ــک حوم بخــش ی
فــرج الــه احمــدی صــادر و تســلیم ســپس طبــق ســند قطعــی 176873-
88/11/18 دفتــر 23 بنــام اشــکان احمــدی منتقــل گردیــد و بموجــب ســند 
رهنــی 176874-88/11/18 دفتــر 23 در رهــن بانــک صــادرات مــی باشــد 
در اثــر ســهل انــگاری ســند مالکیــت بشــماره ســریال 016038 مفقــود شــده 
اســت لــذا مراتــب طبــق مــاده 120- آییــن نامــه قانــون ثبــت در یــک نوبــت 
آگهــی مــی شــود تــا چنانچــه فــرد یــا افــرادی مدعــی انجــام معاملــه یــا 
وجــود ســند مالکیــت در نــزد آنــان میباشــد از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی 
ــر اینصــورت  ــد در غی ــالم دارن ــن اداره اع ــه ای ــب را ب ــدت 10 روز مرات ــه م ب
ــق مقــررات اقــدام و ســند مالکیــت  ــه صــدور ســند مالکیــت طب نســبت ب
اولیــه از درجــه اعتبــار ســاقط و ابطــال خواهــد شــد. )پــالک 26239 فرعــی 
ــالک  ــناد و ام ــت اس ــت ثب ــر نظری..............سرپرس جدید(.............جعف
جهــت  یک...............رونوشــت:  کرمانشــاه..............ناحیه  شهرســتان 
اطــالع و اقــدام بــه ســتاد اجرایــی فرمــان امــام )ره( ........ آدرس پســتی: 
بلــوار بنــت الهــدی- مقابــل فرمانــداری- اداره ثبــت اســناد و امــالک ناحیــه 
یــک شهرســتان کرمانشــاه- ک پ 6715669446 .......... تلفنهــای تمــاس: 

8238501-8238503-8234252 ............  فاکــس: 0831-8238500
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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 و اراضــی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی 
اول  هیــأت   1397/3/1 ـ   139760318019001211 شــماره  رأی  برابــر 
ــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای  موضــوع قان
ــش  ــک تال ــت مل ــی حــوزه ثب ــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبت فاق
ــی  ــه بعثــی طول ــه بالمعــارض متقاضــی آقــای هیبــت ال تصرفــات مالکان
فرزنــد عزیزالــه بشــماره شناســنامه 965 صــادره از تالــش در 1/5 دانــگ 
مشــاع از ششــدانگ یــک بابخانــه و محوطــه و انبــاری بــا کاربــری 
مســکونی بــه مســاحت 542/21 مترمربــع پــالک 439 فرعــی از 4 اصلــی 
ــه شکردشــت بخــش  مفــروز و مجــزی شــده از پــالک 25 واقــع در قری
ــرز  ــی مح ــه بعث ــای عزیزال ــمی آق ــک رس ــداری از مال ــالن خری 28 گی
ــه  ــت ب ــب در دو نوب ــوم مرات ــالع عم ــور اط ــه منظ ــذا ب ــده اســت. ل گردی
ــه  ــبت ب ــخاص نس ــه اش ــی ک ــود در صورت ــی ش ــی م ــه 15 روز آگه فاصل
ــد  ــی توانن ــند م ــته باش ــی داش ــی اعتراض ــت متقاض ــند مالکی ــدور س ص
ــه  ــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را ب از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی ب
ــاه از  ــک م ــدت ی ــرف م ــید ، ظ ــذ رس ــس از اخ ــلیم و پ ــن اداره تس ای
تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم 
نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول 

