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عمومی یک مرحله ای 

آگهی مناقصه
شماره 46/الف/8-97م
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 مدیریت روابط عمومی
و آموزش همگانی

تجدید آگهی مناقصه عمومی
)یک مرحله ای( شماره 21/97/06
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نوبت دوم
امورپیمانها و مناقصات

امورپیمانها و مناقصات

امورپیمانها و مناقصات

آگهی مناقصه عمومی مجدد
 شماره خ-97/8-2

دانشــگاه علــوم پزشــکی و خدمــات بهداشــتی درمانــی شهرســتان بــم در نظــر دارد کلیــه امــور خدمــات عمومــی و 
نظافــت ســتاد مرکــزی و معاونتهــای ســتادی پردیــس 1و2 ، کلینیــک تخصصــی امــام رضــا)ع( و شــبکه هــای بهداشــت و 
درمــان شهرســتانهای ریــگان، نرماشــیر و فهــرج را از ابــان مــاه 1۳97 بمــدت هشــت مــاه از طریــق مناقصــه عمومــی یــک 
مرحلــه ای بــه بخــش خصوصــی واگــذار نمایــد. لــذا از شــرکتهای واجــد شــرایط دعــوت بعمــل مــی آیــد جهــت دریافــت 
اطالعــات بیشــتر مناقصــه بــه ادرس اینترنتــی www.mubam.ac.ir و جهــت دریافــت اســناد مناقصــه بــه دانشــگاه علــوم 

پزشــکی بــم، آدرس بلــوار شــهید رجائــی- ســایت اداری- واحــد مناقصــات مراجعــه نماینــد

• مبلغ تقریبی اجرای کار ۳0/065/516/۳51 ریال می باشد.
• مبلــغ تضمیــن شــرکت در مناقصــه 1/504/000/000 ریــال مــی باشــد کــه الزامــا بــه صــورت ضمانــت نامــه بانکــی یــا واریــز نقــدی بــه شــماره حســاب 

218578696 بانــک رفــاه کارگــران شــعبه جمهــوری بــه نــام ســپرده هــای عمرانــی دانشــگاه می باشــد.
• مهلت دریافت اسناد و تسلیم پیشنهادات: از روز سه شنبه مورخ 97/8/22 لغایت پایان وقت اداری روز سه شنبه 97/09/06

• )محل تسلیم پیشنهادات دفتر حراست دانشگاه(
• بازگشــایی پــاکات: راس ســاعت 9 صبــح روز چهارشــنبه مــورخ97/09/07 در دفترحــوزه مدیریــت پشــتیبانی دانشــگاه علــوم پزشــکی و خدمــات 

بهداشــتی درمانــی بــم مــی باشــد.
• تلفن تماس )امور مناقصات دانشگاه(: 0۳4-44۳44601  

اصالحیه آگهی مزایده
شماره 97/06/ص     
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  یک مرحله اي
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تجدید آگهی مناقصه عمومی
 )یک مرحله ای( شماره 97/05/ص )اصالحیه( 

نشست پاریس و 10 میلیون 
کشته های ایرانی

شریعتمداری:

»بسته حمایتی« کارمندان با 

حقوق ماه جاری توزیع می شود
2

4

در حالـی فرانسـه میزبـان دشـمنان دیـروز و دوسـتان امـروز در 
یکصدمیـن سـالگرد پایـان جنـگ جهانـی اول اسـت و آلمـان 
سرسـخت ترین دشـمن سـابق متفقیـن در آن شـرکت دارد کـه 
ایران غایب بزرگ این نشسـت اسـت. رهبرانی از ۷۰ کشـور جهان 
بـه دعـوت پاریس در آن شـرکت دارنـد که به نظر از تهـران دعوت 
نشـده اسـت. برخـی از کشـورهای شـرکت کننده هیـچ ارتباطی نه 
از دور و نـه از نزدیـک بـا این جنـگ ندارند؛ اما ایـران چرا؟ خاطره 
تلخـی از ایـن جنـگ داشـته و دارد و بـه شـدت از آن متاثـر بـود.

ناگفتـه نمانـد کـه در کنفرانـس صلـح پاریـس ۱۹۱۹ نیـز ایـران به 
دالیـل مختلـف بـه زحمت توانسـت شـرکت کنـد. ایـران در جنگ 
جهانـی اول اعـام بی طرفـی کـرد، امـا ایـن موضـع احمـد شـاه 
قاجـار، آتـش ایـن جنـگ را از آن دور نکـرد و روس هـا از شـمال 
و انگلیسـی ها از جنـوب بـه کشـور تاختنـد. اگر جنـگ جهانی اول 
بـه قولی ۱۸ میلیون کشـته داشـت، ایـران به تنهایی و بـه روایتی 

حـدود ۱۰ میلیـون کشـته داد!
همیـن جنـگ یکـی از عوامـل اصلـی "قحطـی بـزرگ" از ۱۲۹۶ تا 
۱۲۹۸ در ایـران بـه شـمار مـی رود. محمـد قلـی مجـد پژوهشـگر 
ایرانـی مقیـم آمریـکا بر اسـاس اسـناد وزارت خارجه این کشـور، 
آمـار قربانیـان ایـن قحطـی را حـدود ۸ تـا ۱۰ میلیـون نفر بـرآورد 
می کنـد.  حـال اگـر هـم ایـن اعداد بـه قول عـده ای اغـراق آمیز و 
تعـداد کشـته ها یـک میلیـون نفـر هم باشـد، بـاز چیـزی از اصل 

قضیـه نمی کاهد./خبـر آنایـن

انس طا         ۱.۲۲5.545

مثقال طا     --------

گرم طای ۱۸  4.۰5۰.۱۹۲

گرم طای ۲4   ------

انس نقره             ۱4.۲۶

انس پاتین      ۸4۰.۲35

انس پاالدیوم    ۱.۰۸۰.4۱۲

بهار آزادی      43.33۰.۰۰۰

امامی          4۱.5۰۰.۰۰۰

نیم       ۲۱.۹۰۰.۰۰۰

ربع         ۱۲.۱۰۰.۰۰۰

گرمی       ۶.۸۰۰.۰۰۰

دالر             ؟

یورو         -----

پوند          --------

درهم امارات        --------

لیر ترکیه           -------

یوان چین         --------

ین ژاپن               ----

دالر کانادا        ---------

دالر استرالیا     -------- @p a y a m e m a
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یادداشت  مهمان
صابر گل عنبری

روزانهم

 روزنامه سیاسی ، اجتماعی صبح ایران

طلوع آفتاب
06:۳5

غروب آفتاب 
16:47

تهران

مرگ خانه های قدیمی  
در شمال تهران

خانواده رهنما قرار است خانه ثبت ملی شده پدرشان 
را بفروشند و خانه نیما را بخرند

گرانی سنگین تر از زلزله
سرپل ذهاب یک سال بعد از زلزله

7

4
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»کورکور بال سیاه« در 
چهارمحال و بختیاری 

ثبت ملی شد
مدیرکل حفاظت محیطزیست چهارمحال و 

بختیاری گفت: گونه کورکور بال سیاه شهرستان 
شهرکرد

توسط کمیته ملی ثبت، جمع آوری و ساماندهی 
گونه های حیات وحش ایران ثبت شد.

دفتر نمایندگی سازمان 
جهانی گردشگری به 

همدان واگذار شد

ممنوعیت شکار 
پرندگان مهاجر در 
تاالب های خوزستان

2

معضـل زباله مدتهاسـت در نقاط مختلف 
کشـورمان مشـکل ساز شده است. اکنون به 
تازگی یک کارشـناس محیط زیسـت اعام 
کـرده هر تهرانی پنج برابـر وزن خود زباله تولید 
 می کند.
یک کارشـناس پسـماند اداره محیط زیست 
اسـتان تهران ضمن تشـریح انواع زباله ها و 
چگونگـی تفکیک آن هـا از مبداء همچنین 
عملکرد شـهرداری تهران در ایـن زمینه گفته 
اسـت: هر تهرانی در سـال بیش از 3۱۰ کیلوگرم 
پسـماند شـهری تولید می کند و اگر وزن او را 
به طـور میانگین ۶5 کیلوگـرم در نظر بگیریم، 
میـزان تولید پسـماندش حدود پنج برابر وزن 
خود است.

کارشناس پسماند:  هر تهرانی 
در سال میزان تولید پسماندش 
حدود پنج برابر وزن خودش است

تهران در حال 
دفن زیر پسماند

67
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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پیام رسـانه

روزنامه گاردین با انتشـار تصویری 
از سـربازان بریتانیایی به تشریح مراسم 
یادبـود آتش بس ۱۹۱۸ جنگ جهانی اول 

پرداخته.

خبرگـزاری اسپوتنیک نکاتی از 
سـخنرانی نخست وزیر بریتانیا در ارتباط 
با رابطه کشـورش با روسیه منتشر کرده 

است.

خبرگـزاری الجزیره از مورد هدف 
قرار گرفتن ۷ فلسـطینی توسط رژیم 
صهیونیسـتی در تظاهرات در مرز غزه 

خبر داده.

خاورمیانهروسیهانگلستان
خبرگزاری دویچه وله گزارشـی از 

نقش زنان در سیاسـت اروپا و آلمان ارائه 
کرده است.

آلمان

پایان عملیات فاز سوم پاالیشگاه ستاره خلیج فارسپیام خبر
عملیات ساخت فاز سوم پاالیشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس، با نصب برج تقطیر ۷۰۰ 
تنی این فاز به همت تاشگران قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء)ص( پایان  یافت.

ب
فتا
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س
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سرپل ذهاب یک سال بعد از زلزله 

گرانی سنگین تر از زلزله

قیمت همه چیز سه برابر شده و این اعتبارات جوابگوی تامین نیازها در سرپل ذهاب نیست

ــاعت ۹  ــاه س ــب ۲۱ آبان م ــنبه  ش یکش
ــاه  ــتری کرمانش ــه ۷.4 ریش ــب زلزل ش
ــد، ایــن زلزلــه ای مهیــب باعــث  را لرزان
و  تخریــب 3۰ هــزار خانــه شــهری 
و  شــد  منطقــه  ایــن  در  روســتایی 
ــای  ــته برج ــدوم و ۶۲۰ کش ۷۸۱۷ مص
ــس از  ــاعات پ ــان س ــت. از هم گذاش
کنــار  در  مردمــی  زلزلــه کمک هــای 
ــق  ــمت مناط ــه س ــت ب ــهیات دول تس
زلزلــه زده ســرازیر شــد و بعــد از مدتــی 
در  باعــوض  و  بلندمــدت  وام هــای 
گرفــت.  قــرار  زلزلــه زدگان  اختیــار 
توســط  بســیاری  مبالــغ  همچنیــن 
ســلبریتی ها بــرای کمــک بــه آنهــا 
جمــع آوری شــد، امــا پــس از گذشــت 

یک ســال از آن واقعــه هولناک ســاخت 
ــهر  ــردم در ش ــای م ــیاری  از خانه ه بس
ســرپل ذهاب بــه دلیــل گرانــی مصالــح 
ــده و  ــف مان ــهیات متوق ــود تس و کمب
ــه صــورت نیمــه کاره  رهــا شده اســت،  ب
از ســوی دیگــر  ســرانجام بســیاری از 
ســلبریتی ها  توســط  پول هایــی کــه 
مشــخص  هنــوز  شــده،  جمــع آوری 

ــت! نیس
گذشــت  از  پــس  وضعیت مــان 
نکرده اســت فرقــی  یک ســال هیــچ 

اهالــی  از  یکــی  کشــاورز  خانــم 
دربــاره  ســرپل ذهاب  شهرســتان 
وضعیــت ایــن منطقــه یک ســال پــس 
ــد:  ــا می گوی ــگار ایلن ــه خبرن ــه ب از زلزل

ــد و عصــر  ــاران باری صبــح در این جــا ب
بــرای خریــد از خانــه خــارج شــدم، امــا 
از لحظــه ای کــه از منــزل خــارج شــدم 
تــا همیــن االن کــه بــه منــزل بازگشــتم 
ــم و  ــرپل  غ ــهر س ــام ش ــدازه تم ــه ان ب
غصــه در دلــم نشســته اســت، هــر بــار 
ــو در گل  ــا زان ــا ت ــد م ــاران می آی ــه ب ک
هســتیم. وضعیــت مــا پــس از گذشــت 
یــک ســال بســیار اســفبار اســت و 

ــت. ــرده اس ــی نک ــچ فرق هی

دو سوم مردم زلزله زده توان 
ساخت خانه هایشان را ندارند

ســرپل ذهاب  شــهر  ســاکن  ایــن 
ــردم  ــی از م ــه برخ ــه اینک ــاره ب ــا اش ب
اقتصــادی  وضعیــت  دارای  کــه 

ــاخت و  ــتند، کار س ــب تری هس مناس
ــیده  ــان رس ــه پای ــان ب ــاز منزل ش س
دو  می کنــد:  خاطرنشــان  اســت، 
ســوم مــردم چــه بــا کمــک پیمانــکار 
ــه  ــه ب ــا توج ــکار ب ــر پیمان ــه غی و چ
شــرایط اقتصــادی و از زمانــی کــه 
شــده  گــران  ســاختمانی  مصالــح 
ــاخت  ــه س ــوان ادام ــر ت ــت، دیگ اس

منــازل را ندارنــد.
ــکات  ــر مش ــه دیگ ــاورز ب ــم کش خان

و  می کنــد  اشــاره  منطقــه  ایــن 
می گویــد: مصیبــت بــزرگ شــهرک مــا 
ــه دلیــل اینکــه تــازه  ایــن اســت کــه ب
تاســیس بــوده، زمین هایــی کــه در ایــن 
شــهرک اســتفاده شــده در گذشــته 
ــر  ــا تغیی ــوده و ب ــاورزی ب ــن کش زمی
ــکونی  ــن مس ــه زمی ــل ب ــری تبدی کارب
شــده اســت و در حــال حاضــر نیــز 
کانکس هــا را در ایــن زمین هــا قــرار 
ــردم  ــد م ــاران می آی ــی ب ــد. وقت داده ان
ــی از  ــن یک ــو در گل هســتند، م ــا زان ت
ــا  ــه در اینج ــتم ک ــری هس ــزاران نف ه
کانکــس  در  فراوانــی  مشــکات  بــا 
ــای  ــا گرم ــد. تابســتان ب ــی می کن زندگ
کشــنده اش تمــام شــد و زمســتان نیــز 
ــد. ــراوان از راه می رس ــکات  ف ــا مش ب

تا ده سال دیگر هم وضعیت 
اینجا تغییری نمی کند

ــوالدی شهرســتان  ــه پ ــد در منطق پورکن
می کنــد،  زندگــی  ســرپل ذهاب 
ــش از  ــه بی ــر زلزل ــه براث ــه ای ک منطق
۹۰ درصــد آن تخریــب شــده و ۱۰5 نفــر 
ــد.  ــت دادن ــود را از دس ــان خ در آن ج
پورکنــد دربــاره وضعیــت محله شــان 
می گویــد: محلــه پــوالدی وضعیــت 

ــران  ــان زعف ــدی دارد، در خیاب بســیار ب
همــه چیــز از بیــن رفــت و در ایــن 
محلــه حــدود ۱۰5 نفــر جــان خــود را از 
دســت دادنــد. اکثــر مــردم همچنــان در 
کانکــس زندگــی می کننــد. در حقیقــت 
توانســت  زلزلــه  اوایــل  کســی  هــر 
ــازد بــا مشــکات  منــزل خــود را بس
کمتــری مواجــه شــد. مــا قبــل از زلزلــه 
ــن  ــا در ای ــن خیابان ه ــوص ای در خص
منطقــه دچــار مشــکل بودیــم و مطمئنم 
تــا ده ســال دیگــر هــم هیــچ اقدامــی 
انجــام نمی شــود. ای کاش کمــی شــن 
اینجــا می ریختنــد تــا اینجــا گل نشــود، 
ــی  ــان اصل ــد خیاب شــهرداری فقــط چن
درســت کــرده اســت و بــه بقیــه مــوارد 
نمی خواهیــم  آســفالت  نــدارد.  کاری 
فقــط کمــی شــن در خیابان هــا بریزنــد.