ــد شــد.  ــت صــادر خواه ــررات ســند مالکی ــق مق ــراض طب اعت
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/3/21   تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/4/4
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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 و اراضــی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی 
اول  هیــأت   1397/3/1 ـ   139760318019001215 شــماره  رأی  برابــر 
ــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای  موضــوع قان
ــش  ــک تال ــت مل ــی حــوزه ثب ــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبت فاق
ــش  ــان کل ــق دهق ــای توفی ــی آق ــارض متقاض ــه بالمع ــات مالکان تصرف
اردبیــل در  از  فرزنــد شــیروانعلی بشــماره شناســنامه 1827 صــادره 
ششــدانگ یــک بــاب انبــاری تاسیســات و محوطــه بــا کاربــری مســکونی 
بــه مســاحت 399/57 مترمربــع پــالک 9673 فرعــی از 8 اصلــی مفــروز 
و مجــزی شــده از پــالک 542 واقــع در قریــه طــوالرود بخــش 28 گیــالن 
ــده  ــرز گردی ــی مح ــه زمین ــزت ال ــای ع ــمی آق ــک رس ــداری از مال خری
اســت. لــذا بــه منظــور اطــالع 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 تســلیم و 
پــس از اخــذ رســید ، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، 
ــد. بدیهــی اســت  ــم نماین ــی تقدی ــه مراجــع قضای دادخواســت خــود را ب
در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات 

ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/3/21   تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/4/4
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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 و اراضــی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی 
اول  هیــأت   1397/3/6 ـ   139760318019001289 شــماره  رأی  برابــر 
ــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای  موضــوع قان
ــش  ــک تال ــت مل ــی حــوزه ثب ــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبت فاق
تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای خیــام تنــدرو لمــر فرزنــد 
محمدقلــی بشــماره شناســنامه 121 صــادره از تالــش در ششــدانگ یــک 
ــاحت  ــه مس ــکونی ب ــری مس ــا کارب ــاری ب ــه و انب ــه و محوط ــاب خان ب
ــزی  ــروز و مج ــی مف ــی 1184 از 79 اصل ــالک فرع ــع پ 938/16 مترمرب
شــده از پــالک 281 واقــع در قریــه لمرعلیــا بخــش 27 گیــالن خریــداری 
ــذا  از مالــک رســمی آقــای محمــد قلــی تنــدرو محــرز گردیــده اســت. ل
ــی  ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب ــه منظــور اطــالع عمــوم مرات ب
ــت  ــه صــدور ســند مالکی ــه اشــخاص نســبت ب ــی ک ــی شــود در صورت م
متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن 
آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس 
ــراض،  ــلیم اعت ــخ تس ــاه از تاری ــک م ــدت ی ــرف م ــید ، ظ ــذ رس از اخ
ــد. بدیهــی اســت  ــم نماین ــی تقدی ــه مراجــع قضای دادخواســت خــود را ب
در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات 

ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/3/21   تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/4/4
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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 و اراضــی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی 
اول  هیــأت   1397/2/31 ـ   139760318019001200 شــماره  رأی  برابــر 
ــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای  موضــوع قان
ــش  ــک تال ــت مل ــی حــوزه ثب ــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبت فاق
تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای حســن توفیقــی لمــر 
فرزنــد حیدرعلــی بشــماره شناســنامه 24 صــادره از تالــش در ششــدانگ 
یــک بــاب خانــه و محوطــه بــا کاربــری تجــاری و مســکونی بــه مســاحت 
ــزی  ــروز و مج ــی مف ــی 252 از 77 اصل ــالک فرع ــع پ 2006/34 مترمرب
شــده از پــالک 98 واقــع در قریــه خالــه ســرا بخــش 27 گیــالن 
ــده  ــرز گردی ــی مح ــی توفیق ــای حیدرعل ــمی آق ــک رس ــداری از مال خری
اســت. لــذا بــه منظــور اطــالع 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 تســلیم و 
پــس از اخــذ رســید ، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، 
دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در 
ــق مقــررات  صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طب

ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/3/21   تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/4/4
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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 و اراضــی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی 
برابــر رأی شــماره 139760318019001196 ـ 1397/2/31 هیــأت اول 
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک تالــش 
توفیقــی  حســن  آقــای  متقاضــی  بالمعــارض  مالکانــه  تصرفــات 
لمــر فرزنــد حیدرعلــی بشــماره شناســنامه 24 صــادره از تالــش در 
ششــدانگ یــک بــاب خانــه و محوطــه بــه مســاحت 539/28 مترمربــع 
پــالک فرعــی 253 از 77 اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــالک 
ــک  ــداری از مال ــالن خری ــه ســرا بخــش 27 گی ــه خال ــع در قری 98 واق
رســمی آقــای حیدرعلــی توفیقــی محــرز گردیــده اســت. لــذا بــه منظــور 
اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود 
ــت متقاضــی  ــه صــدور ســند مالکی ــه اشــخاص نســبت ب ــی ک در صورت
اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه 
مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ 
رســید ، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت 
ــی اســت در صــورت  ــد. بدیه ــم نماین ــی تقدی ــه مراجــع قضای خــود را ب
ــررات ســند  ــق مق ــراض طب ــدم وصــول اعت ــور و ع ــدت مذک انقضــای م

ــت صــادر خواهــد شــد.  مالکی
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/3/21تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/4/4
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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 و اراضــی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی 
برابــر رأی شــماره 139760318019000877 ـ 1397/2/22 هیــأت اول 
ــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای  موضــوع قان
ــش  ــک تال ــت مل ــی حــوزه ثب ــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبت فاق
تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای اکبــر زارعــی فرزنــد مــراد 
بشــماره شناســنامه 2093 صــادره از تالــش در ششــدانگ یــک دســتگاه 
ــاحت  ــه مس ــکونی ب ــری مس ــا کارب ــه ب ــه و محوط ــه طبق ــاختمان س س
ــزی  ــروز و مج ــی مف ــی 1939 از 24 اصل ــالک فرع ــع پ 174/20 مترمرب
ــر بخــش 28 گیــالن خریــداری  شــده از پــالک 659 واقــع در قریــه چوب
ــذا  ــت. ل ــده اس ــرز گردی ــزی مح ــی عزی ــمی وراث نجفقل ــک رس از مال
ــی  ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب ــه منظــور اطــالع عمــوم مرات ب
ــت  ــه صــدور ســند مالکی ــه اشــخاص نســبت ب ــی ک ــی شــود در صورت م
متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن 
آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس 
ــراض،  ــلیم اعت ــخ تس ــاه از تاری ــک م ــدت ی ــرف م ــید ، ظ ــذ رس از اخ
ــد. بدیهــی اســت  ــم نماین ــی تقدی ــه مراجــع قضای دادخواســت خــود را ب
در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات 

ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد. 
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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 و اراضــی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی 
اول  هیــأت   1397/3/5 ـ   139760318019001281 شــماره  رأی  برابــر 
ــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای  موضــوع قان
ــش  ــک تال ــت مل ــی حــوزه ثب ــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبت فاق
میرزائــی  آقــای گنجعلــی  متقاضــی  بالمعــارض  مالکانــه  تصرفــات 
ــد غالمحســین بشــماره شناســنامه 10 صــادره از خلخــال در  مجــدر فرزن
ــه مســاحت 32/37  ــری تجــاری ب ــا کارب ــاب مغــازه ب ششــدانگ یــک ب
مترمربــع پــالک فرعــی 910 از 2 اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــالک 
153 واقــع در قریــه مریــان بخــش 28 گیــالن خریــداری از مالــک رســمی 
ــور  ــه منظ ــذا ب ــده اســت. ل ــش محــرز گردی ــای ســیدانور اشــرف طال آق
ــه 15 روز آگهــی مــی شــود  ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب اطــالع عمــوم مرات
ــی  ــت متقاض ــند مالکی ــدور س ــه ص ــبت ب ــخاص نس ــه اش ــی ک در صورت
اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه 
ــس از اخــذ  ــن اداره تســلیم و پ ــه ای ــراض خــود را ب ــاه اعت مــدت دو م
رســید ، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت 
ــورت  ــت در ص ــی اس ــد. بدیه ــم نماین ــی تقدی ــع قضای ــه مراج ــود را ب خ
ــند  ــررات س ــق مق ــراض طب ــول اعت ــدم وص ــور و ع ــدت مذک ــای م انقض