زلزلــه باعــث تخریــب بســیاری از منازل 
روســتاییان نیــز شــد؛ کوییــک محمــود، 
عزیــز،  کوییــک  حســن،  کوییــک 
مجیــد،  و کوییــک  نامــدار  کوییــک 
روســتای تپانــی و ... در جریــان زلزلــه 

ــد. ــیب دیده ان ــدت آس ــه ش ب

گرانی بالی جان مردم 
شده است

کوییــک  )دهیــار  حاتمــی  عثمــان 

بــا خبرنــگار  محمــود( در گفت وگــو 
روســتاها  وضعیــت  دربــاره  ایلنــا 
زلزلــه  گذشــت  از  پــس  یکســال 
می گویــد: »خانوارهایــی کــه مشــکل 
نداشــتند و مدارک شــان کامــل بــود، 
ســریع  را  الزم  تســهیات  توانســتند 
ــه  ــن ک ــد. ســتادهای معی دریافــت کنن
روســتاها  در  ساخت وســاز  مســئول 
بودنــد نیــز در حــد تــوان اقدامــات 
ــد و  ــام داده ان ــی انج ــه خوب ــود را ب خ
مــردم از آنهــا راضــی هســتند. وام هــای 
باعــوض نیــز بــه مــردم پرداخــت 
پنــج  وام  یــک  همچنیــن  شــده، 
ــه  ــوده ب ــی دیگــر قــرار ب میلیــون تومان
روســتاییان پرداخــت شــود کــه از چنــد 
ــز  روز گذشــته مراحــل پرداخــت آن نی

شده اســت. آغــاز 
مصالــح  بــه گرانــی  اشــاره  بــا  وی 
ســاختمانی ادامــه می دهــد: متاســفانه 
مبالــغ  آن  دولــت  زمــان کــه  آن  در 
ــن و  ــت، آه ــر گرف ــا در نظ ــرای م را ب
ــت  ــن قیم ــه ای ــاختمانی ب ــح س مصال
نبــود، االن قیمــت همــه چیــز ســه 
برابــر شــده و ایــن اعتبــارات جوابگــوی 
تامیــن نیازهــا نیســت. گرانــی مــردم را 

ــت. ــرار داده اس ــه ق در مذیق

بیشـتر گروه های بورسـی از جمله گروه های بانکی، خودرویی 
و محصـوالت شـیمیایی بـا افزایـش قیمـت سـهام مواجـه 
شـدند؛ هرچنـد که در گـروه نفت و فرآورده های نفتی نوسـان 
قیمـت عمدتا کمتر از دو درصد بود.شـاخص کل بـورس اوراق 
بهـادار تهـران ۱543 واحـد رشـد کـرد و بـه رقـم ۱۸۲ هـزار و 
۲۱۱ واحـدی رسـید. شـاخص کل هـم وزن نیـز بـا 3۰۱ واحـد 
رشـد رقـم ۲۸ هـزار و ۲۰۲ واحـدی را تجربه کرد.شـاخص آزاد 
شـناور بـا رشـد ۱۸۱4 واحـد رقـم ۱۹۲ هـزار و 3۱۲ واحـدی را 
تجربـه کـرد و شـاخص بـازار اول و دوم هـر یـک بـه ترتیـب 
۱۲۲۲ و ۲۶5۹ واحدی رشـد کردند.سـرمایه  گذاری نفت، گاز و 
پتروشـیمی تامین، فـوالد مبارکه اصفهـان، ملی صنایع مس 
ایـران و صنایع پتروشـیمی خلیـج فارس چهار نمـادی بودند 
که بیشـترین تاثیر افزاینده را روی شـاخص های بازار سـهام 
داشـتند. هـر یک از شـرکت های نامبـرده به ترتیـب ۱۱۷، ۹۶، 
۸3 و ۶۷ واحـد تاثیـر افزاینده روی شـاخص کل داشـتند.در 
طرف مقابل پتروشـیمی پارس، پتروشـیمی جم، نفت بهران 
و مخابـرات ایـران هر یک به ترتیـب ۱۹، ۱۱، ۹ و ۷ واحد تاثیر 
کاهنـده روی نماگرهـای بازار سـرمایه داشـتند. شـیمیایی ها 
امـروز بـا رونـد رشـد در قیمـت پایانی شـان مواجـه شـدند. 
البتـه هـم نمادهایـی در ایـن گـروه بودنـد کـه افـت قیمت  را 
تجربـه کردنـد. در این گروه کـه جزو پرمعامله هـای امروز بود 
۱۲۷ میلیون سـهم بـه ارزش بیش از ۶۱ میلیـارد تومان مورد 

دادوسـتد قـرار گرفت.

معـاون برنامه ریـزی اقتصـادی وزیر جهاد کشـاورزی 
اعـام کـرد کـه در تامیـن مـواد غذایـی و محصـوالت 
کشـاورزی به ویـژه  کاالهـای اساسـی، هیـچ مشـکلی 
ُپـر  محصـوالت  ایـن  از  انبارهـای کشـور  و  نداریـم 

. ست ا
عبدالمهـدی بخشـنده  اظهـار کـرد: بـرای تامین مواد 
اسـتفاده  مختلفـی  و کشـورهای  مبـادی  از  غذایـی 
مبـادی  ایـن  گذشـته  ماه هـای  در  و  می کنیـم 
بـرای  مشـکلی  و  اسـت  شـده  بیشـتر  و  متنوع تـر 
ویـژه   بـه  غذایـی  و  کشـاورزی  محصـوالت  تامیـن 

نداشـته ایم. اساسـی  کاالهـای 
وی بـا اشـاره به این کـه هر محصولی را که خواسـتیم 
وارد کرده ایـم و نیازهـای ماه هـای آینـده نیـز تامیـن 
شـده اسـت، گفت : بـا توجه بـه همکاری هـای صورت 
دولـت، کاالهـای  مجموعـه  و  مرکـزی  بانـک  گرفتـه 
اساسـی همچـون برنـج، روغـن، شـکر و آن چـه کـه 
سـفید،  تولیـد گوشـت  بـرای  تولیـد  نهاده هـای  بـه 
انـدازه  بـه  اسـت،  مربـوط  لبنیـات  و  قرمـز  گوشـت 
کافـی خریـداری و وارد شـده اسـت و ایـن واردات 
ادامـه   بـه کار گرفتـه شـده همچنـان  بـا روش هـای 
جهـاد  وزیـر  اقتصـادی  برنامه ریـزی  دارد.معـاون 
کشـاورزی ادامـه  داد: مبـادی ورودی بـرای تامیـن 
محصـوالت کشـاورزی و کاالهای اساسـی، کشـورهای 
آنهـا  بـا  مختلفـی هسـتند کـه همکاری هـای خوبـی 
داریـم و بـه انـدازه کافی نیازمـان را تامیـن می کنیم. 
بنابرایـن هیـچ نگرانـی بـرای واردات و تامیـن ایـن 

محصـوالت نداریـم و نخواهیـم داشـت.   

بورس به روند
افزایشی بازگشت

انبارها ُپر است

بیـان  بـا  اول رییـس جمهـور  معـاون 
این کـه مـردم شـرایط دولـت را درک 
فشـار  آمریکایی هـا  گفـت:  می کننـد، 
منبـع  مهمتریـن  تـا  می کننـد  وارد 
را  اسـت  نفـت  کـه  دولـت  درآمـد 
کاهـش دهنـد و ایـن مسـاله قطعا بر 
روی برخـی از پروژه هـا اثرگـذار خواهد 
حاشـیه  در  جهانگیـری  بود.اسـحاق 
افتتـاح خـط دوم طرح آبرسـانی غدیر 
اظهـار کـرد: مـردم آبـادان و خرمشـهر 
جنـگ  و  اسـامی  انقـاب  تاریـخ  در 
تمـام  سـنگ  ایـران  بـرای  تحمیلـی 
بـرای  کـه  میـزان  هـر  و  گذاشـته اند 

فـداکاری  درمقابـل  شـود  کار  آن هـا 
و  اسـت  ناچیـز  شـهر  دو  ایـن  مـردم 
در  مـردم  رفـاه حـال  بـرای  بایـد  مـا 
بزرگـی  کارهـای  آبـادان  و  خرمشـهر 
از  یکـی  افـزود:  دهیـم.وی  انجـام  را 
از  اسـتفاده  بحـث  در  مشـکاتی کـه 
آب رودخانـه کارون وجـود دارد، بحـث 
در  مـردم  اسـت کـه  آن  آب  کیفیـت 
مناسـب  بـا کیفیـت  مواقـع  از  برخـی 
اسـتفاده  امـکان  و  مواجـه نمی شـوند 
رییـس  اول  ندارند.معـاون  را  آن  از 
جمهـور تصریـح کـرد: ایـن مسـاله از 
اوایل سـال ۹۶ تشـدید شـد و در این 

مـردم  شـکیبیایی  و  صبـر  از  زمینـه 
تشـکر  خرمشـهر  و  آبـادان  شـهر  دو 
بـا  می کنیم.جهانگیـری،  قدردانـی  و 
غدیـر  آبرسـانی  طـرح  این کـه  بیـان 
یکـی از طرح هـای مهمـی اسـت که از 
سـال های گذشـته انجام شـده اسـت، 
گفـت: در طـول ۱۰ سـال گذشـته که از 
عمـر ایـن طرح می گـذرد مجموعا ۹5۰ 
میلیـارد تومـان در آن سـرمایه گذاری 
شـده اسـت امـا مـا در سـال ۹۶ علـی 
منابـع  محدودیت هـای  همـه  رغـم 
را  بزرگـی  مـاه کار   ۱۱ طـول  در  مالـی 
انجـام دادیـم و بـر روی زمـان اتمـام 
در  تـا  کردیـم  پافشـاری  نیـز  طـرح 

اجرایـی شـود. تیرمـاه   ۱5 تاریـخ 

مردم شرایط دولت را درک می کنند

ملت ایران به هیچ کشوری
 باج نمی دهد

رییـس قـوه قضاییـه بـا تاکیـد بـر ضـرورت اسـتفاده حداکثـری قضـات از 
ظرفیـت هـای قانونـی مربـوط بـه مجـازات هـای جایگزیـن حبـس و سـایر 
تاسیسـات قانونـی منجـر بـه کاهـش جمعیـت زندانهـا گفـت: احـکام زندان 
بایـد در چارچـوب قانونـی و در حـّد ضـرورت و بـرای حفـظ امنیـت جامعـه 
و امنیـت کشـور باشـد.آیت هللا آملـی الریجانـی در جلسـه مسـووالن عالـی 
قضایـی، با تسـلیت شـهادت امام یازدهم حضرت امام حسـن عسـگری)ع( 
و همچنیـن تبریـک ایـام میـاد باسـعادت پیامبـر اکـرم)ص( و امـام جعفر 
صـادق)ع(، هفتـه وحـدت را فرصتـی مغتنم برای اجتماع و اتحاد مسـلمانان 
بـا محوریـت وجـود گرامـی پیامبر اکـرم)ص( دانسـت و تصریح کـرد: پیامبر 
اکـرم)ص( کـه محور تعالی اسـامی و سـفیر بـزرگ الهی برای همه بشـریت 
بـوده اسـت و حتـی غیرمسـلمانان نیـز شـخصیت آن حضرت را مـورد تکریم 
قـرار مـی دهنـد، بهتریـن کانـون تمرکـز بـرای اتحاد مسـلمین اسـت و هفته 
وحـدت نیـز موقعیـت مناسـبی اسـت کـه مسـلمانان حـول ایـن محـور و بـا 
تاکیـد بـر مشـترکات خـود بتواننـد اتحاد خـود را بیش از پیش نشـان دهند.

رئیـس قـوه قضاییـه بـا بیـان اینکـه تـاش بـرای وحـدت بـه معنی دسـت 
کشـیدن از اعتقادات خود نیسـت، افزود: مشـترکات مسـلمانان باید موجب 

وحـدت و دفع دشـمنان اسـام و مسـلمین شـود.

ته
نک

سـاخت و سـازها از یـک دو مـاه پـس از زلزلـه آغـاز شـد 
و ساخت سـاز در روسـتاها از شـهرها جلوتـر اسـت امـا در 
حـال حاضـر یـک عـده هنـوز بـا مشـکل مواجه هسـتند. 
آنهایـی کـه می خواسـتند خانه هایـی خـود را بهتر بسـازند 
بـه دلیـل اینکـه دیـر اقـدام کردنـد اجنـاس گران شـد و 
در حـال حاضـر دیگـر نمی تواننـد، عـده ای هـم نیمـه کاره 
اقداماتـی را انجـام دادنـد امـا مـردم مقروض هسـتند و 
نمی تواننـد بـاز هـم بـرای تکمیـل منازل شـان به زیـر بار 

بروند. قـرض 

دولتجامعه

»بسته حمایتی« کارمندان با حقوق ماه جاری توزیع می شودرفتار ملل متمدن را درپیش  می گیریم
رئیـس   حقوقـی  معـاون 
بایـد  مـا  گفـت:  جمهـوری 
رفتـار ملـل متمـدن را دربرابر 
باشـیم  داشـته  هـا  تحریـم 
و مطابـق قانـون بیـن المللـی بـا آن مواجـه شـویم. 
لعیـا جنیـدی  طـی سـخنانی در نشسـت هماهنگـی 
بـا  کشـور  اجرایـی  هـای  دسـتگاه  حقوقـی  امـور 
بیـان اینکـه خیلـی از اعضـای حقوقـی دولـت نامـه 
دربـاره  جلسـه  موضـوع  کـه  بودنـد  کـرده  نـگاری 
همچنیـن  گفـت:  باشـد،  آثـارش  و  تحریـم  مسـئله 
اخیـرًا  رییـس جمهـوری، معاونت حقوقی را مسـئول 
کمیتـه حقوقـی تحریـم کـرده انـد و ایـن تکلیفـی که  
رئیـس جمهـوری متوجـه معاونـت حقوقـی کـرده اند 
فرصتـی اسـت تـا بیشـتر بـه ایـن موضـوع بپردازیم.

بـرای  آمریـکا  کـه  قواعـدی  مجموعـه  افـزود:  وی 
خـودش دربـاره تحریـم گذاشـته اسـت، یـک قواعـد 
بـه تعبیـری جهـان وطنـی شـده اسـت  فرازمینـی و 
طبـق  را  دیگـر  هـای  نظـام  حقوقـی  معیارهـای  کـه 
نظـام حقوقـی خودشـان در آمریـکا بررسـی می کننـد 
کـه ایـن موضـوع در فرانسـه هـم مـورد انتقـاد قـرار 
کسـی  اینکـه  بـر  تاکیـد  بـا  اسـت.جنیدی  گرفتـه 
بخواهـد قواعـد فرازمینـی بگـذارد و بخواهـد آثـارش 
در کشـورهای دیگـری کـه قواعـد خـود را دارنـد اجـرا 
اظهـار کـرد: مـا مـی گوییـم  نادرسـت اسـت،  شـود، 
ایرانـی ای کـه در خـارج از کشـور زندگـی مـی کنـد، 
قانـون  تابـع  اش  احـوال شـخصی  در  االصـول  علـی 
ایـران اسـت، و در عیـن حـال کـه آن کشـور دادگاه و 

. دارد  را  قاضـی خـود 

رفــاه  و  کار  تعــاون،  وزیــر 
اجتماعــی جزییــات جدیــدی 
بســته های  توزیــع  از 
کــرد.  اعــام  را  حمایتــی 
مراســم  حاشــیه  در  شــریعتمداری  محمــد 
ــا بیــان اینکــه کارگــران  معارفــه اش در وزارت رفــاه ب
بایــد  کــه  هســتند  جامعــه  از  وســیعی  بخــش 
ــی  ــف عظیم ــت: طی ــد گف ــرار بگیرن ــه ق ــورد توج م
ــوان  ــت عن ــور تح ــمند کش ــوب و ارزش ــوان خ از بان
زنــان سرپرســت خانــوار شــناخته می شــوند کــه 
ــزود:  ــتند.وی اف ــر هس ــون نف ــه میلی ــه س ــب ب قری
در شــرایطی کــه امــروز اداره زندگــی در طبقــات 
متوســط بــا درآمــد ثابــت کار دشــواری اســت، ایــن 
ــند و  ــه دوش می کش ــه را ب ــل جامع ــار تکف ــان ب زن

ــته  ــا داش ــرای آنه ــی ب ــد برنامه ریزی های ــا بای حتم
باشــیم.وزیر رفــاه بــا بیــان اینکــه در شــرایط تحریــم 
را صیانــت کنیــم گفــت:  اشــتغال موجــود  بایــد 
ــاح و  ــادی اص ــای اقتص ــذاری ه ــت گ ــر سیاس اگ
ــا مشــکل مواجــه مــی  تولیــد فقــر متوقــف نشــود ب
ــد در  ــد بای شــویم. سیاســت اقتصــادی حامــی تولی
شــرایط تحریــم محکمتــر و بــا شــدت بیشــتری 
ارائــه توضیحاتــی دربــاره  دنبــال شــود. وی بــه 
ــا  بســته حمایتــی پرداخــت و گفــت: کار مشــترکی ب
ــه  ــاه اســت ک ــه و بودجــه و وزارت رف ســازمان برنام
ــت  ــد ثاب ــا درآم ــار ب ــی از اقش ــت مال ــامل حمای ش
ــا حداقل هــای  ــی ب ــت کاالی اســت و همچنیــن حمای
ممکــن از مجموعــه ایــن اقشــار در چنــد نوبــت 

می گیــرد. صــورت 
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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پیام رسـانه

خبرگزاری فرانس24 از 
آتش سـوزی ایالت کالیفرنیا آمریکا با 

عنوان مرگبارترین آتش سـوزی در تاریخ 
این ایالت نام برده.

خبرگـزاری یورونیوز از تظاهرات 
ضدترامپ در پاریس همزمان با سـفر 
رئیس جمهوری آمریکا به این شـهر 

گزارشی منتشر کرده.

روزنامـه نیویورک تایمز تصویر 
ترامپ در آرامـگاه قربانیان جنگ جهانی 

اول در پاریـس را به عنوان تصویر یک 
خود انتخاب کرده.

آمریکااروپافرانسه
خبرگـزاری سی ان ان در تیتر اول 

خود به نکاتی از سـفر ترامپ به پاریس 
که از دیـد مخاطبان پنهان مانده پرداخته.