ــد شــد.  ــت صــادر خواه مالکی
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/3/21   تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/4/4
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                    دادنامه
پرونــده کالســه 9709988310200144 شــعبه 2 دادگاه عمومــی حقوقی 
ــی شــماره 9709978310200248  ــم نهای شهرســتان کرمانشــاه تصمی
ــاه-  ــانی کرمانش ــه نش ــک ب ــد برارکوچ ــرزا فرزن ــم چقامی ــم مری ــان: خان خواه
چقامیــرزا فــاز یــک )شــهرک نجفــی(- پشــت حســینه حضــرت قاســم- پــالک 
ــانی  ــه نش ــر ب ــی اکب ــد عل ــش فرزن ــاض بخ ــورث فی ــای طهم ــده: آق 28 خوان
مجهــول المــکان خواســته هــا: 1- اعســار از پرداخــت هزینــه دادرســی 2- مطالبــه 
خســارت تأخیــر تأدیــه 3- مطالبــه خســارت دادرســی 4- مطالبــه وجــه ســفته

)) رأی دادگاه((
در مــورد دعــوی خانــم مریــم چقامیــرزا بــه طرفیــت آقــای طهمــورث فیــاض بخــش 
مبنــی بــر اعســار از پرداخــت هزینــه دادرســی بــا توجــه بــه اینکــه استشــهادیه تنظیــم 
پیوســت دادخواســت حــاوی اظهــارات گواهــان کــه بــا قطــع و جــزم و با ذکــر جزییات 
دقیــق و کافــی از اوضــاع مالــی و معیشــتی خواهــان ادا گردیده اســت حکایــت از عدم 
تــوان مالــی کافــی خواهــان در حــد پرداخــت هزینــه دادرســی دارد در مجمــوع دعــوی 
ــن  ــون آیی ــواد 505 و 513 قان ــه م ــت تشــخیص مــی گــردد و مســتنداً ب اعســار ثاب
دادرســی مدنــی حکــم بــه اعســار موقــت خواهــان از پرداخت هزینه دادرســی صــادر و 
اعــالم مــی گــردد در صورتــی کــه خواهــان محکــوم لــه واقــع شــود هزینــه ی دادرســی 
در مرحلــه اجــرا قابــل وصــول خواهــد بــود رأی صــادره حضــوری و ظرف مدت بیســت 
روز قابــل تجدیدنظــر خواهــی در دادگاههــای محتــرم تجدیدنظــر اســتان کرمانشــاه 
ــی شهرســتان  ــر دارس شــعبه دوم دادگاه حقوق ــی ف مــی باشــد..........فرهاد کامیاب
کرمانشاه...............رونوشــت برابــر بــا اصــل و اداریســت  حمیــد حیاتــی مدیــر دفتــر 
شــعبه دوم دادگاه حقوقــی کرمانشــاه..............امضاء صــادر کننــده ............. تصویــر 
برابــر اصــل اســت............... نشــانی: کرمانشــاه بلــوار بنــت الهــدی                 3237
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فیلم کوتاه »فروزان« به کارگردانی 
میرعباس خسروی نژاد برنده دیپلم افتخار 

بهترین فیلم کوتاه داستانی جشنواره »مستقل 
های لس آنجلس« )ISA( شد.

کتاب »یکیبود« نوشته  سوسن 
طاقدیس با تصویرگری ندا عظیمی از سوی 

انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و 
نوجوانان به زبان انگلیسی ترجمه و منتشر شد.

 ديگه نمی شه شب توی  كوچه زد زير آواز،
 يا می گن ديوونه س

 يا می گن الته...

يكی  نمی گه: دلش گرفته!               فیلم:سربازهایجمعه

فیلمکتاب دیالوگ

واما
نیمهشبی

منخواهمرفت...
ازدنیاییکهمالمن

نیست!
اززمینیکهمرابیهوده

بدانبستهاند...

شاملو

عکس نوشت

عکس:
یاسرخدیشی

ادامهیادداشتازصفحه1
کـه بعـد از سـال هـا تحریـم، چـه شـرکت هایـی از اقصی 

نقـاط دنیـا بـه ایران آمده بودند و چه سـرمایه گـذاری هایی 

انجـام داده انـد و چـه گشـایش هایـی انجام شـده اسـت. 

اگـر برجـام، دسـتاورد نداشـت و ایـن همه شـرکت خارجی 

بـه ایـران نیامـده بودنـد، پس چگونـه دارند می رونـد؟ چرا 

آن زمـان کـه درهـای کشـور بعـد از سـال هـا مسـدودی، به 

روی جهـان بـاز مـی شـد و ایـران آرام آرام از انـزوای چنـد 

سـاله بیـرون مـی آمـد، آمـدن این شـرکت هـا به ایـران را 

بایکـوت کـرده بودنـد و مدعـی بودنـد برجـام اثری نداشـته 

اسـت؟ برجـام، بـا تمام نقـص هایی که داشـت - مانند هر 

محصـول بشـری - تنها راه ایران برای خـروج از بحران انزوا 

و تحریـم بـود. مـا با برجـام توانسـتیم 6 قطعنامه شـورای 

امنیـت علیه کشـورمان را لغو کنیم، قطعنامـه هایی که ذیل 

فصـل هفتم منشـور ملـل متحد صادر شـده بودنـد و فصل 

هفـت، ناظـر بـه مـواردی اسـت که امنیـت جهانـی را تهدید 

مـی کنـد. قطعنامـه هایـی که نـه تنهـا ایـران را از مـراوده با 

جهـان بـاز مـی داشـتند، بلکه بـه حـدی تحقیر آمیـز بودند 

کـه بـر اسـاس یکـی از آنهـا همـه کشـورهای جهـان حـق 

داشـتند هـر کشـتی ایرانی را در هـر جایـی از آب های بین 

المللـی متوقـف و بازرسـی کنند. دلواپسـان همه ایـن ها را 

مـی دانسـتند، آنهـا مـی دیدند که فـالن قطعـه صنعتی که 

قبـالً بـا ۴ برابـر قیمـت واقعی بـه ایران مـی آمـد و گارانتی 

هـم نداشـت، االن بـا قیمـت اصلـی و بـا گارانتـی مـی آیـد 

و البتـه کاسـبان تحریـم دسـت شـان از این مابـه التفاوت 

وحشـتناک، ناراضـی بودند و علیـه برجام  حرف مـی زدند. 

آنهـا خـود مـی دیدنـد کـه شـرکت های خارجـی با سـرمایه 

هـای ارزی شـان وارد ایـران می شـوند تـا آرام آرام تولیـد و 

اشـتغال را تقویـت کننـد. آنها می دیدند که پـول نفت ایران، 

بـه کشـور بر می گـردد و نیازی به بابک زنجانی ها نیسـت. 