آمریکا

پیام خبر

رنا
 ای

س:
عک

رنا
 ای

س:
عک

اخطار سازمان هواشناسی نسبت 
به سیالبی شدن مسیل ها

هواشناسـی  سـازمان  اخطاریـه  در 
آمـده اسـت: »بـا توجـه بـه پیـش 
بـاران گاهـی  بـارش شـدید  بینـی 
ظهـر  از  بعـد  در  بـرق،  و  رعـد  بـا 
چهارشـنبه )۲3 آبان ماه( در اسـتان های خوزستان، چهارمحال 
و بختیـاری، کهگیلویـه و بویـر احمـد و شـمال غـرب فـارس و 
پنجشـنبه )۲4 آبان ماه( در اسـتان های خوزسـتان، چهارمحال 
و بختیـاری، کهگیلویـه و بویـر احمـد، شـمال و غـرب فـارس، 
جنوب اصفهان، جنوب ایام، جنوب لرسـتان و شـمال بوشـهر 
آبگرفتگـی معابـر و سـیابی شـدن مسـیل ها و رودخانه ها رخ 
می دهـد. از این رو توصیه می شـود برای کاهش خسـارت های 

احتمالـی تمهیـدات الزم بـه کار گرفتـه شـود.«

هواشناسی

خبر خوش برای 
بیماران خاص

پیونـد  مدیریـت  مرکـز  رییـس 
وزارت  بیماری هـای  درمـان  و 
بهداشـت از افتتـاح ۸3 مرکز جامع 
خدمـات بیمـاران خـاص خبـر داد.
دکتـر مهدی شـادنوش در گفت وگو 
با ایسـنا، از افتتاح حدود ۸3 مرکز 
خـاص  بیمـاران  خدمـات  جامـع 
در 5۹ دانشـگاه علـوم پزشـکی بـه 
زودی خبـر داد و گفـت: بـه زودی 
شـبکه مراکـز جامع بیمـاران خاص 
در کشـور و در 5۹ دانشـگاه علـوم 

پزشـکی ایجـاد می شـوند.
ایـن  حاضـر  حـال  در  افـزود:  وی 
مراکـز آمـاده و تجهیز شـده اند و به 
زودی بـا حضـور وزیـر بهداشـت به 
صورت متمرکز در کل کشـور افتتاح 
می رویـم  سـمتی  بـه  و  می شـوند 
کـه همـه بیمـاران خـاص بتواننـد 
همـه خدمـات مـورد نیازشـان را در 

ایـن مراکـز دریافـت کنند.
شـادنوش تاکیـد کـرد کـه در ایـن 
مراکـز پنـج خدمـت اصلـی بیماران 
خاص شـامل معاینـه، تحویل دارو، 
تزریق، دندان پزشـکی و توانبخشی 
می تواننـد  بیمـاران  و  شـده  دیـده 
ایـن خدمـات را به صـورت متمرکز 
از  اقـدام  ایـن  کننـد.  دریافـت 
بـه  بیمـاران  و مراجعـه  پراکندگـی 
مراکـز مختلـف جلوگیـری می کنـد 
از  هـم  مـا  حمایـت  و  نظـارت  و 
بیمـاران راحت تـر و بهتر هـم انجام 
گروهـی  هـر  بنابرایـن  می شـود. 
از بیمـاران خـاص، هـر حمایـت و 
دریافـت  تاکنـون  را کـه  خدمتـی 
کـرده، به صـورت متمرکـز در مراکز 
دریافـت  خـاص  بیمـاران  جامـع 

می کنـد.

معصومه ابتکار معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده گفت:

1۶ درصد مدیران کشور زنان هستند
گزیده ها

ارتقاء مشارکت اقتصادی زنان از طریق توسعه کارآفرینی و ترغیب زنان به حضور در کسب و کار

معــاون اول رئیس جمهــور گفــت: در دوران تحریــم، از منابــع 
خارجــی اســتفاده خواهیــم کــرد و نبایــد بگذاریــم راه منابــع 

خارجــی به کشــور بســته شــود.
ــراز  ــا اب ــور ب اســحاق جهانگیــری معــاون اول رئیــس جمه
امیــدواری از اســتمرار اجــرای سیاســت های اتخــاذ شــده از 
ســوی وزیــر جدیــد در وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی، 
گفــت: سیاســت حمایــت از طبقــات ضعیف و فقیــر جامعه 
و همچنیــن حمایــت از کارگــران و موضــوع اشــتغال جــزو 

ــت محســوب می شــود. ــی دول ــای اصل اولویت ه
ــا بیــان این کــه »وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی  وی ب
مجموعه هــای  در  جامعــه  پاییــن  طبقــات  ســخنگوی 
حاکمیــت اســت«، خاطرنشــان کــرد: در شــرایط پیــش از 
اعمــال تحریم هــای اخیــر همــواره می گفتیــم کــه کشــور بــا 
ــی روبروســت و موضــوع  ــای بزرگ ــا و ابرچالش ه چالش ه
ــوان می شــد کــه حداقــل  ــن مــوارد عن ــکاری یکــی از ای بی
در بخــش سیاســتگذاری و پیگیــری از حوزه هــای مربــوط 
ــه وزارت کار اســت. امــروز نیــز همچنــان معتقدیــم بایــد  ب
ــن  ــوان اصلی تری ــه عن ــتغال ب ــوع اش ــه موض ــور ب در کش
ــت  ــورت غفل ــی، در ص ــع فعل ــم. در مقط ــئله بپردازی مس
موضــوع بیــکاری می توانــد بــه از کار بیــکار شــدن نیروهــای 
شــاغل منجــر شــود. در ایــن زمینــه هنــر دولــت و صاحبــان 
بنگاه هــا و مدیــران اقتصــادی کشــور آن اســت کــه نگذارنــد 
بنگاه هــای اقتصــادی کشــور وارد رکــود شــوند. وی در ادامــه 
صحبت هــای خــود بــا تاکیــد بــر این کــه »ایجــاد اشــتغال 
جدیــد از اولویت هــای جــدی دولــت اســت«،  بــه تخصیــص 
یــک و نیــم میلیــارد دالر اعتبــار بــرای اشــتغال روســتایی و 
مناطــق مرزنشــین از ســوی دولــت اشــاره کــرد و گفــت: بــا 
توجــه بــه تغییــرات نــرخ ارز ایــن اعتبــار امــروز ایــن اعتبــار 
بــه ۱۸ هــزار میلیــارد تومــان تبدیــل شــده کــه منبــع خوبــی 
محســوب می شــود. در ایــن زمینــه از وزیــر کار می خواهــم 
کــه هــر چــه ســریع تر در خصــوص واگــذاری ایــن اعتبــارات 

بــه مجموعه هــای مربوطــه اقــدام کنــد.
وی همچنیــن بــا اعــام خبــر تقدیــم الیحــه ای بــه مجلــس 
کــه بــر اســاس آن صاحبــان ســهام عدالــت می تواننــد ایــن 
ســهام  را واگــذار کننــد، گفــت: اگــر بتواننــد ســهام خــود را 
بفروشــند امــروز ســهم  ۲ میلیــون تومانــی حــدود ۱4-۱3 

میلیــون تومــان ارزش دارد.
بــا  وی در بخش هــای دیگــری از صحبت هــای خــود 
اشــاره بــه دســتور رئیــس جمهــور مبنــی بــر لــزوم واگــذاری 
ــه وزارت تعــاون، کار  همــه بنگاه هــای اقتصــادی وابســته ب
ــای  ــت: بنگاه ه ــان ســال ۹۸،  گف ــا پای ــی ت ــاه اجتماع و رف
اقتصــادی هــزاران هــزار میلیــارد تومــان از منابــع کشــور را 
ــدک اســت.  ــان بســیار ان ــا بازدهی ش ــد، ام ــار دارن در اختی
ایــن بنگاه هــا بــد اداره می شــوند؛ در کجــای دنیــا مشــاهده 
ــادی  ــه ای اقتص ــگاه حرف ــک بن ــت ی ــه مدیری ــد ک می کنی
براســاس مــن بمیــرم تــو بمیــری اداره می شــود و اعضــای 
ــش از  ــراد پی ــا اف ــه آی ــه این ک ــا توجــه ب ــره ب ــات مدی هی
ــا  ــته اند ی ــمتی داش ــی س ــای حاکمیت ــن در مجموعه ه ای

ــوند. ــاب و منصــوب می ش ــر انتخ خی
جهانگیــری راه حــل موضــوع بنــگاه داری اقتصــادی در 
مجموعه هــای دولتــی را واگــذاری ایــن بنگاه هــا بــا قیمتــی 

واقعــی بــه بخــش خصوصــی عنــوان کــرد.

ارزش سهام عدالت به 
14میلیون تومان رسید

مشــاور امــور بانــوان کارآفریــن ســازمان صنایــع 
ایــران  صنعتــی  هــای  شــهرک  و  کوچــک 
ــوان  ــاون بان ــعه تع ــورای توس ــرد: ش ــام ک اع
بــا هــدف افزایــش مشــارکت هــای ایــن قشــر 
ــه زودی  ــای اقتصــادی کشــور ب ــت ه در فعالی

ــی شــود. تشــکیل م
ــت  ــنبه در نشس ــر یکش ــلطانی عص ــر س پریچه
تعاونگــران بــا حضــور بانــوان کارآفریــن در 
اســتانداری البــرز افــزود: ایــن شــورا بــا هــدف 
توســعه کارآفرینــی، رفــع مشــکات بانــوان 
ــوان در حــوزه  ــه بان ــه آمــوزش ب ــن، ارائ کارآفری

کســب و کار و بازاریابــی در همــه حــوزه هــا 
ــرد. ــی گی ــکل م ش

ــال  ــور در ح ــن منظ ــه همی ــرد: ب ــه ک وی اضاف
عقــد تفاهــم نامــه ای بــا وزارت کشــور هســتیم 
تــا شــورای توســعه تعــاون رســمیت پیــدا کــرده 
و بــه اســتانداری هــای سراســر کشــور بــا هــدف 

همــکاری جــدی در ایــن زمینــه ابــاغ شــود.
ســلطانی ادامــه داد: شــعار شــورای توســعه 
تعــاون مشــارکت 30 درصــدی بانــوان در تحقــق 

توســعه و رشــد اقتصــادی کشــور اســت.
مشــاور معــاون وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت 

بــا اشــاره بــه اینکــه در جمعیــت فــراوان مــردان 
کارآفریــن، بانــوان کارآفریــن کمتــر دیــده شــده 
ــام  ــعه تم ــم توس ــه شش ــزود: در برنام ــد، اف ان
ــه  ــا برنام ــد ت ــده ان ــف ش ــا مکل ــتانداری ه اس
هــای خــود را بــرای اجــرای عدالــت جنســیتی 

بــه دولــت ارائــه دهنــد.
وی گفــت: بانــوان کارآفریــن مــی تواننــد خــاء 
ــی  ــوزه کارآفرین ــه در ح ــکاتی ک ــی و مش قانون
بــه وزارت صنعــت، معــدن و  را  دارد  وجــود 
تجــارت انعــکاس دهنــد تــا در کمیســیون 

ــود. ــرح ش ــس مط ــادی مجل اقتص

تشکیل شورای 
توسعه تعاون بانوان در کشور

گزارش

پرداخت تسهیالت بانکی با سود کم به طرح های اقتصادی زنان
معــاون امــور زنان و خانواده ریاســت جمهوری گفت: دولت در قالب طرح هــای بازآفرینی توجهی جدی به تامین 
مســکن زنان سرپرســت خانوار دارد. وی افزود در تاشــیم تا با وام های قرض الحسنه، تســهیات بانکی مناسبی 

برای تامین مســکن زنان سرپرســت خانوار تامین کنیم.

هر تهرانی ساالنه 5 برابر وزن 
خود پسماند تولید می کند

اداره  پسـماند  کارشـناس  یـک 
محیط زیسـت اسـتان تهران ضمن 
تشـریح انـواع زباله هـا و چگونگـی 
تفکیـک آن هـا از مبـداء همچنیـن 
عملکـرد شـهرداری تهـران در ایـن زمینـه گفـت: هـر تهرانی در 
سـال بیـش از 3۱۰ کیلوگـرم پسـماند شـهری تولیـد می کنـد 
و اگـر وزن او را به طـور میانگیـن ۶5 کیلوگـرم در نظـر بگیریـم، 
میـزان تولیـد پسـماندش حـدود پنـج برابـر وزن خـود اسـت. 
فاطمـه اکبرپـور  : بـا توجـه بـه اینکه پیشـگیری بهتـر از درمان 
اسـت در حـوزه مدیریت پسـماند باید تاش کـرد تا حد امکان 
پسـماند کمتـری تولیـد شـود. با ایـن اقـدام در مرحلـه بعدی 
انـرژی کمتـری بـرای تفکیک و دفع پسـماند صرف می شـود.

پسماند

خبر کذب اعدام بازداشت شدگان 
حادثه تروریستی اهواز 

اسـتاندار  شـریعتی،  غامرضـا 
خوزسـتان در واکنـش به انتشـار 
خبـری مبنـی  بـر اعـدام ۲۲ نفـر 
بـا  مرتبـط  بازداشت شـدگان  از 
حادثـه تروریسـتی اهـواز به گفـت: این خبـر کذب محض 
اسـت. هـم چنین جمـال عالمی نیسـی، فرمانـدار اهواز نیز 

تأکیـد کـرد کـه ایـن خبـر اساسـًا صحـت نـدارد. 
در ایـن بـاره نیز محمدجواد جمالـی نوبندگانی، نماینده مردم 
فسـا و عضـو کمیسـیون امنیـت ملـی و سیاسـت خارجـی 
مجلس شـورای اسـامی درباره اخبار منتشـر شـده مبنی بر 
اعـدام متهمـان حادثـه اهـواز می گویـد کـه انتشـار این خبر 

بیشتر فضاسـازی رسـانه ای است.

تروریست

18هزار گوشی آیفون با ارز 
دولتی در بازار

متهـم وارد کننـده موبایـل بـا تاییـد 
واردات ۱۸هزار گوشـی موبایل آیفون با 
ارز دولتـی در دادگاه گفـت: آیفون یک 
گوشـی موبایـل لوکـس اسـت و جزو 
نیازمندی های عمومی نیسـت به همین علت گرانفروشـی نکردم. 
نماینـده سـازمان حمایت مصرف کننده و تولید کننـده درباره تایید 
مبلـغ 139 میلیـارد ریـال یـا 9 میلیـارد و 910 میلیـون ریـال گفت: 
صادر کننده نامه روز گذشـته احضار شـد و همان مبلغ اعام شـده 
از سـوی نماینده دادسـتان یعنی ۱3۹ میلیارد ریال صحیح اسـت. 
متهـم در ایـن جلسـه آخرین دفاعیات خود را بیـان کرد و قاضی 
صلواتـی بـا اعـام ختـم رسـیدگی بـه این پرونـده اعام کـرد که 

حکـم دادگاه در مهلـت قانونـی صادر خواهد شـد.

گرانفروشی

خشونت های قبیله ای به 
دلیل فقر فرهنگی 

حجت االسـام احدهللا سـینکایی 
دادسـتان شهرسـتان قرچـک بـا 
بیان اینکه بیشـتر خشونت ها در 
ایـن شهرسـتان بـه صـورت قبیله 
ای انجـام مـی شـود، گفـت: معموال نـزاع هـا، خانوادگی و 
قبیلـه ای و همـه این هـا به دلیل فقر فرهنگـی موجود در 
ایـن شهرسـتان اسـت. وی مهاجرپذیـری این شهرسـتان 
را دلیـل دیگـر افزایـش پرونـده هـا در قرچـک دانسـت 
و گفـت: بـا توجـه بـه افزایـش اجـاره بهـای سـاختمان 
در تهـران، بسـیاری بـه سـمت قرچـک و دیگـر شـهرهای 
همجـوار تهـران مهاجرت کـرده اند و همین امـر نیز موجب 

افزایـش پرونـده هـا در دسـتگاه قضایـی می شـود. 