آنهـا همـه ایـن هـا را می دیدنـد و درباره شـان حـرف نمی 

زدنـد ولـی امروز که با اقـدام غیر متعارف ترامـپ، برجام به 

خطـر افتـاده و ایـن همـه دسـتاورد در معرض خطر اسـت، 

سـر و صدا راه انداخته اند. ممکن اسـت بگویند که نباید به 

آمریـکا اعتمـاد مـی کردیـم؛ این حرف درسـتی اسـت ولی 

مگـر بـه آمریکا اعتماد کردیم؟ دیپلماسـی ابزارهایـی دارد و 

دیپلمـات هـای ایرانـی، از همـه آن ابزارهـا اسـتفاده کردند، 

از جملـه، متعهـد کـردن همـه کشـورهای 1+5 بـه برجـام، 

بـردن توافـق هسـته ای بـه شـورای امنیـت، مصـوب کردن 

لغـو قطعنامـه های ضـد ایرانی شـورای امنیت توسـط همه 

اعضـای آن  و نیـز گنجانـدن حـق ایـران بـرای بازگشـت به 

فعالیـت هـای هسـته ای در صـورت انحـالل برجـام. واقعًا 

یـک گروه دیپلماتیـک، جز این ها چه کارهـای دیگری می 

توانسـت بکنـد؟ اگـر کار دیگـری می شـد، حتمـًا دیپلمات 

کارکشـته ای ماننـد ظریـف انجام می داد و اگـر انجام نداد، 

چـرا همـان موقـع، همیـن دلواپسـان مدعـی امـروزی، راه 

عملـی )و نـه شـعاری( را ارائه نکردند؟ نکند انتظار داشـتند 

وزارت خارجـه ایـران روبروی کاخ سـفید تانک مسـتقر کند 

تـا در صورتـی کـه آمریکا از برجام خارج شـد، شـلیک کند؟ 

وقتـی ترامـپ، از معاهده آسیا-پاسـیفیک )که کشـورهای 

سـاحلی اقیانـوس آرام و آمریـکا آن را امضا کرده اند( خارج 

شـد، آیـا مـردم ایـن کشـورها، دولـت هایشـان را متهـم به 

کوتاهـی کردنـد کـه چـرا به آمریکا اعتمـاد کردید؟ یـا آن که 

دریافتنـد ایـن طرف مقابل اسـت که دارد خـارج از هنجارها 

رفتـار مـی کنـد و اوسـت که بایـد محکوم شـود. امـروز نیز 

نجـات برجـام، تنهـا راه ممکـن )و نـه بهتریـن راه متصـور( 

بـرای جلوگیـری از فروریختـن اقتصـاد ایـران اسـت که در 

سـال های اخیر، با اتصال آرام و تدریجی به جهان، داشـت 

جان می گرفت. فهم این نکته باید بسـیار سـاده اسـت که 

بـا انـزوای اقتصـادی در جهـان امـروز نمی تـوان عزتمندانه 

زندگـی کـرد چـه رسـد بـه ایـن کـه ملتـی بخواهـد بـا رفاه 

روزگار بگذرانـد. آنـان که بـا این گزاره مخالف انـد، بدون الف 

زدن و شـعار دادن، راهـکار واقعـًا عملـی خـود را ارائـه دهند. 

عصـر ایران

گزارشیبهمناسبتروزجهانیمحیطزیست
 33 پروژه زیست محیطی و 20 پروژه مدیریت مصرف آب

در ذوب آهن اصفهان
شــركت ذوب آهــن اصفهــان بــه عنــوان اولیــن تولیــد كننــده فــوالد در ایــران در راســتای خــط مشــی زیســت محیطــی خــود و 

تعهــد مدیریــت عالــی شــركت مبنــی بــر حفــظ و صیانــت از محیــط زیســت بــا صــرف هزینــه هــای بســیار هنگفــت اقــدام بــه تعریــف 
و اجــرای پــروژه هــای زیســت محیطــی در قالــب طــرح هــای بازســازی، بهســازی و نوســازی در بخــش هــای هــوا، آب ، پســاب و 

پســماند نمــوده اســت. اهــم پــروژه هــای زیســت محیطــی شــركت بــه شــرح ذیــل   مــی باشــد.