قضایی

ــور  ــور در ام ــس جمه ــاون ریی مع
زنــان و خانــواده گفــت: هــدف 
و  جانبــه  یــک  تحریم هــای  از 
فشــارهای  وجــود  زورمدارانــه، 
ایــران،  اقتصــادی  و  سیاســی 
و  ملــی  وحــدت  تضعیــف 
احســاس ســرخوردگی اســت.
خانــم  بــا  ابتــکار  معصومــه 
اوگوچــی دنیلــز، هماهنــگ کننــده 
مقیــم ســازمان ملــل در ایــران 
و خانــم لیــا جــودان نماینــده 
ــد  ــل متح ــت مل ــدوق جمعی صن

ــرد. ــدار ک دی
در ایــن دیــدار معــاون رییــس 
جمهــور ضمــن تاکیــد بــر تقویــت 
همــکاری هــا  بــا کارگــزاری هــای 
ــد  ــل متح ــازمان مل ــف س مختل
ــای  ــم ه ــدف از تحری ــت: ه گف

یــک جانبــه و زورمدارانــه، وجــود 
فشــارهای سیاســی و اقتصــادی 
ایــران، تضعیــف وحــدت ملــی و 

ــت. ــرخوردگی اس ــاس س احس
و  شــرایط  امــا  افــزود:  وی 
ــه  ــران اینگون ــت ای ــات مل روحی
ــی  ــق نم ــکا موف ــت و آمری نیس

شــود.
ــکار در خصــوص اولویت هــای  ابت
اظهــار  روحانــی  دکتــر  دولــت 
ــر نســل  ــت  ب ــز دول ــرد:  تمرک ک
ــاد  ــان و ایج ــوزش زن ــوان، آم ج
ظرفیت هــای کاربــردی و مهارتــی 
در بیــن آنــان، همچنیــن جوانــان 

اســت.
معــاون رییــس جمهــور بــا اشــاره 
ــران در شــاخص  ــت ای ــه وضعی ب
در  گفــت:  جنســیتی  شــکاف 
و  سیاســی  مشــارکت  زمینــه 
اقتصــادی در بیشــتر دولت هــا 

قــرار  دولــت  راس  در  زنــان 
ــن  ــای زیری ــا در الیه ه ــد، ام دارن
خبــری از حضــور آنان نیســت. در 
حالیکه ایــران زنان بســیاری را در 
پســت های معــاون وزیــر، مشــاور 
و دســتیار، دهیــاران و اعضــای 
شــوراهای شــهر و روســتا دارد کــه 
در شــاخص شــکاف جنســیتی 
کمتــر دیــده مــی شــوند، در حالی 
ــه  ــد. وی ادام ــیار موثرن ــه بس ک
داد: در شــاخص هــای مشــارکت 
اقتصــادی نیــز چالــش هایــی 
ــارکت  ــه  مش ــود دارد، چنانچ وج
و  خانگــی  مشــاغل  در  زنــان 
ــزرگ  ــک و ب ــای کوچ ــرکت ه ش
غیــر رســمی کــه ثبــت نــام نشــده 
انــد، در آمارهــا نمی آیــدو بنابرایــن 
شــاخص های شــکاف جنســیتی 
ــه  ــم در زمین ــر، ه ــه تغیی ــاز ب نی
ــادی دارد. ــم اقتص ــی و ه سیاس

معــاون رییــس جمهــور بــا اشــاره 
بــه مشــارکت زنــان ایرانــی در 
کــرد:  اظهــار  محلــی  ســطح 
در  دختــران  زنــان  مشــارکت 
ایــن ســطح باالســت، بطــوری 
کــه در بســیاری از روســتاهای 
ــوان روســای  ــه عن ــان ب کشــور زن
ــد، در  ــال دارن شــوراها حضــور فع
ــار زن در  ــر ۲5۰۰ دهی ــال حاض ح
روســتاها فعالیــت مــی کننــد کــه 
نشــانگر حضــور زنــان در موقعیــت 
هــای مدیریتــی در ســطح محلــی 
ــداری  ــن نشــان از پای اســت و ای
حضــور زنــان در ایــن عرصــه دارد.
وی گفــت: بــرای مثــال روســتای 
کیلومتــری   ۲4 در  خراشــاد 
شهرســتان بیرجنــد کــه بــه تازگی 
از آن دیــدن کردیــم، توســط یــک 
ــس  ــود و او ریی ــی ش زن اداره م
ــکار در  ــاری روستاســت.  ابت دهی
ــان  ــداد زن ــش تع خصــوص افزای
ــی  ــای میان ــرت ه در پســت مدی
گفــت: حضــور زنــان در پســت 
هــای مدیریتــی میانــی در ســطح 
کشــور گســترش یافتــه اســت. در 
ــران  ــن مدی ــر میانگی ــال حاض ح
زن در کشــور در حــدود ۱۶ درصــد 
اســت و ایــن رونــد در ســطح 
اســتان هــا تــا ۶۰ درصــد افزایــش 
در طــول یکســال گذشــته داشــته 
ــان در  ــگ زن ــور پررن اســت. حض
آمــوزش عالــی قابــل تامــل و 
ــرای  ــن ب ــده ای روش ــر آین بیانگ
زنــان ایرانــی اســت. در حــال 
درصــد   5۷ از  بیــش  حاضــر 
ــار  ــران در اختی ــی ای ــوزش عال آم
دختــران و ســهم زنــان از اعضــای 

هــا  دانشــگاه  علمــی  هیــات 
ــت. ــد اس ــدود ۲۷ درص ح

معــاون رییــس جمهــور در مــورد 
یکــی از اهــداف معاونــت در حوزه 
ارتقــاء مشــارکت اقتصــادی زنــان 
گفــت: تمرکــز معاونــت در حــوزه 
ارتقــاء مشــارکت اقتصــادی زنــان 
کارآفرینــی  توســعه  طریــق  از 
و ترغیــب زنــان بــه حضــور در 
کســب و کارهــای خــرد و کوچــک 
زیــاد اســت و در ایــن فراینــد 
تجربــه  تبــادل  و  مشــارکت  از 
بهــره  مختلــف  کشــورهای  از 
ــان  ــکار افــزود: زن ــم. ابت مــی بری
ایرانــی در عرصــه هــای مختلفــی 
حضــور  و  دارنــد  کارآفرینــی 
پررنــگ زنــان در ســازمان صنایــع 
دســتی کــه ایــران را بــه یکــی از 
برتریــن هــا در ایــن حــوزه تبدیــل 
بــرای  خوبــی  فرصــت  کــرده 
ــتاوردها در  ــه و دس ــادل تجرب تب

ــت. ــی اس ــن الملل ــطح بی س
معــاون رییــس جمهــور تصریــح 
حــوزه  از  دیگــر  یکــی  کــرد: 
معاونــت  در  فعالیــت  هــای 
ــاوری  ــق فن توانمندســازی از طری
اطاعــات و ارتباطــات اســت که از 
محورهــای مهــم در ســطح جهــان 
بــوده و معاونــت بــا برگــزاری 
و  تخصصــی  هــای  نشســت 

عمومــی ملــی و بیــن المللــی 
ســعی در ترویــج آن دارد

ابرازعاقــه خانــم اوگوچــی دنیلــز 
بــرای حمایــت از کارآفرینــی زنان 
ــت  ــاد فرص ــرای ایج ــی ب و آمادگ
ــه  ــادل تجرب ــرای تب ــهیل ب و تس
ــر  ــف از دیگ ــورهای مختل ــا کش ب
موضوعــات مطــرح شــده در ایــن 

ــود. دیــدار ب
وی در پایــان پیشــنهاد ایجــاد 
ــوع  ــا موض ــتقل ب ــای مس گروه ه
جنســیت و تمرکــز بــر ترویــج 
ــواده را داد. ــان و خان ــوع زن موض
نماینــده  لیــا جــودان،  خانــم 
ــد  ــل متح ــت مل ــدوق جمعی صن
نیــز در ایــن نشســت بــا تاکیــد بر 
ــارکت  ــتغال و مش ــای اش طرح ه
اقتصــادی آن صنــدوق کــه در 
ــا وزارت کار  قالــب برنامــه ملــی ب
و دانشــگاه تهــران در حــال انجــام 
اســت، بــرای همــکاری آینــده 

ــرد. ــدواری ک ــراز امی اب
در پایــان معــاون رییــس جمهــور 
بــه   و خانــواده  زنــان  امــور  در 
تخصصــی  نشســت  برگــزاری 
نقــش زنــان در تغییــر اقلیــم 
اشــاره و برظرفیــت ایجــاد مرکزی 
ــه  ــان در منطق ــوزش زن ــرای آم ب
تغییــر  اثــرات  بــرای کاهــش 

ــرد. ــد ک ــم تاکی اقلی

ته
نک

در حـال حاضـر میانگیـن مدیـران زن در کشـور 
در حـدود 16 درصـد اسـت و این روند در سـطح 
اسـتان ها تـا 60 درصد افزایش در طول یکسـال 
گذشـته داشـته اسـت. حضـور پررنـگ زنـان در 
آمـوزش عالـی قابـل تامـل و بیانگـر آینـده ای 
روشـن بـرای زنـان ایرانی اسـت. در حـال حاضر 
ایـران در  از 57 درصـد آمـوزش عالـی  بیـش 
اختیـار دختـران و سـهم زنـان از اعضـای هیـات 

علمـی دانشـگاه هـا حـدود 27 درصد اسـت.
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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پیام رسـانه

روزنامـه خبرشمال  نوشت: چشم 
انتظـار آخرین بازمانده »درنا« امیدواریم 

»امید«بیاید!

روزنامـه کاغذوطن  به نقل از 
انارکی سـخنگوی مجمع نمایندگان استان 
کرمان نوشـت: دولت در معرفی استاندار 

امروز وفردا می کند.

روزنامـه اصفهان زیبا  از 
سـاماندهی تردد خودروهای سنگین در 

شهر اصفهان خبر داد.

روزنامه بامداد جنوب  نوشـت: اصفهانجنوب کرمانمازندران
حکم اعدام برای دو مفسـد اقتصادی 

دیگر صادر شد.

فارس

3 اقامتگاه بوم گردی جدید در خراسان شمالی احداث می شود
سرپرست اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بجنورد گفت: »با توجه به پتانسیل های 
گردشگری تاریخی و طبیعی در شهرستان بجنورد تاکنون سه اقامتگاه بوم گردی افتتاح شده و سه 
اقامتگاه دیگر نیز در شرف بهره برداری هستند.«

پیام میراث

رنا
 ای

س:
عک

شـهردار ارومیـه از ایجـاد موزه مجاهدت هـای خاموش در 
قدیمـی تریـن سـاختمان تلویزیون محلی کشـور خبرداد.

بـه  بـا اشـاره  محمـد حضـرت پـور در جمـع خبرنـگاران 
تلویزیـون  و  رادیـو  سـاختمان  تریـن  قدیمـی  فعالیـت 
محلـی ایران)ارومیـه( به عنـوان موزه تاریخـی، اظهار کرد: 
ایـن سـاختمان متعلـق بـه شـهرداری ارومیـه اسـت کـه 
بـا همـکاری اداره اطاعـات آذربایجـان غربـی بـه عنـوان 
مـوزه و گنجینـه ای بـرای پاسداشـت 40 سـال مجاهدت و 
ایثارگری هـای  حافظـان امنیـت  و آرامش شـهر و اسـتان 

می شـود. ایجـاد 
وی افـزود: بـا توجـه بـه اینکـه تاکنـون هیچ گونه سـندی 
از عملیـات و مبـارزات حافظـان امنیـت و آرامـش بـرای 
انتقـال به نسـل هـای آینـده در معرض عموم قـرار نگرفته 
و همچنیـن جهـت زنـده کردن  یاد و نام  شـهدای بسـیج، 
انتظامـی، ارتـش و اطاعـات آذربایجـان  سـپاه، نیـروی 
غربـی و  بـا عنایـت شـورای اسـامی شـهر ارومیـه و بـا 
اسـتان،  اطاعـات  اداره کل  بـا  نامـه ای  تفاهـم  امضـای 
ایجـاد مـوزه مجاهدت هـای خاموش در سـاختمان رادیو و 

تلویزیـون سـابق در دسـتور کار قـرار گرفـت.
شـهردار ارومیـه با بیان اینکه سـاختمان رادیـو و تلویزیون 
سـابق  از نظـر تاریخـی در سـازمان میـراث فرهنگـی بـه 
ثبـت رسـیده اسـت، گفـت:  بـر ایـن اسـاس بـر لـزوم 
ایجـاد مـوزه ای در آن سـاختمان توافـق شـد و از انجایـی 
کـه مـوزه در شـهر ارومیـه وجـود داشـت لـذا  مقـرر شـد 
ایـن سـاختمان بـه عنـوان مـوزه مجاهدت هـای خامـوش 
بـرای بـه تصویرکشـیدن اسـنادی کـه بتواند تاریـخ انقاب 
اسـامی ارومیـه و آذربایجـان غربی را به نسـل های آینده 

نشـان دهـد، ایجاد شـود.
ایـن  خریـداری  زمـان  در  کـرد:  تصریـح  پـور  حضـرت 
سـاختمان توسـط شـهرداری، بـر ایجـاد تـاالر شـهر توافـق 
شـد امـا با توجه به سـاخت تـاالر بزرگ ارومیـه و نبود موزه 
اسـناد رشـادت های مبـارزان ایـن دیـار تصمیـم بر سـاخت 

مـوزه در ایـن سـاختمان شـد.

سوژه
قدیمی ترین 

ساختمان تلویزیون 
محلی کشور موزه می شود

ریا
ث آ

یرا
 م

س:
عک

مرگ خانه های قدیمی  در شمال تهران
خانواده رهنما قرار است خانه ثبت ملی شده پدرشان را بفروشند و خانه نیما را بخرند

مدتی است که بر سر کاربری خانه نیما یوشیج بحث  است

خانـواده رهنمـا خسـته از نامه نگاری هـای 
ثبـت  خانـه  حفـظ  بـرای  بی فرجـام 
ملی پدری شـان تصمیـم گرفته انـد تـا این 
خانـه را بفروشـند و خانـه نیمـا را بخرنـد و 
حداقل آن را نجات دهند و آثار خاندانشـان 

را منتشـر کننـد.
سـرزده اند.  خانـه  ایـن  بـه  یکبـار  همـه 
نیاوران، بن بسـت آهنگ کـه ناقوس مرگ 
تـک تـک خانه هـای قدیمـی اش بـه صدا 
درآمـد و مانـد دو خانـه … یکی خانه ثبت 

ملـی رهنمـا و دیگـری ویای نمـازی.
»ویـای نمازی« تنهـا اثر معمـار ایتالیایی 

در  پیـش  سـال  خاورمیانـه کـه 5۶  در 
دیـوان  حکـم  بـا  شـد  سـاخته  تهـران 
عدالـت اداری از ثبـت ملـی خـارج شـد 
و وقتـی خبـر رسـید کـه قـرار اسـت آنجا 
را بکوبنـد و بسـازند از جامعـه معمـاران تـا 
و  مرتبـط  رسـانه های  و  میـراث  فعـاالن 
شـهرداری و شـورای شهر و میراث فرهنگی 
پـا در میانـی کردنـد و فعـا پرونـده اش 
مسـکوت مانـده و دیگـری خانـه رهنما که 
ایـن اواخـر حتـی سـید محمـد بهشـتی و 
عبـاس آخونـدی هـم از آن دیـدن کردنـد 
و بـر دردهـای ایـن خانـه افاقـه ای نکـرده 
اسـت. همچنـان که پیش تر احمد مسـجد 
و  خـادم  رسـول  حکیمی پـور،  جامعـی، 
میـراث  رئیـس  خسـروآبادی  رجبعلـی 

تهـران و شـهردار منطقـه یک به ایـن خانه 
رفـت و آمـد کردنـد و هیچ اتفاقـی نیفتاد. 
همچنـان بـاران کـه می آمد سـیل بـه خانه 
سـرازیر بـود و قنات هـا خشـکید و حرمت 
خانـه هم از چهار طرف شکسـته شـده بود 
بـا جـوالن تاورکرین هـا و برج هایـی کـه به 
بـاغ دهـن کجـی می کردند.حاال خبـر آمده 
کـه خانـواده رهنمـا تصمیم گرفته انـد خانه 
پـدری خویـش را بفروشـند و از اینجـا فرار 
کننـد بـه آغـوش خانه نیمـا. خانه شـعر و 
ادب کـه حـال فرهنگیـان را فقط فرهنگیان 

درمی یابنـد.
 ۱۲۷3 آذر   ۱5( رهنمـا  زین العابدیـن 
در  تیـر ۱3۶۸   ۱۲  – کربـا  در   ۱۲۶۹ یـا 
تهـران( نویسـنده، مترجـم، روزنامه نـگار و 

پژوهشـگر اهل ایـران بـود. او در دهه ۱3۲۰ 
مدیرمسـئول روزنامه ایـران، رئیس انجمن 
قلـم ایران و از برجسـته ترین روزنامه نگاران 
ایـران بـود. رهنمـا چندیـن دوره نماینـده 
مجلس شـورای ملـی، وزیرمختـار ایران در 
فرانسـه و سـفیر ایران در کشـورهای عربی 
نیـز بـوده  اسـت. او به جـز زبان فارسـی به 
زبان هـای عربـی و فرانسـوی نیـز تسـلط 
داشـت. او بیشـتر به خاطر دو کتاب پیامبر 

و حسـین مشـهور اسـت.
عهـده  از  اقدامـات حفاظتـی  دیگـر  حـاال 
دختـر رهنمـا خـارج اسـت و او می خواهـد 
بـه انتشـار آثـار بـرادرش بپـردازد. فریـدون 
رهنمـا )زاده ۲ خرداد ۱3۰۹ – درگذشـته ۱۷ 
مـرداد ۱354( اسـت. شـاعر، روزنامه نگار و 
سـینماگر اهل ایران اسـت. رهنما در دوران 
کوتـاه عمـر خـود بـه سـاختن 3 فیلـم و 
انتشـار پنـج دفتر شـعر بـه زبان فرانسـه و 
یـک دفتر شـعر به فارسـی و نـگارش ده ها 
مقالـه در نقـد سـینما و ادبیـات مبـادرت 
حرکت هـای  مدافـع  همـواره  وی  ورزیـد. 
مـدرن و آوانـگارد در حـوزه ادبیات، سـینما 
و تئاتـر بـود و تأثیـر غیرقابـل انـکاری در 
معرفی شـعر و اندیشـه های مدرن در ایران 
دهـه سـی و چهـل داشـت. وی در فاصلـه 
بخـش  رئیـس   ۱345–4۹ سـال های 
او  بـود.  ایـران  پژوهـش تلویزیـون ملـی 
چهارمین فرزند زین العابدین رهنما اسـت.
حـاال خواهـر تنهـا اسـت از تـاش بی ثمـر 
بـرای نـگاه داشـتن خانـه پدری پنـج هزار 
متـری از حملـه دزدان تـا نامه نگاری هـای 
بی پایان به شـورای شهر، مسـئوالن میراث 
فرهنگـی و حتـی دفتـر ریاسـت جمهوری 
نتیجـه اش  کـه  مختلـف  دولت هـای  در 
آمـدن برخی مسـووالن بـوده و عکس های 

یـادگاری و دیگـر هیچ.حـاال مالـک خانـه 
رهنمـا قصـد دارد بـا فـروش خانـه و دادن 
سـهم ورثه از این ملک، خانه نیما یوشـیج 
را از مـرگ نجـات دهـد، بـه امیـد آنکـه 
بتوانـد خانـه نیمـا را از قهـوه خانـه شـدن 
نجـات دهـد. حـاال طرح هـا یکـی یکـی 
مطـرح می شـوند. باغـش زمیـن تنیـس 
شـود، اسـتخرش هم بـرای عاقه مندان به 
شـنا بهـره بـرداری شـود. خانه هم بـه امور 

فرهنگـی تعلـق گیرد.
البـد خانـه رهنمـا بایـد شـبیه خانـه پدری 
فـروغ می بـود تـا هنگامـی کـه نامـش بـه 
میان می آمـد، همه سراسـیمه می دویدند. 
فـروغ جای خود عزیـز و گرامی و حفظ یاد 
و نـام و خاطـره و آثـار و ردپایش برهمگان 
واجـب امـا آیـا همین خیـل مشـتاقان به 
همیـن انـدازه بـرای خانـدان بـزرگ رهنمـا 
باغ هـای  می شـوند؟خانه  دل نگـران  هـم 

محله هـای دزاشـیب و نیـاوران و کامرانیـه 
و قیطریـه و تجریـش و … یکـی پـس از 
دیگـری خـراب شـد و جـای آنهـا برج ها و 
مجتمع هـای تجـاری سـر برآوردنـد. و این 
پرسـش را باقی گذاشـتند که اگر شهرداری 
چشـمانش را بر روی این سـاخت و سازها 
بسـت و در بـازار گـرم سـود و سـودا باغ هـا 
در مقابل چشـمانش به بهانه سـاخت تونل 
و ورزشـگاه و مجتمـع و … نیسـت شـد 
حداقـل چند خانـه را خریداری و محافظت 
می کـرد. در همیـن بـن بسـت آهنـگ بـا 
عـرض بسـیار کـم کـه آدمـی حیـرت زده 
می شـود چگونـه مجـوز سـاخت ایـن همه 
بـرج داده شـده آیـا نمی شـود دسـت کـم 
دو خانـه را حفـظ کـرد. سـود عاید شـده از 
این سـاخت و سـازها در مقابل حفظ خانه 

نمـازی و رهنمـا چقدر اسـت؟

انتشــار خبــری در فضــای  از  پــس 
تپــه  تخریــب  بــر  مبنــی  مجــازی 
قائمشــهر  "پــری جــا" در  باســتانی 
رئیــس اداره میــراث فرهنگــی، صنایــع 
ــن شهرســتان  دســتی و گردشــگری ای
ــب کرد.محســن  ــن موضــوع را تکذی ای
تخریــب  بــه  واکنــش  در  باســتانی 
تپــه باســتانی "پــری جــا"، گفــت: 
ــد "پــری جــا" دارای ثبــت ملــی  هرچن
ــی ســال های  ــا متاســفانه ط اســت ام

دپــوی  بــرای  محلــی  بــه  گذشــته 
زباله هــای ســاختمانی تبدیــل شــده 
ــود.وی اظهــار کــرد: تپــه "پــری جــا"  ب
ــه دلیــل آنکــه  ــر ثبتــی اســت امــا ب اث
در ملــک خصوصــی قــرار دارد و نیــز بــه 
دلیــل نیزارهــای ایجــاد شــده در بــاالی 
ــای  ــاری ه ــرای حف ــی را ب ــه، مکان تپ
غیرمجــاز برخــی افــراد ســودجو  فراهم 
ــرای  ــن ب ــا صاحــب زمی ــود ام ــرده ب ک
ــر تپــه "پــری  اینکــه اشــراف بهتــری ب

جــا"  داشــته باشــد اقــدام بــه از بیــن 
ــراث  ــس اداره می ــزار کرد.ریی ــردن نی ب
ــرد:  ــان ک ــهر خاطرنش ــی قائمش فرهنگ
ــرداری،  ــا الیه ب ــک ب ــن مل ــب ای صاح
ــر  نخاله هــای ســاختمانی دپــو شــده ب
روی ایــن تپــه را از بیــن بــرد تــا ســطح 
آن عــاری از هرگونــه زبالــه و نخالــه 
شــود. " پری جــا" تپــه ای باســتانی 
در قائم شــهر اســت کــه عــاوه بــر 
ناشــناخته بــودن ایــن مــکان، هــر روز 
از ســوی ســودجویان تهدیــد می شــود، 
ایــن محوطــه باســتانی کــه متعلــق بــه 
3۰۰۰ ســال پیــش اســت در ســال های 
باستان شناســان  ســوی  از   ۹۱ و   ۹۰

ــود. ــده ب کاوش ش

تپه باستانی که خالف 

در آن زیاد شده

جان پناه پل تاریخی 
»چاالن چوالن« مرمت شد

مدیـر پایـگاه پل های تاریخی لرسـتان از مرمت جان پناه پل تاریخـی چاالن چوالن 
خبـر داد و گفـت: »ایـن پـل تاریخـی مربـوط بـه دوره صفـوی اسـت و مرمـت آن 
آغـاز شـده اسـت.« پـل تاریخی چـاالن چـوالن یکی از بناهـای دوره صفوی اسـت 
کـه البتـه طبق بررسـی هـای کارشناسـان بنای اولیـه آن قدیمی تر اسـت. این پل 
دارای 7 پایه و 6 طاق اسـت که پایه های آن دارای آب شـکن با مصالح سـنگین 
و طـاق هـای از مصالح آجر اسـت.علی مصطفی نژاد مدیـر پایگاه پل های تاریخی 
لرسـتان بـا اعـام این مطلـب گفت: »پـل تاریخی چـاالن چوالن که قدمـت آن به 
دوره صفـوی مـی رسـد در مسـیر جاده خـرم آباد به سـمت بروجـرد و در محدوده 
اسـتحفاظی شـهری درود واقـع شـده اسـت.«او گفـت: »مرمـت این پـل تاریخی 
از محـل اعتبـارات پایـگاه انجام شـده اسـت. هرچند ده سـال پیش جـان پناه دو 
طـرف پـل مـورد مرمت قرار گرفته بود که متاسـفانه برخی از افراد سـودجو به دلیل 
خـارج کـردن سـیم های بـرق نورپردازی جـان پناه این پـل را تخریب کـرده بودند 
کـه تهدیدی برای کل جان پناه محسـوب می شـد.«مدیر پایـگاه پل های تاریخی 
لرسـتان درخصـوص مرمـت ایـن پـل ادامـه داد: »در عملیات مرمتی پـل تاریخی 
چاالن چوالن از مصالح سـنتی و اسـتادکاران مجرب اسـتفاده شـده که هم اکنون 

نیـز ایـن عملیات مرمتی به پایان رسـیده اسـت.«

ته
نک

خانـه رهنما به یمن وجود کارشناسـان خبـره میراث فرهنگی 
بـا وجـود ثبت ملـی سـال ها اسـت حریم نـدارد پـس این 
بهانـه ای شـده تـا از سـه طـرف تـا عـرش اعـال برج هـا بـاال 
برونـد و بـه ویـالی نمـازی و خانـه رهنما دهن کجـی کنند. 
بـاغ نمـازی هم بشـود بهانه ای بـرای فروش بهتـر برج ها که 
ببینید چه چشـم اندازی از باال پیش روی شـما اسـت؟!حاال 
بـاز سـاعت ها می تـوان از ارزش این خانه و خانه های مشـابه 
آن سـخن گفـت. از نیمـا، جـالل، رهنمـا، شـهیدی، فـروغ، 
سـیمین، مشـیری، اخـوان ثالـث، شـاملو، هدایـت، چوبک 
و… و بعـد سـکوت کـرد. می تـوان دوبـاره خانه مشـاهیر در 
کشـورهای دیگـر را بیـرق کـرد و کوبید بر سـر بازیگـران بازار 
سـود و سـودا.حاال خانـواده رهنما دلشکسـته تر از هـر زمان 
دیگـری بـه دنبال خرید خانه نیما اسـت. خانـه ای که اکنون 
پاتـوغ )پاتـوق( معتـادان اسـت و چنـد صباحـی اسـت که 
آهنـگ قهـوه خانه شـدن به خـود گرفته اسـت به ایـن امید 

که نجـات یابـد از بی شـرمی روزگار.

گزارش

میراث
گردشگری

دفتر نمایندگی سازمان جهانی گردشگریحال امروز بزرگ ترین کاروانسرای ایران
امــور  به همدان واگذار شد و  اوقــاف  سرپرســت 

میامــی  شهرســتان  خیریــه 
گفــت: کاروانســرای میامــی 
کــه مربــوط بــه دوران صفویان 
اســت اســت بــه زودی بــه یکــی از ســه ســرمایه گذار 
پیشــنهادی بــرای مرمــت واگــذار می شــود. رضــا 
قاضــی پــور بــا اشــاره بــه آغــاز فعالیــت دفتــر نمایندگی 
اوقــاف و امــور خیریــه شهرســتان میامــی در چندماهــه 
ــار کــرد: عمــده فعالیــت و  ــر در ســال جــاری اظه اخی
ــای  ــت بناه ــازی و مرم ــن اداره صــرف بهس ــز ای تمرک
ــی،  ــه شــده اســت. کاروانســرای میام تاریخــی موقوف
الحــاک،  کاروانســرای  عباس آبــاد،  کاروانســرای 

کاروانســرای صدرآبــاد و مســجد جامــع میامــی از 
ــی  ــتان میام ــه شهرس ــت موقوف ــی تح ــای تاریخ بناه
ــاد  ــه کاروانســرای عباس آب ــان اینک ــا بی هســتند.وی ب
ــه  ــران و موقوف ــرای ای ــن کاروانس ــوان بزرگ تری به عن
ــا  ــده ب ــال آین ــرا در س ــن کاروانس ــزود: ای ــت، اف اس
ــود.  ــت می ش ــرمایه گذاران مرم ــک س ــکاری و کم هم
فــرد ســرمایه گــذار جــدای از منفعــت بایــد نــگاه و دید 
خیرطلبــی را بــا کار خــود همــراه کند.قاضی پــور بــا 
ــک  ــت ۲4 مل ــند مالکی ــون س ــه تاکن ــه اینک ــاره ب اش
موقوفــه شهرســتان میامــی  اخــذ شــده اســت، افــزود: 
امــام زاده فرومــد بــا زیربنــای 7000 مترمربــع از جملــه 

ــاک اســت. ــن ام ای

دفتـر  گفـت:  همـدان  اسـتاندار 
جهانـی  سـازمان  نمایندگـی 
گردشـگری بـه ایـران داده شـده 
در  مـدت  یـک  شـد  مقـرر  کـه 
تهـران پـردازش و سـپس به همـدان واگـذار شـود.محمدناصر 
نیک بخـت در حاشـیه برگـزاری اجـاس جهانی گردشـگری در 
جمـع خبرنـگاران همـدان، عنـوان کـرد: شـاهدیم ایـن اجاس 
بـا حضـور ۸۰ شـرکت کننده از سراسـر دنیـا و دبیـرکل مجمـع 
جهانـی گردشـگری کـه بـه راحتـی در ایـن اجاس هـا شـرکت 
نمی کنـد، قـرار اسـت سـه روز در همدان باشـند کـه آورده خوبی 

برای اسـتان همدان محسـوب می شود.اسـتاندار همـدان اظهار 
کـرد: اگـر مـا 4۲۰ میلیـارد در ۶ ماهـه نخسـت امسـال مبـل و 
منبت می فروشـیم، نتیجه ارتقاء اولویتی صنایع دسـتی است.

وی تصریـح کـرد: براسـاس آمـار ایـران، اگـر امـروز همـدان در 
تابسـتان نـرخ بیکاری ۶.5 درصـدی و پایین ترین نرخ بیکاری 
را دارد، تأثیر بسـیار زیادی از گردشـگری و صنایع دسـتی دارد.

نیک بخـت تأکیـد کرد: 33 هزار و ۶۰۰ شـغل رسـمی در همدان 
ایجـاد شـده که نتیجه تـکان همدان اسـت چرا که این اسـتان 
۱۰ سـال پیش نیسـت و ۱۲ زیرسـاخت بزرگ در آن انجام شده 

کـه 5 زیرسـاخت در چندسـال اخیـر محقـق شـده اسـت.

رنا
 ای

س:
عک
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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
توانمند سازی فرآیندی است پویا و خودجوش که به صورت تدریجی مهارت، آگاهی، خودباوری، 
اعتماد، و قدرت ارائه راهکار را افزایش می دهد، تا با  انتخاب بهترین گزینه به اهداف مورد نظر 

برای رفع نیازها برسیم.
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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  پیام
زیست

خبر

مختلــف  نقــاط  در  مدتهاســت  زبالــه  معضــل 
ــه  ــون ب ــت. اکن ــده اس ــاز ش ــکل س ــورمان مش کش
تازگــی یــک کارشــناس محیــط زیســت اعــام 
کــرده هــر تهرانــی پنــج برابــر وزن خــود زبالــه 

می کنــد. تولیــد 
زیســت  محیــط  اداره  پســماند  یــک کارشــناس 
زباله هــا  انــواع  تشــریح  ضمــن  تهــران  اســتان 
و چگونگــی تفکیــک آن هــا از مبــداء همچنیــن 
عملکــرد شــهرداری تهــران در ایــن زمینــه گفتــه 
اســت: هــر تهرانــی در ســال بیــش از 3۱۰ کیلوگــرم 
او  اگــر وزن  تولیــد می کنــد و  پســماند شــهری 
ــم،  ــر بگیری ــرم در نظ ــن ۶5 کیلوگ ــور میانگی را به ط
ــر وزن  ــج براب ــدود پن ــد پســماندش ح ــزان تولی می

ــت. ــود اس خ
ــا  ــور ب ــه اکبرپ ــد فاطم ــنا می نویس ــه ایس ــور ک آنط
ــک از  ــت از تفکی ــه صحب ــی ک ــه هنگام ــان اینک بی
ــدأ پســماندها می شــود جداســازی پســماندهای  مب
خشــک و تــر بــه ذهــن می رســد، تاکیــد کــرده: بــا 
ــه اینکــه پیشــگیری بهتــر از درمــان اســت  توجــه ب
ــا  ــرد ت ــاش ک ــد ت ــت پســماند بای ــوزه مدیری در ح
حــد امــکان پســماند کمتــری تولیــد شــود. بــا ایــن 
اقــدام در مرحلــه بعــدی انــرژی کمتــری بــرای 

ــود. ــرف می ش ــماند ص ــع پس ــک و دف تفکی

افزایش زباله، تهدید ســالمت مردم
ــدات  ــن تهدی ــی تری ــزو اصل ــوان ج ــه را می ت زبال
زیســت محیطــی در کشــور دانســت چــرا کــه عــدم 
مدیریــت زبالــه مــی توانــد عــاوه بــر آلودگــی 
و  آلودگــی هــوا هــم منجــر شــده  بــه  خــاک، 
ســامت مــردم را تهدیــد کنــد. معــاون محیــط 
طبیعــی اداره کل حفاظــت محیــط زیســت یــزد 

رابطــه گفتــه اســت: ریختــن و رهــا  در همنــی 
بیــن  از  بــه  منجــر  طبیعــت،  در  زبالــه  کــردن 
ــه  ــی گون ــت و زندگ ــط زیس ــی محی ــن تدریج رفت
ــوری و گیاهــی و حتــی بخــش  ــف جان هــای مختل
گردشــگری مــی شــود. همچنیــن مدیــرکل حفاظــت 
ــت:  ــد اس ــوی معتق ــان رض ــت خراس ــط زیس محی
ــن  ــه از بی ــر ب ــت منج ــه در طبیع ــردن زبال ــا ک ره
ــای  ــه ه ــی گون ــرای زندگ ــت ب ــط زیس ــن محی رفت

مختلــف جانــوری و نابــودی زیســت بــوم هــا مــی 
ــود. ش

راه جلوگیــری از هدر رفت ثروت ملی
تفکیــک  مزیت هــای  بــه  اشــاره  بــا  اکبرپــور 
ــش  ــرای کاه ــرده: ب ــد ک ــدا تاکی ــماندها از مب پس
خطــرات ناشــی از دفــن پســماندها، جلوگیــری 
از هــدر رفــت ثروت هــای ملــی و منابــع کشــور، 
دفــن  بــرای  اراضــی  اختصــاص  از  جلوگیــری 
اراضــی،  ایــن  وســعت  کاهــش  و  پســماندها 
ــل  ــل و نق ــع آوری و حم ــای جم ــش هزینه ه کاه

پســماندها، منافــع اقتصــادی قابــل کســب از مــواد 
ــعه  ــی و توس ــتغال و کار آفرین ــده، اش ــک ش تفکی
ــوع  ــد موض ــبز بای ــاد س ــت و اقتص ــت بازیاف صنع
را  تــر و خشــک  از مبــدأ پســماندهای  تفکیــک 

جــدی گرفــت.
ــر، پســماندهای فســادپذیر هســتند  پســماندهای ت
عنــوان  بــه  کمپوســت  بــه  تبدیــل  قابلیــت  و 
صورتی کــه  در  دارنــد.  را  خــاک  اصــاح کننــده 
ــت از   ــه دق ــی و ب ــورت اصول ــماندها به ص ــن پس ای
پســماندهای خشــک و خطرنــاک در مبــدأ جــدا 
شــود پتانســیل خوبــی بــرای تبدیــل بــه کمپوســت 