1.پروژه 5 گانه زیست محیطی آگلومراسیون
2.اجـرای پـروژه انتقال مواد از انبار شـمالی به 

واگن تـه ریز
3- بازیافـت محصـوالت میانـی موجـود در 

سـایت تنگـه جـوزدان
۴-پروژه پاكسـازی و رفع آالیندگی از حوضچه 

های سـایت تنگه جوزدان
5- پـروژه سـاخت مخـازن جهـت نگهـداری 
موقـت محصـوالت میانـی ناشـی از تولیـدات 

كك
6-پروژه بازسـازی و بهسـازی سیستم تصفیه 

كنورتورها غبار 
7- پروژه نوسازی باطری های کک سازی

1.پروژه تولید ریل ملی
2. پـروژه آبزدایـی از لجـن کنورتورهـای ناحیه 

فوالدسازی
فاضـالب  خانـه  تصفیـه  پسـاب  3.دریافـت 

شـهر زریـن  شهرسـتان 
11- پروژه سه گانه آگلومراسیون

1.پـروژه نصـب الكتروفیلتر آسپیراسـیون كوره 
بلند شـماره یك

13- احداث مشـعل سـوزاننده گازهای اضافی 
كـوره بلند 3

میكسـر  كارگاه  غبـار  مكنـده  اصـالح   -  1۴
فوالدسـازی بـا اضافـه نمـودن یـك عـدد بگ 

فیلتـر بـه مولتـی سـیكلون موجـود
15-پروژه بازسازی و بهسازی الكتروفیلترهای 

شـماره 2 و 1 پلی زیوس ناحیه آهك
16- نصـب بـگ فیلترهـای 511 و 510 ناحیـه 

فوالدسـازی
17-   نصـب بـگ فیلترهای مربوط به مسـیر 

مـواد رسـانی واقع در ۴2 متـری كنورتورها
18-  نصـب بـگ فیلتر مكنده غبار E۴0 ناحیه 

فروآلیاژ فوالدسازی
19- نصـب بـگ فیلتر مكنده غبـار E۴1 ناحیه 

فوالدسازی فروآلیاژ 
بخـش    ESP2 انـدازی  راه  و  نصـب   -20

گلومراسـیون آ
21- نصـب و راه انـدازی ESPهـای 110،120، 

130 ،210، 310 و ۴10 آگلومراسـیون
22- نوسـازی بـرج های خامـوش کننده کک 

با طراحـی جدید
23- تعویض مشـعل های آگلوماشـین های 

شـماره 1،2،3،۴ بـه نوع شـعله پرده ای
سـوزاندن  مشـعل  احـداث  و  طراحـی   -2۴

باطـری 3 ککسـازی اضافـی  گازهـای 
25- بهـره بـرداری از كـوره كالوس واحـد 2 

بازیابـی
شـیمیایی  حفاظـت  عملیـات  انجـام   -26
بخش های سـولفات آمونیوم و بازیابی اسـید 

سـولفوریك
بـرج هـای  اساسـی  تعمیـرات  انجـام   -27
جـذب و پكینـگ هـای مربوطه و پیشـگیری 
از بـروز نشـت گاز از      بـرج هـای جـذب مواد 

واحـد 1 بازیابـی مواد
28- انجـام تعمیـرات اساسـی سـرد كننـده 
و  بازیابـی1و2  هـای  واحـد  نهایـی  هـای 
پیشـگیری از انتشـار گازهای آالینده به محیط

29- احیـا و انجـام تعمیرات بر روی سیسـتم 
هـای تصفیـه غبـار بخش هـای ذغـال و دانه 

بندی باتـری های شـماره1و3
30- نصـب و راه انـدازی ایسـتگاه سـنجش  
كیفیـت هـوا )ایسـتگاه مونیتورینـگ آنالیـن 

آالینـده هـای محیطـی (
آنالیـن  پایـش  31- نصـب سیسـتم هـای 
دودكـش  خروجـی  روی  بـر  هـا  آالینـده 
، 500، 350، 300، كائوپرهـای  نوردهـای 650 
كـوره بلنـد3، آسپیراسـیون كـوره بلنـد یـك، 
ESPهـای آگلوماشـین ESP ،۴هـای ناحیه 
Cast house و Stack house كوره بلنـد 3، 
بویلرهـای 5و6 نیروگاه مرکزی، آسپیراسـیون 
و کائوپرهـای کـوره بلنـد 2 و خروجـی پسـاب 