ــزات،  ــامل فل ــز ش ــک نی ــماندهای خش ــد. پس دارن
الســتیک  پاســتیک،  کارتــن،  کاغــذ،  شیشــه، 
پســماندها  ایــن  جداســازی  می شــوند کــه  و... 
و اســتفاده از آن هــا در صنعــت بازیافــت ســبب 
کاهــش برداشــت منابــع اولیــه از معــادن و واردات 
ــت  ــدر رف ــوی ه ــه جل ــر اینک ــاوه ب ــود و ع می ش
ســرمایه ملــی را می گیــرد ســبب حفــظ محیــط 
زیســت خواهــد شــد. ایــن کارشــناس پســماند 
اداره محیــط زیســت اســتان تهــران بــا بیــان اینکــه 
به طــور قطــع اقــدام شــهرداری در جمــع آوری و 
تفکیــک  بــدون  پســماندها  یک جــای  انتقــال 

تهران در حال دفن زیر پسماند
کارشناس پسماند:  هر تهرانی در سال میزان تولید پسماندش حدود پنج برابر وزن خودش است

ــواع  ــریح ان ــن تش ــران ضم ــتان ته ــت اس ــط زیس ــماند اداره محی ــناس پس ــک کارش ی
ــران در  ــهرداری ته ــرد ش ــن عملک ــداء همچنی ــا از مب ــک آن ه ــی تفکی ــا و چگونگ زباله ه
ــرم پســماند شــهری  ــش از ۳10 کیلوگ ــی در ســال بی ــر تهران ــه اســت: ه ــه گفت ــن زمین ای
ــزان  ــم، می ــر بگیری ــرم در نظ ــن 65 کیلوگ ــور میانگی ــر وزن او را به ط ــد و اگ ــد می کن تولی
ــه اینکــه پیشــگیری  ــا توجــه ب ــر وزن خــود اســت. ب ــج براب ــد پســماندش حــدود پن تولی
ــکان  ــد ام ــا ح ــرد ت ــالش ک ــد ت ــماند بای ــت پس ــوزه مدیری ــت در ح ــان اس ــر از درم بهت

ــود. ــد ش ــری تولی ــماند کمت پس

تعــداد   2020 تاســال  درویــش:  محمــد 
تعــداد  از  اقیانوس هــا  در  پالســتیک ها 
ــرد  ــی می گی ــده درون آن فزون موجــودات زن
ــی  ــت و راه ــدی اس ــیار ج ــران بس ــن بح و ای
ــدارد.  ــود ن ــراد وج ــه اف ــی دادن ب ــز آگاه ج
تخریــب محیــط زیســت در طــول زمــان 
زیــادی اتفــاق می افتــد و بهبــود آن هــم 

ــت. ــدت اس دراز م

مدیرعامــل ســازمان پســماند شــهرداری 
تهــران از انعقــاد قــرارداد تبدیــل گاز متــان 

ــر داد. ــرق خب ــه ب ــا ب زباله ه
عبدلــی در مراســم افتتــاح مرکــز بازیافــت 
ســاختمانی  نخاله هــای  پــردازش  و 
و عمرانــی بــا بیــان اینکــه روزانــه بــه 
پســماند  تــن   ۹۰۰۰ میانگیــن  صــورت 
 ۶5۰۰ می شــود، گفــت:  تولیــد  شــهری 
ایســتگاه های  از  شــهری  زبالــه  تــن 
می شــود. منتقــل  آرادکــوه  بــه  میانــی 
زبالــه  تــن   ۱3۰۰ کــرد:  تصریــح  وی 
ــکاران  ــط پیمان ــه توس ــت ک ــمند اس ارزش
بــه صــورت تفکیــک شــده جمــع آوری 

. د می شــو
تــن   3۰۰ اینکــه  بیــان  بــا  عبدلــی 
تهــران  اطــراف  شــهرهای  زباله هــای 
ــکی و  ــه پزش ــن زبال ــت: ۲۰۰ ت ــت، گف اس

اســت. صنعتــی 
وی بــا بیــان اینکــه حــدود 4۰ تــا 4۲ 
هــزار تــن نخالــه ســاختمانی در شــهر 
تصریــح  می شــود،   آوری  جمــع  تهــران 
ــاخت  ــه س ــته ک ــال های گذش ــرد: در س ک
ــه ۱۰۰  ــق داشــت ایــن مقــدار ب و ســاز رون

ــود. ــیده ب ــز رس ــن نی ــزار ت ه
عبدلــی بــا بیــان اینکــه ۲5 هــزار تــن 
منتقــل  مرکــز  ایــن  بــه  نخاله هــا  از 
بــه  تــن  هــزار   5۰۰۰ می شــود،  گفــت: 
ــه گودهــای  ــز ب ــن نی ــوه و ۱۰ هــزار ت آرادک

می شــود. منتقــل  تهــران  اطــراف 
مخــزن  هــزار   ۶۰ اینکــه  بیــان  بــا  وی 
ــود دارد،  ــران وج ــه در ته ــع آوری زبال جم
ادامــه داد: ۲۲ پیمانــکار طــرح تفکیــک 
کــه  دارنــد  برعهــده  را  خشــک  زبالــه 
ــق  ــا مناط ــا ب ــرل آنه ــذب و کنت ــد ج فراین

ــت. اس
مدیرعامــل ســازمان پســماند شــهرداری 
تهــران بــا بیــان اینکــه بــا کمــک بازرســی 
و حراســت شــهرداری توانســتیم سیســتم 
ــکاران  ــک پیمان ــت الکترونی صــورت وضعی
را ایجــاد کنیــم، گفــت: ایــن سیســتم یکــی 
از روش هــای موثــر در راســتای شــفاف 
ســازی مالــی و نظــارت دقیــق بــر عملکــرد 
و  اســت  نواحــی  و  مناطــق  پیمانــکاران 
ــا  ــن پرداخت ه ــاه ای ــد اســت از دی م امی

ــود. ــی ش الکترونیک

گل
یک میلیون و 4۳0 هزار هکتار از جنگل های جن

زاگرس تخریب شده است
رییــس مرکــز جنــگل هــای خــارج از شــمال ســازمان 
جنــگل هــا، مراتــع و آبخیــزداری گفــت: بیــش از یــک 
میلیــون و 43۰ هــزار هکتــار از جنــگل هــای زاگــرس 
ــرز  ــت. فریب ــده اس ــب ش ــت و تخری ــکیدکی، آف ــار خش دچ
غیبــی روز یکشــنبه در بازدیــد از جنــگل هــای چهارطــاق لردگان 
ــگل هــای زاگــرس ۶  ــزود: جن ــا اف ــگار ایرن ــا خبرن ــو ب ــت و گ در گف
میلیــون هکتــار از گســتره جنــگل هــای کشــور را بــه خــود اختصــاص 
ــه  ــا رو ب ــگل ه ــن جن ــون خشــکیدگی ای ــه از ســال ۸۷ تاکن داده ک

فزونــی گذاشــته اســت.
وی گفــت: تغییــرات اقلیمــی، گســترش آفت و بیماری، خشکســالی، 
آتــش ســوزی، اجــرای پــروژه هــای عمرانــی و ریزگــرد از مهمتریــن 
عوامــل تهدیــد و تخریــب جنــگل هــای زاگــرس اســت کــه مدیریــت 
پایــدار جنــگل و مشــارکت جوامــع محلــی از مهمتریــن برنامــه هــا 
بــرای رفــع معضــل جنــگل هــا و بــه خصــوص جنــگل هــای زاگــرس 
اســت.به منظــور توســعه جنــگل هــای زاگــرس و مقابلــه بــا تهدیدهــا 
از جملــه خشکســالی، برنامــه خشــکیدگی جنــگل هــا تهیــه و تدوین 

شــده اســت.
رئیــس مرکــز جنــگل هــای خــارج از شــمال ســازمان جنــگل هــا، 
مراتــع و آبخیــزداری گفــت: در ایــن طــرح گونــه هــای مقــاوم جنگلــی 
شناســایی و نســبت بــه تهیــه بــذر و تولیــد نهــال از پایــه هــای مقاوم 
ــای  ــه و احــداث ســامانه ه ــای مخروب ــگل ه ــاء جن و ســالم و احی

آبگیــر اطــراف درختــان اقــدام مــی شــود.
ــال  ــوط چهارمح ــای بل ــگل ه ــد از جن ــه بازدی ــاره ب ــا اش ــی ب غیب
ــگل هــای زاگــرس، آفــت  ــد جن ــر تهدی ــزود: عــاوه ب ــاری اف وبختی
سوســک چــوب یکــی دیگــر از عوامــل تهدیــد درختــان بلــوط در ایــن 

اســتان اســت.
ــتان  ــای اس ــگل ه ــار از جن ــزار هکت ــه 5۰ ه ــر اینک ــد ب ــا تاکی وی ب
دچــار آســیب شــده اســت، اظهــار داشــت: طــرح تحقیقاتــی آســیب 
شناســی جنــگل هــای زاگــرس بــا همــکاری مرکــز تحقیقــات در حال 

اجراســت.
ــان  ــال از درخت ــه نه ــون و ۷۰۸ هــزار اصل ــا، ۱۲ میلی ــه گــزارش ایرن ب
ــه رو اســت. ــا پدیــده خشــکیدگی روب ــگل هــای زاگــرس ب ــوط جن بل

ــا  ــید ام ــنیده باش ــی را ش ــای جهان ــام انقراض ه ــون ن ــاید تاکن ش
ــی در  ــور طبیع ــه ط ــه ب ــی ک ــد، اتفاق ــداد نبوده ای ــن روی ــاهد ای ش

ــار رخ داده اســت. ــج ب ــن پن ــره زمی ــاط ک ــول حی ط
ــر  ــی در عص ــراض جهان ــمین انق ــه شش ــد ک ــمندان معتقدن دانش
ــت آن زیاده خواهــی انســان ها و  ــوع اســت و عل حاضــر درحــال وق

ــت. ــن اس ــتم های زمی ــر اکوسیس ــال آن تغیی ــه دنب ب
ــش از 5۰  ــه بی ــتوایی ک ــای اس ــی از جنگل ه ــون نیم ــن تاکن زمی
ــد را از  ــی می کنن ــوری در آن زندگ ــی و جان ــای گیاه ــد گونه ه درص
دســت داده اســت و انســان بــا ســرعت بســیار زیــاد درحــال نابــودی 
انقــراض  در  مــی رود  انتظــار  و  ایــن جنگل هاســت  باقی مانــده 
ششــم 5۰ هــزار گونــه گیاهــی) یــک چهــارم کل گونه هــای موجــود( 
همــراه بــا ۲۰۰۰ از ۹۰۰۰ گونــه پرنــدگان و تعــداد بیشــماری گونه هــای 
حشــرات منقــرض شوند.شــاید نقــش مــردم دور و اطــراف خــود را 
ــودی گونه هــای گیاهــی  ــا ناب ــد انقــراض متوجــه نشــوید و ی در رون
ــد.  ــا حجــم بســیار مشــاهده نکنی ــود ب ــراف خ ــوری را در اط و جان
ــادی  ــیب پذیری زی ــا آس ــی ب ــتمی غن ــتان اکوسیس ــتان کردس اس
دارد و در چنــد ســال اخیــر شــاهد نامایمت هــای زیــادی از ســوی 
ــوده اســت، انســان هایی کــه برخــاف شــهدای محیــط  انســان ها ب
زیســت اخیــر ) شــرف باجــور، امیــد کهنــه پوشــی، محمــد پژوهــی 
ــان  ــظ درخت ــرای حف ــود ب ــان خ ــه از ج ــا( ک ــت حکیمی نی و رحم
ــد، در  ــل می کنن ــتند عم ــتان گذش ــور اس ــزاران جان ــتگاه ه و زیس
ایــن میــان، عــده ای ســودجو نیــز عرصــه را بــرای فعالیــت مســاعد 
ــتان  ــتان کردس ــان اس ــان درخت ــر ج ــت ب ــد آف ــه مانن ــد و ب دیده ان

افتاده انــد.
ــاز شــده و  ــر آغ ــراض ششــم در اســتان کردســتان از دهــه اخی انق
ــوی  ــه نح ــه ب ــتاب یافت ــش ش ــش از پی ــته بی ــال های گذش در س

ــده  ــتان وارد ش ــت کردس ــر طبیع ــری ب ــای جبران ناپذی ــه ضربه ه ک
ــاله  ــن س ــای چندی ــان وعده ه ــد هم ــه می توان ــی ک ــت، طبیعت اس
ــا  ــا ب ــی اســتان را تنه ــورد رشــد اقتصــادی و صنعت مســئوالن در م

ــق ســازد. توســعه گردشــگری و توریســم محق
بــا مطــرح شــدن طــرح تنفــس جنگل هــای شــمال کشــور، توجــه 
قاچاقچیــان بــر منابــع اســتان کردســتان متمرکــز شــده بــه طــوری 
کــه حجــم محموله هــای چــوب قاچــاق در مــاه اخیــر بســیار 
افزایــش یافتــه و بــا توجــه بــه آمارهــای آبــان مــاه اداره کل منابــع 
طبیعــی اســتان کردســتان حجــم  کشــفیات بیــش از ۱۲۰تــن بــوده 

اســت.
پیمــان فتاحــی- مســئول روابــط عمومــی اداره کل منابــع طبیعــی 
ــرد:  ــار ک ــنا اظه ــگار ایس ــا خبرن ــو ب ــتان- در گفت وگ ــتان کردس اس
مســاحت جنگل هــای طبیعــی اســتان کردســتان 3۷۱ هــزار هکتــار 
و جنگل هــای دســت کاشــت ۲۰۰۰ هکتــار و در کل 3۷3 هــزار 

ــار اســت. هکت
وی افــزود: حجــم کشــفیات محموله هــای چــوب غیرمجــاز در آبــان 
مــاه ســال جــاری در شهرســتان قــروه بــه میــزان بیــش از 5۰ تــن، 

بیجــار بیــش از 4۰تــن و ســنندج بیــش از 3۰ تــن بــوده اســت. 
مســئول روابــط عمومــی اســتان کردســتان  اداره کل منابــع طبیعــی 
اســتان کردســتان تصریــح کــرد: ۲۲ خــودرو حمــل غیرمجــاز 
چــوب، 4۰ مــورد پرونــده قطــع درخــت و ســه مــورد پرونــده حمــل 
ــیک های اداره  ــط کش ــر توس ــت روز اخی ــوب در بیس ــی چ غیرقانون

ــع طبیعــی در ســطح اســتان تشــکیل شــده اســت. منای
وی بــا اشــاره بــه برقــراری گشــت های ویــژه بــه صــورت شــبانه روزی 
ــوان کــرد: گشــت و مراقبــت ۲4  ــان ســال جــاری  عن ــدای آب از ابت
ــتان هایی  ــوص در شهرس ــه خص ــتان ها ب ــام شهرس ــاعته در تم س

ــکاری و  ــا هم ــتند ب ــاس هس ــی حس ــش گیاه ــاظ پوش ــه از لح ک
مشــارکت مــردم، بهــره بــرداران محلــی و مقامــات قضایــی و 

ــرار شــده اســت. انتظامــی برق
ــت  ــام وق ــه صــورت تم ــگان حفاظــت ب ــه ی ــان اینک ــا بی فتاحــی ب
ــده دارد،  ــر عه ــی را ب ــع طبیع ــای مناب ــت از عرصه ه گشــت و مراقب
ــر اســاس مشــاهدات حضــوری و تماس هــای  خاطرنشــان کــرد: ب
مردمــی همیــاران طبیعــت و مــردم اســتان، بــا متخلفــان و 
متجــاوزان بــه عرصــه ملــی برخــورد قانونــی می کنیــم. بــا توجــه بــه 

وســعت اراضــی ملــی اداره کل منابــع طبیعــی و آبخیــزداری اســتان 
کردســتان نمی توانــد بــدون مشــارکت مــردم امــر حفاظــت از 
اراضــی ملــی را بــه صــورت کامــل انجــام دهــد. بــه گــزارش ایســنا، 
قیمــت تمامــی کاالهــا از جملــه انــواع محصــوالت چوبــی بــه صــورت 
چشــمگیری بــا افزایــش قیمــت دالر افزایــش یافتــه بــه صورتیکــه 
تختــه بلــوط درجــه یــک در تهــران بیــش از پنــج میلیــون تومــان 
معاملــه و ایــن موضــوع ســبب شــده کــه قاچــاق چــوب بیــش از 

ــرد. ــرار گی ــان و ســودجویان ق ــورد توجــه قاچاقچی پیــش م

اســتاندار اصفهــان گفــت: بــرای اصفهانی هــا جــاری شــدن آب در 
ــدنی  ــم ش ــن مه ــه  ای ــی ک ــت در حال ــده اس ــا ش ــده رود روی زاین
اســت، امــا بایــد مدیــران توانایــی و قــدرت اجرایــی کــردن آن را 

داشــته باشــند.
ــری  ــن نشســت خب ــن آخری ــرد: ای ــار ک ــزاده اظه محســن مهرعلی
ــی، انصــاف و مســئولیت  ــان آگاه ــگاران اصفه ــده اســت. خبرن بن
ــه  ــد و بی توجــه ب ــه درســتی انجــام دادن ــر رســانی را ب ــر خب خطی
ــد.  ــکاس دادن ــود انع ــتان ب ــکات اس ــه را مش ــراد آنچ ــمت اف س

آغاز انقراض ششم در کردستان
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تایوانی ها به خاطر آلودگی هوا 
تظاهرات کردند

نسل آینده، عظمت صخره های مرجانی
 را نخواهد دید

هــزاران نفــر از مردم تایــوان در 
ــه آنچــه »آلودگــی  اعتــراض ب
فزاینــده هــوا« خوانده انــد، روز 
دوشــنبه تظاهــرات کردنــد. بــه 
گــزارش ایرنــا روزنامــه تایوانــی تایپــه تایمــز گــزارش 
ــه  ــوط ب کــرد عمــده تریــن بخــش از اعتراضــات مرب
بنــدر 'کایــو هســیونگ' بــوده و مــردم شــعارهایی برضد 

دولتمــردان ایــن جزیــره ســر داده انــد.
تظاهــر کننــدگان خشــمگین کــه پــاکارت ها و نوشــته 
هایــی در ارتبــاط بــا آلودگــی هــوا در دســت داشــتند، 
ــال ســنگ و  ــه اســتفاده از ذغ خواســتار آن شــدند ک
ســوخت هــای آلــوده کننــده در جزیــره تایــوان محدود 

شــود.
ــه  ــد ک ــی گوین ــوان م ــه از تای ــن منطق ــئوالن ای مس
معضــل آلودگــی بــه رغــم مقرراتــی کــه وضــع شــده و 
حتــی کاهــش ســوخت ذغــال ســنگ، برطــرف نشــده 

اســت.
اتحادیــه مبــارزه بــا آلودگــی هــوا در تایــوان اعــام کرده 
اســت کــه بیــش از 5 هــزار نفــر در تظاهــرات شــرکت 
کــرده انــد و قــرار اســت در آینــده نزدیــک نیــز دور تــازه 

ای از اعتراضــات برپــا شــود.
محــدود کــردن کارخانــه هــای محلی، کاهش اســتفاده 
از ذغــال ســنگ، تنظیــم پیمــان کنتــرل آلودگــی هوا و 
انتقــال کارخانــه هــای آلــوده کننــده بخصــوص کارخانه 
ــا متوقــف  ــه مناطــق دیگــر و ی ــوالد ب ــد ف هــای تولی
کــردن آنهــا از خواســته هــای اصلــی معترضــان و ایــن 
ــن حــال  ــوده اســت. در همی ــه در تظاهــرات ب اتحادی
امــروز دوشــنبه ســازمان هواشناســی پکــن پایتخــت 
چیــن نســبت بــه افزایــش میــزان آلودگــی هــوا در این 
هفتــه بــه شــهروندان هشــدار داد و اعــام کــرد آلودگی 
نســبتا پایــدار بــه دلیــل فقــدان جابجایــی هــوا تــا روز 

پنجشــنبه ادامــه خواهــد یافــت.

زیســت  یــک  اعتقــاد  بــه 
شــناس دریایــی کــه در زمینــه 
اکوسیســتم های  نابــودی 
مرجانــی در نقــاط مختلــف 
جهــان تحقیــق می کنــد، کــودکان امــروز شــاید آخریــن 
نســلی باشــند کــه صخره هــای مرجانــی را بــا ایــن 

عظمــت و شــکوه می بیننــد.  
اوبــورا، رییــس گــروه  بــه گــزارش ایســنا، دیویــد 
تخصصــی مرجــان در "اتحادیــه بین المللــی حفاظــت از 
طبیعــت )IUCN( اعــام کــرده کــه گرمایــش جهانــی و 
ــا 33 درصــد  ــون ۱۶ ت اســیدی شــدن اقیانوس هــا تاکن
ــه  ــرم را ب ــای گ ــی آب ه ــای مرجان ــره ه ــی صخ از تمام
ــا  ــن مرجــان ه ــای ای ــرده اســت و بقای ــود ک شــدت ناب
نیــز حتــی بــه افزایــش یــک درجــه ای دمــا آســیب پذیر 

شــده اند.
اوبــورا بــا بیــان ایــن کــه کــودکان امــروز شــاید آخریــن 

نســل شــاهد شــکوه صخره هــای مرجانــی باشــند، 
گفــت: صخــره هــای مرجانــی امــروز پیشــینه ای ۲5 تــا 
ــی  ــای تکتونیک ــد و از برخورده ــاله دارن ــون س 5۰ میلی
ــه  ــد ب ــا و هن ــه اروپ ــا ب ــات آفریق ــورد صفح ــد برخ مانن
ــا  ــال م ــن ح ــا ای ــد. ب ــه در برده ان ــالم ب ــان س ــیا ج آس
شــرایط آب و هوایــی را چنــان تحــت تاثیــر قــرار داده ایــم 
کــه شــاید کودکانمــان آخریــن نســلی باشــند کــه 
شــاهد صخــره هایــی هســتند کــه ده هــا میلیــون ســال 
ــی  ــن هشــدارها در پ ــه داده اند.ای ــات خــود ادام ــه حی ب
گــزارش اقلیمــی ســازمان ملــل متحــد آمــده کــه ارزیابی 
خطــر پیــش روی مرجان هــا را برعهــده دارد. دانشــمندان 
 )IPCC( در هیئــت بیــن دولتــی تغییــرات اقلیمــی
هشــدار داده انــد در صورتــی کــه گرمایــش جهانــی بــه دو 
ــه احتمــال ۹۹ درصــد طــی  درجــه ســانتی گراد برســد ب
5۰ ســال آینــده مرجان هــای گرمســیری بــه طــور کلــی 

ریشــه کــن خواهنــد شــد.

سازمان هواشناسی با صدور اخطاریه ای نسبت به آبگرفتگی معابر عمومی وسیابی شدن مسیل ها 
و رودخانه ها هشدار داد.

فاطمه نامجو
خبرنگار / پیام ما

تبدیل گاز متان 
زباله ها به برق

امکان سنجی باروری یوزهای ایرانی در اسارتیوز
آزمایشــگاهی  ســازی  بــارور  امــکان  ســنجی 
یوزپلنگ  هــای آســیایی ) کوشــکی و دلبــر ( موجــود 
در مرکــز تحقیقــات و نگهــداری یوزپلنــگ آســیایی 
)پردیســان( در یــک جلســه هم اندیشــی مــورد 
بحــث و بررســی قــرار گرفــت. جلســه بررســی تولید مثل 

ایرانــی در اســارت بــا حضــور جمعــی از کارشناســان ایــن حوزه یوز 
ــز  ــران، مرک ــد دانشــکده دامپزشــکی دانشــگاه ته ــزی مانن از مراک
رویــان، مرکــز ابن ســینا، انجمــن یــوز، پــروژه یــوز آســیایی، گروهــی 
از متخصصــان حــوزه دامپزشــکی بخــش خصوصــی فعــال در حوزه 
حیــات  وحــش، معــاون محیــط زیســت طبیعــی ســازمان محیــط 
ــکده  ــان پژوهش ــت و کارشناس ــن معاون ــان ای ــت و کارشناس زیس

محیــط زیســت و توســعه پایــدار برگــزار شــد.
در ایــن جلســه تخصصــی، کارشناســان به بررســی شــرایط فیزیکی 
ــان و  ــارک پردیس ــتقر در پ ــی مس ــوز ایران ــر، دو ی ــکی و دلب کوش

امــکان بــاروری طبیعــی و یــا مصنوعــی آنهــا پرداختنــد.
آنطــور کــه ایرنــا می نویســد حمیــد ظهرابــی معــاون محیط زیســت 
طبیعــی ســازمان حفاظــت محیــط زیســت در این جلســه با اشــاره 
بــه پــر ریســک بــودن ایــن کار گفــت: ایــن اقــدام، بســیار بــزرگ و 

البتــه پــر ریســک اســت امــا بــه ایــن معنــی نیســت کــه از تــرس 
نتیجــه، کار را آغــاز نکنیــم. قــرار نیســت ایــن دو یــوز را در فنــس 
نگــه  داریــم تــا بمیرنــد چــون مــا مــی  ترســیم! سیاســت اصلــی ما 
انجــام ایــن کار اســت و امیدواریــم بــه نتایــج خوبــی هــم برســیم و 

خوشــحالم کــه ایــن عــزم را در شــما هــم می بینــم.
معــاون محیــط زیســت طبیعــی ســازمان حفاظــت محیط زیســت 
تأکیــد کــرد: ممکــن اســت موفــق شــویم امــا ایــن امــکان هــم 
وجــود دارد کــه همــه  چیــز را از دســت بدهیــم امــا بایــد حرکــت 

کــرد.
ــگ  ــای یوزپلن ــوم احی ــاز س ــس ف ــش نوی ــه  پی ــاره ب ــا اش وی ب
آســیایی گفــت: جلســات مشــترک مربــوط بــه ایــن بخــش انجــام 
 شــده و امیدواریــم بــا کمــک  هــای بین المللــی بتوانیــم آن را پیش 
ببریــم. ظهرابــی بــا اشــاره بــه تهیــه و ارائــه ســه پروپــوزال از ســوی 
کشــورهای مختلــف بــرای شــرکت در پــروژه پــرورش یــوز ایرانــی 
ضمــن ابــراز خرســندی از ایــن اتفــاق، تأکیــد کــرد: ایــن پروپــوزال  
ــد  ــی بای ــوزال نهای ــر باشــند، پروپ ــد مکمــل یکدیگ ــی  توانن ــا م ه
ــا و  ــده و محدودیت ه ــور تهیه ش ــرایط کش ــن ش ــر گرفت ــا در نظ ب

ــود. ــده ش ــی در آن دی ــای بوم ظرفیت ه

میه
ارو

کشــاورزی  جهــاد  ســازمان  باغبانــی  مدیــر 
اراضــی  توســعه  گفــت:  غربــی  آذربایجــان 
بــاغ و زمین هــای زراعــی و  از  اعــم  کشــاورزی 
ــه باغــی در شهرســتان های  ــل زمین هــای زراعــی ب تبدی

زیــر حوضــه دریاچــه ارومیــه ممنــوع اســت.
عزیــز امانــی بــا اشــاره بــه انتشــار اخبــاری مبنــی بــر تبدیــل 
ــان  ــن اســتان، بی ــه اراضــی کشــاورزی در ای ــی ب اراضــی مل
ــی  ــع طبیع ــتی از اداره کل مناب ــوع  بایس ــن موض ــرد:  ای ک
پیگیــری شــود و جهــاد کشــاورزی هیــچ توصیــه ای بــه 
کشــاورزان در جهــت توســعه اراضــی زراعــی و باغــی در 
زمیــن هــای منابــع ملــی و یــا منابــع طبیعــی  نکــرده اســت.

ــف  ــواره مخال ــاد کشــاورزی هم ــه جه ــر اینک ــد ب ــا تاکی وی ب
توســعه اراضــی کشــاورزی بــه صــورت ابــی  در زیــر حوضــه 
دریاچــه ارومیــه بــوده، بیــان کــرد: ۹۰ هــزار هکتــار از وســعت 
ــه  ــر حوض ــتان در زی ــی اس ــی باغ ــاری اراض ــزار هکت ۱۱۲ ه
دریاچــه ارومیــه در آذربایجــان غربــی اســت.امانی گفــت: هــر 
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ــزات،  ــامل فل ــز ش ــک نی ــماندهای خش ــد. پس دارن
الســتیک  پاســتیک،  کارتــن،  کاغــذ،  شیشــه، 
پســماندها  ایــن  جداســازی  می شــوند کــه  و... 
و اســتفاده از آن هــا در صنعــت بازیافــت ســبب 
کاهــش برداشــت منابــع اولیــه از معــادن و واردات 
ــت  ــدر رف ــوی ه ــه جل ــر اینک ــاوه ب ــود و ع می ش
ســرمایه ملــی را می گیــرد ســبب حفــظ محیــط 
زیســت خواهــد شــد. ایــن کارشــناس پســماند 
اداره محیــط زیســت اســتان تهــران بــا بیــان اینکــه 
به طــور قطــع اقــدام شــهرداری در جمــع آوری و 
تفکیــک  بــدون  پســماندها  یک جــای  انتقــال 

و فقــدان زیــر ســاخت های الزم در شــهر بــرای 
ــدأ پســماندها باعــث کاهــش  تحقــق تفکیــک از مب
می شــود  شــهروندانی  از  دســته  آن  انگیزه هــای 
ــدأ  ــه تفکیــک از مب ــه نســبت ب کــه به طــور داوطلبان
ــا ایــن وجــود  ــد، گفــت: ب پســماندها اقــدام می کنن
اســتدالل  ایــن  بــا  نکــردن پســماندها  تفکیــک 
منطقــی بــه نظــر نمی رســد، چــرا کــه نقــش مــردم 
در حفــظ منابــع طبیعــی، کاهــش آلودگــی، کاهــش 
مصــرف انــرژی، کاهــش تولیــد پســماند و تفکیــک 
اجــرای  و  اســت  پررنــگ  پســماندها  مبــدأ   از 
ــال  ــی و فع ــارکت همگان ــا مش ــدأ ب ــک از مب تفکی

مــردم محقــق می شــود.

چگونه بایــد زباله را تفکیک کرد؟
ــرای مشــکل  ــوال ب ــا معم ــه در کشــور م ــی ک راه حل
رونــد  انتهــای  بــه  شــود  مــی  ارائــه  پســماند 
ــی  ــردد. یعن ــر می گ ــماند ب ــه و پس ــع آوری زبال جم
ــل  ــاس و معض ــه حس ــه مرحل ــه ب ــه زبال ــی ک وقت
رســیده اســت. ایــن در حالــی اســت کــه بســیاری 
ــه  ــد ب ــه بای ــن قضی ــرای حــل آســان ای ــد ب معتقدن
ــوط  ــم مخل ــا ه ــوز ب ــه هن ــی ک ــماندها از زمان پس
اینجاســت  ســوال  حــال  اندیشــید.  نشــده اند، 
پســماند زبالــه چگونــه بایــد از مبــدا انجــام شــود؟ 

ــواد  ــد م ــا بای ــت زباله ه ــرای بازیاف ــدم اول ب در ق
قابــل تجزیــه مثــل پســمانده های آشــپزخانه و 
مــواد غذایــی را از ســایر زباله هــا جــدا کــرده و 
ــه  ــه زبال ــواد را در کیس ــن م ــط ای ــود فق ــعی ش س
ریختــه و بــه رفتگــر تحویــل داد. ایــن مــواد را بــه 
ــد  ــی کنن ــل م ــام کمپوســت تبدی ــه ن ــود ب ــی ک نوع
ــی از  ــواد غذای ــران م ــاک و جب ــاح خ ــرای اص و ب
ــه  ــد. در مرحل دســت رفتــه از آن اســتفاده مــی کنن
بعــد بایــد مــواد قابــل بازیافــت را از زبالــه هــا جــدا 
کــرد. شیشــه، کاغــذ، پاســتیک و انــواع فلــزات از 

ــتند. ــت هس ــرای بازیاف ــواد ب ــن م بهتری

فایده تفکیک پســماند و بازیافت 
چیست؟

بازیافــت زبالــه هــا ســه فایــده مهــم بــرای محیــط 
ــه در مصــرف  ــت زبال ــک بازیاف ــا کم زیســت دارد.ب
زیــرا  می شــود  جویــی  صرفــه  طبیعــی  منابــع 
بــه جــای اســتفاده از مــواد خــام بــرای تولیــد 
ــی  ــتفاده م ــی اس ــواد بازیافت ــو، از م ــوالت ن محص
کنیم.یکــی دیگــر از فوایــد بازیافــت، صرفــه جویــی 
ــت  ــرای بازیاف ــه ب ــت. البت ــرژی اس ــرف ان در مص
ــت  ــرژی اس ــداری ان ــه مق ــاز ب ــم نی ــد ه ــواد زای م
امــا انــرژی الزم بــرای بازیافــت زبالــه خیلــی کمتــر 
تولیــد محصــوالت  بــرای  نیــاز  انــرژی مــورد  از 
جدیــد از مــواد خــام اســت. بــرای مثــال ســاختن 
ــت شــده ۹۰ درصــد  ــوم بازیاف ــوم از آلومینی آلومینی
انــرژی کمتــر از ســاختن آن از ســنگ معــدن نیــاز 
دارد. ســومین فایــده بازیافــت نیــاز بــه فضــای 
ــتفاده  ــت.امروز اس ــه هاس ــن زبال ــرای دف ــر ب کمت
درســت و اصولــی از زبالــه بــه عنــوان یــک ســرمایه 
ــر  ــن برخــی نیازهــای کشــور نظی ــرای تأمی ــه ب اولی
ــدون مــواد شــیمیایی مــورد  کودهــای ارگانیــک و ب
ــا  ــه دنی توجــه کشــورهای پیشــرفته و توســعه یافت
ــز  ــی نی ــای کان ــن راه درآمده ــه و از ای ــرار گرفت ق
ــاک  ــه ســوی پ ــه ب ــب کشــورها شــده و جامع نصی
شــدن حرکــت مــی کنــد.در کشــورمان اگرچــه طــی 
ســال هــای گذشــته و بــا ورود علــم و تکنولــوژی در 
ــازی  ــه س ــت بهین ــهری، وضعی ــت ش ــیر مدیری مس
زبالــه هــای شــهری رونــد بهتــری را بــه خــود 
ــه کشــورهای پیشــرفته  ــوز نســبت ب ــا هن ــه ام گرفت
ــه در  ــه طوریک ــود دارد ب ــادی وج ــه زی ــا فاصل دنی
ــه  ــک زبال بســیاری از شــهرهای کشــور بحــث تفکی

ــود. ــی ش ــه نم ــدی گرفت ــت آن ج و بازیاف

راه حلی که در کشور 
برای  ما معموال 

ارائه  پسماند  مشکل 
انتهای  به  می شود 

روند جمع آوری 
بر  و پسماند  زباله 

وقتی  یعنی  می گردد. 
به مرحله  زباله  که 
و معضل  حساس 
این  رسیده است. 
در حالی است که 
معتقدند  بسیاری 

برای حل آسان 
به  باید  این قضیه 

پسـماندها از زمانی که 
با هم مخلوط  هنوز 
اندیشید.  نشده اند، 

تهران در حال دفن زیر پسماند
کارشناس پسماند:  هر تهرانی در سال میزان تولید پسماندش حدود پنج برابر وزن خودش است