هـای صنعتـی
32- نصب و راه اندازی سیسـتم تصفیه غبار 

كارگاه برش خرسك
33- ایجـاد و نگهـداری بالـغ بـر 16500 هکتار 

فضای سـبز
اهـم اقدامـات انجـام شـده در حـوزه مدیریت 

مصـارف آب:
1- اجـرای خط لوله از تصفیه خانه شـیمیایی 
تـا نیـروگاه حرارتی برای باال بـردن كیفیت آب 
ورودی بـه نیـروگاه و در نتیجه بـاال بردن درجه 

تغلیظ نیروگاه
2- اسـتفاده از دریـن سـیكل هـای گردشـی 

تمیـز بـرای تغذیـه سـیكل هـای كثیف
3-اسـتفاده از درین سـیكل های كثیف برای 
خنك كردن سـرباره كـوره بلند ) پمپخانه8 ( و 

سـرباره كنورتور ) آبزدایی(   
لولـه هـای فرسـوده در سـطح  ۴-تعویـض 

كارخانـه بـه طـور مسـتمر  
5-  بسـتن لولـه آب موقـت) قدیمـی ( بـه 

دلیـل فرسـودگی زیـاد
6-  اسـتفاده از آب چاه و پسـاب های تصفیه 
شـده اماکـن و صنعتـی بـرای فضـای سـبز و 

حـذف آب خـام مصرفی فضای سـبز
در  ای  قطـره  آبیـاری  روش  از  7-اسـتفاده 
فضـای سـبز و در نتیجـه كاهـش مصـرف آب
8-بـاز سـازی بـرج هـای خنك كننـده به طور 

مستمر
9-تصفیـه و فیلتراسـیون آب سـیكل كثیـف 

نوردهـا و اسـتفاده از آن بـرای سـیكل تمیـز
و  مركـزی  نیـروگاه  درنـاژ  اتصـال خـط   -10
نیـروگاه هاربیـن  به مخـزن آب گرم پمپخانه1  
و مخـازن بـرج هـای خنـک کننـده نیـروگاه 
هاربیـن به منظور كاهش مصرف آب پمپخانه 

شـماره1 و نیـروگاه هاربیـن
11-  اسـتفاده از مـاده شـیمیائی منعقد کننده 
پلـی الکترولیـت آنیونـی بـرای کاهـش مـواد 

معلـق آب سـیکل های گردشـی
12 - مدیریـت مصرف آب و کاهش فشـار آن 
زمانـی کـه مصـرف آب کـم می باشـد  و یا  در 

خطوطـی کـه نیاز به فشـار باال نمی باشـد . 
13- نصـب مولتـی پمپ بـا درایو کنتـرل دور، 
روی پمـپ هـای پمپ خانـه آب صنعتی برای 

کاهـش مصـرف آب و مصرف برق
 1۴- نصـب مولتـی پمپ با درایو کنتـرل دور، 
روی پمـپ هـای پمـپ خانـه آب آشـامیدنی 

بـرای کاهـش مصـرف آب و مصـرف برق
15-  اجـرای پـروژه آبزدائی از لجن پمپ خانه 

تصفیه گاز کنورتور
 16-پـروژه  تثبیـت آب سـیكل گردشـی بـه 
منظـور باال بردن درجه تغلیظ سـیكل گردشـی
17- پـروژه انتقال پسـاب تصفیه شـده شـهر 
زرین شـهر به منظور اسـتفاده در فضای سـبز 

غیـر مثمر
خانـه  تصفیـه  پسـاب   از  اسـتفاده   -18
شـیمیایی برای برج خاموش كن كك سـازی 

و سـرباره كـوره بلنـد 3
19- كاهـش فشـار آب صنعتـی و آشـامیدنی 
تـا حد ممكـن جهت كنترل مصـرف و كاهش 

مصـرف آب كارخانه

20–تصفیه پساب صنعتی كارخانه و بازچرخانی 
مجدد آن جهت اسـتفاده در بخش تولید