اســتاندار اصفهــان گفــت: بــرای اصفهانی هــا جــاری شــدن آب در 
ــدنی  ــم ش ــن مه ــه  ای ــی ک ــت در حال ــده اس ــا ش ــده رود روی زاین
اســت، امــا بایــد مدیــران توانایــی و قــدرت اجرایــی کــردن آن را 

داشــته باشــند.
ــری  ــن نشســت خب ــن آخری ــرد: ای ــار ک ــزاده اظه محســن مهرعلی
ــی، انصــاف و مســئولیت  ــان آگاه ــگاران اصفه ــده اســت. خبرن بن
ــه  ــد و بی توجــه ب ــه درســتی انجــام دادن ــر رســانی را ب ــر خب خطی
ــد.  ــکاس دادن ــود انع ــتان ب ــکات اس ــه را مش ــراد آنچ ــمت اف س

الزم نیســت عمــر کارهــای انجــام شــده چنــد ماهــه یــا یک ســاله 
ــاله  ــزرگ ۱۰ س ــد کار ب ــال چن ــک س ــن ی ــد در همی ــد، می ش باش

ــزرگ فکــر کنیــم و مقطعــی اجــرا کنیــم. شــروع کــرد. بایــد ب
 از روز اول روی ســه اولویــت آب، اشــتغال و محیــط زیســت 
ــده  ــب ش ــه را موج ــان و منطق ــات اصفه ــدم. آب حی ــز ش متمرک
ــتگی دارد،  ــه آب بس ــان ب ــدن اصفه ــودن تم ــودن و نب ــت و ب اس
صنعــت، اشــتغال، کشــاورزی، اقتصــاد و همــه چیــز ایــن اســتان 

ــته و دارد. ــتگی داش ــه آب بس ب

ــر  ــه ه ــت ک ــس ارزش داش ــرد: پ ــح ک ــان تصری ــتاندار اصفه اس
انــرژی داشــتم روی آب بگــذارم، تأمیــن امنیــت مســائل اجتماعی 
در ســال ۹۷ بــه خصــوص وضعیــت بحــران آب یکــی از موضوعــات 
ــود چراکــه بحرانی تریــن ســال آبــی را طــی ایــن یــک  اساســی ب
ســال پشــت ســر گذاشــتیم. آمارهــا کاهــش 5۰ درصــدی یــا یــک 

ــد. ــه میانگیــن  را نشــان می دادن چهارمــی را نســبت ب
مهرعلیــزاده گفــت: در مــاه مــرداد نگــران آب شــرب مــردم بودیــم 
کــه خوشــبختانه ایــن بحــران را پشــت ســر گذاشــتیم بــدون اینکه 
ــاه  ــوادث دی م ــران ح ــدی بح ــران بع ــد. بح ــش بیای مشــکلی پی
بــود کــه آن را هــم بــه خوبــی پشــت ســر گذاشــتیم. ایــن اســتان 
بســیار مهــم اســت و آن حــوادث می توانســت اتفاقــات ناگــواری 

ــد کــه این چنیــن نشــد. ــم بزنن را رق
ــوز  وی ادامــه داد: مســئله آب بســیار مســئله مهمــی اســت و هن
هــم معتقــدم کــه مهــم اســت، مســئله آب از دو دهــه پیــش تــا 
کنــون رخ نمایــی کــرده اســت. ایــن موضــوع تحــت عنــوان بــروز 
ــال  ــه در ح ــی منطق ــت، وقت ــوده اس ــی ب ــی در پ ــالی پ خشکس
ــی  ــن موضــوع متأســفانه در همــه ســطوح حت خشــکی اســت ای

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــی ق ــورد بی توجه ــی م مل
ــر  ــده رود دچــار تغیی ــزان ورودی زاین ــون می ــا کن  از ســال ۱35۰ ت
ــب  ــر مکع ــون مت ــارد و ۸5۰ میلی ــک میلی ــم ی ــت، رق ــده اس ش
در ســال ۱35۰ در انتهــای شــهریور ۹۷ بــه 5۶۰ میلیــون متــر 
مکعــب رســید. یعنــی بــه یــک چهــارم کاهــش پیــدا کــرده 
ــگ دو و  ــل کوهرن ــرح تون ــر ط ــرد: اگ ــد ک ــت.مهرعلیزاده تأکی اس

چشــمه لنــگان اجرایــی نمی شــد اصفهــان پیــش از ایــن ســال ها 
ــود  ــرار ب دچــار بحــران شــدید آب می شــد، در اواســط دهــه ۸۰ ق
فعالیت هــای مدیریــت آب داشــته باشــیم، امــا متأســفانه فکــری 
بــه حــال ایــن مشــکل نشــد. وی گفــت: اقتصــاد شــهر، بناهــای 
ــه آب وابســته اســت، در کشــور  ــه ب تاریخــی، کشــاورزی و... هم
ــتفاده  ــدد اس ــرف را مج ــار مص ــد آب یک ب ــم آب بای ــه ک و منطق
ــر آب، از آب،  ــورهای پ ــد و کش ــن کاری می کن ــا چنی ــم. دنی کنی

ــد. ــتفاده می کنن ــار اس ــن ب چندی
اســتاندار اصفهــان افــزود: وقتــی بــه اصفهــان آمــدم همــه شــعار 
می دادنــد زاینــده رود مــن کــو؟ ایــن شــعار کلــی اســت هرکســی 
رأی می خواهــد می گویــد زاینــده رود مــن کــو؟ ایــن شــعار را 
می دهیــم، ولــی آیــا تغییــر فرهنــگ، رفتــار و ... داشــته ایم؟ 
ــا  ــازگاری ب ــروه س ــرد: کارگ ــار ک ــزاده اظه ــته ایم. مهرعلی ــه نداش ن
ــرو در اســفندماه گذشــته تشــکیل و  ــر نی ــری وزی ــا دبی ــی ب کم آب
ایــن کارگــروه در اســتان نیــز فعــال شــد. بایــد مطالعــات علمــی 
را جــدی بگیریــم تــا از شــعارهای کلــی جــدا شــویم. احیــا یعنــی 
ــد آوردن آب  ــه نیازمن ــت ک ــا اس ــه آن معن ــن ب ــردن، ای ــده ک زن
هســتیم، ســپس بهینــه مصــرف کــردن بایــد مطــرح شــود، بعــد 
از آن بایــد آب را بــدون هــدر رفــت و هــدف دار بیاوریــم و درصدهــا 
ــت  ــاماندهی صحب ــی از س ــم. وقت ــص دهی ــتی تخصی ــه درس را ب
ــفالت  ــد آس ــه می خواهن ــد ک ــر می دهن ــه س ــه نال ــود هم می ش
کننــد، نــه این طــور نیســت ســاماندهی یعنــی اینکــه چگونــه و از 

ــم. ــرای مصــارف تخصیــص دهی ــی آب را ب چــه طریق

زاینده رود با طرح بازچرخانی 9 ماه 
دیگر باید جاری شود

نماینــده مــردم شهرســتان خــاش، میرجــاوه، کوریــن و 
ــد از  ــت: بع ــامی گف ــورای اس ــس ش ــاد در مجل ــرت آب نص
از خشکســالی هــای مــداوم اســتان  گذشــت دو دهــه 
سیســتان و بلوچســتان در آتــش داغ و ســوزان خشکســالی 
می ســوزد و مــردم رنــج هــای فراوانــی را متحمــل مــی 

ــوند. ش
ــی  ــه سیســتان و بلوچســتان، عل ــزارش ایســنا- منطق ــه گ ب
ــر خــاف  ــزود: ب ــه خــود اف ــد از حــوزه انتخابی ــرد در بازدی ک
شــعارها و وعده هــای داده شــده از ســوی دولــت بــرای اعــزام 
ــه ایــن اســتان و حــوزه  کارگــروه تخصصــی بحــران کشــور ب
انتخابیــه، تاکنــون ایــن امــر محقــق و عملــی نشــده اســت . 
نماینــده مــردم خــاش و نصــرت آبــاد و میرجــاوه و کوریــن 
در مجلــس شــورای اســامی متذکــر شــد: مقــام هــای عالــی 
ــوردار  ــتان های برخ ــهرهای و اس ــه ش ــا ب ــت و وزرا تنه دول
ــن  ــد ای ــردم نیازمن ــورات م ــه ام ــبت ب ــد و نس ــفر می کنن س

اســتان کــم توجــه هســتند . 
ــه  ــس شــورا اســامی ادام عضــو کمیســیون اجتماعــی مجل
ــه  ــده ک ــت داده ش ــه دول ــمار ب ــرات پرش ــون تذک داد: تاکن
ــور،  ــامل وزارت کش ــذار ش ــی از وزرای تاثیرگ ــی تخصص تیم
ــارت،  ــدن و تج ــت، مع ــاورزی، وزارت صنع ــاد کش وزارت جه
ــر کل اداره بحــران  وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی، مدی
را بــرای بازدیــد و بررســی وضعیــت مــردم بــه ایــن اســتان، 
ــه نظــر مــی رســد در دولــت هیــچ اراده  اعــزام کنــد، ولــی ب
ای بــرای حــل مشــکل مــردم مــا وجــود نــدارد . وی تاکیــد 
کــرد: بحــران خشکســالی در سیســتان و بلوچســتان بیــداد 
ــی از  ــواری ناش ــخت و دش ــیار س ــرایط بس ــد و ش ــی کن م
ــا از  ــه ب ــده ک ــود آم ــه وج ــه ب ــن منطق ــالی در ای خشکس
بیــن رفتــن کشــاورزی مــردم، عــدم فعالیــت صحیــح 
بازارچه هــای مــرزی و گذرگاه هــای مــرزی و نداشــتن راه 
کار مناســب مــی طلبــد در دولــت نگاهــی ویــژه بــرای حــل 

ــرد . ــردم شــکل بگی مشــکات م

سیستان و بلوچستان در 
آتش سوزان خشکسالی

خبر
اراضی چهارمحال  زیر کشت 

گیاهان دارویی
رییــس جهــاد کشــاورزی چهارمحــال و بختیــاری گفــت: 
۶۶۰ هکتــار از اراضــی چهارمحــال و بختیــاری زیر کشــت 

گیاهــان دارویی اســت.
ذبیــح هللا غریــب بــا اشــاره بــه اینکــه ۶۶۰ هکتــار از اراضــی چهارمحــال و بختیــاری زیر 
کشــت گیاهــان دارویــی اســت، اظهــار داشــت: تغییــر الگــوی کشــت در ایــن اســتان 
مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت. بهــره گیــری از اراضــی شــیب دار بــرای توســعه کشــت 
گیاهــان دارویــی زمینــه ســاز ایجــاد اشــتغال در ســطح اســتان اســت. کاهــش منابــع 

آب در بخــش کشــاورزی اجــازه کشــت گیاهــان بــا نیــاز آبــی بــاال را مــی دهــد.

وزارت جهاد چه می داند 

تنوع زیستی چیست؟
اســماعیل کهــرم با انتقــاد از تغییر مرجعیت کنوانســیون 
تنــوع زیســتی، ســوء مدیریــت را آفــت محیــط زیســت 
دانســت و گفــت: آقای کانتــری مدیریــت آب را از وزارت 
نیــرو گرفتــه، مرجعیــت کنوانســیون تنــوع زیســتی را بــه وزارت جهــاد واگــذار کــرده و 
حفاظــت از حیــات وحــش را به شــکارچی ســپرده اســت.آنطور که تســنیم می نویســد 
هفتــه گذشــته بــود کــه خبر واگــذاری مرجعیــت کنوانســیون تنــوع زیســتی از معاونت 
محیــط زیســت طبیعــی ســازمان حفاظت محیــط زیســت بــه وزارت جهاد کشــاورزی، 
ــا  ــتی را ب ــط زیس ــه محی ــا جامع ــد ت ــام ش ــور اع ــران و رییس جمه ــات وزی در هی

شــاهکاری جدیــد از محیــط زیســتی ترین دولــت غافلگیــر کنــد.

ممنوعیت شکار پرندگان مهاجر در 

تاالب های خوزستان
ــه  ــاره ب ــا اش ــتان ب ــت خوزس ــط زیس ــاون محی مع
مهاجــرت زمســتانه پرنــدگان آبــزی و کنــار آبــزی بــه 
اســتان خوزســتان گفــت: امســال در تاالب هــای 
ــم.  ــدگان را نمی دهی ــد پرن ــوز صی ــاً مج ــتان اص اس
ســید عــادل مــوال بــا اشــاره به آغــاز فصــل مهاجرت پرنــدگان به اســتان خوزســتان 
اظهــار کــرد: فصــل مهاجــرت پرنــدگان آبــزی و کنــار آبــزی بــه اســتان خوزســتان 
آغــاز شــده و تعــداد بســیاری از پرنــدگان مهاجــر عمدتــًا مرغابی ســانان و غازســانان 
بــه ایــن اســتان مهاجــرت کرده انــد. خوشــبختانه بــا توجــه بــه بارندگی هــای اخیــر 
در اســتان خوزســتان زیســتگاه های تاالبــی اســتان کــه دچــار خشــکی شــده بودند 

مجــدداً آبگیــری شــد و آمــاده پذیــرش مهاجــرت پرنــدگان اســت.

گیاه

زیست

شکار

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران گفت: منطقه شکار ممنوع کاوه ده یکی از بهترین مناطق طبیعی کشور 
است که حدود ۲۷ سال تحت مدیریت اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوده است و اکنون اقدامات اولیه 

برای ارتقای این منطقه به پناهگاه حیات وحش یا منطقه حفاظت شده و طرح این موضوع در جلسه آتی شورای 
عالی محیط زیست انجام شده است.

یم
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اداره کل  زیســتی  تنــوع  و  زیســت طبیعــی  معــاون محیــط 
ــزری  ــک خ ــت از ف ــرای حفاظ ــت: ب ــان گف ــت گی ــط زیس محی

ــد.   ــرار بگیرن ــت ق ــورد حفاظ ــزر م ــواحل خ ــه س ــد هم بای
حســین علی نــژاد گفــت: فــک خــزری یکــی از پســتانداران 
و  خــزر  دریــای  در  فقــط  اســت کــه  دنیــا  آبــزی  کمیــاب 

می کنــد. زندگــی  آن  بــه  منتهــی  رودخانه هــای 
وی بــا بیــان اینکــه این گونــه تنهــا پســتاندار دریــای خــزر 
ــد  ــه صی ــف از جمل ــل مختل ــل عوام ــه دلی ــد و ب ــمار می آی به ش
ــش  ــاهد  کاه ــتی ش ــرایط زیس ــوردن ش ــم خ ــه ه ــه و ب بی روی

ــتیم. ــا هس ــت آنه ــدید جمعی ش
علی نــژاد ادامــه داد: در گذشــته ای نــه چنــدان دور بیــش از یــک 
میلیــون قــاه فــک خــزری در بزرگتریــن دریاچــه جهــان زندگــی 
مــی کردنــد کــه امــروز ایــن جمعیــت بــه حــدود صدهــزار قــاده 
کاهــش یافتــه اســت.همه کشــورهای حاشــیه خــزر در حمایــت 
ــی و وحــدت بیشــتری را در پیــش  ــد همدل از فــک خــزری بای

بگیرنــد تــا شــاهد انقــراض ایــن گونــه ارزشــمند نباشــیم.
اداره کل  زیســتی  تنــوع  و  زیســت طبیعــی  معــاون محیــط 
ــه  ــر س ــال حاض ــه در ح ــان اینک ــا بی ــان ب ــت گی ــط زیس محی
تصریــح کــرد:  می شــوند،  حفاظــت  مــا  اســتان  در  ســاحل 
بــرای حفاظــت از فــک خــزری بایــد همــه ســواحل خــزر مــورد 

ــد.  ــرار بگیرن ــت ق حفاظ
وی گفــت: تاخــت و تــاز و فعالیتهــای انســانی بیــش از حــد در 
ــه  ــف از جمل ــوری مختل ــای جان ــت گونه ه ــزر جمعی ــواحل خ س

ــد. ــد می  کن ــزری را تهدی ــک خ ف
ــی در حفاظــت از خــزر  ــکار عموم ــر اف ــا تنوی ــزود: ب ــژاد اف علی ن
ــورد  ــادان در م ــی صی ــای آگاه ــن ارتق ــزری و همچنی ــک خ و ف
ــد  ــزر وارد خواه ــه خ ــا ب ــک ه ــود ف ــا نب ــه ب ــی ک ــیب های آس
شد،خوشــبختانه کشــتار ایــن حیــوان تــا حــدود زیــادی کاهــش 
ــتری در  ــات بیش ــد اقدام ــت و بای ــی نیس ــت.اما کاف ــه اس یافت
ــرار  ــیه ق ــور روس ــه کش ــزر از جمل ــیه خ ــورهای حاش ــه کش هم

ــرد. بگی

حفاظت از فک خزری مستلزم 
حفاظت از سواحل خزر

سنا
:ای

س
عک

میه
ممنوعیت توسعه اراضی کشاورزی ارو

در زیر حوضه دریاچه ارومیه
کشــاورزی  جهــاد  ســازمان  باغبانــی  مدیــر 
اراضــی  توســعه  گفــت:  غربــی  آذربایجــان 
بــاغ و زمین هــای زراعــی و  از  اعــم  کشــاورزی 
ــه باغــی در شهرســتان های  ــل زمین هــای زراعــی ب تبدی

زیــر حوضــه دریاچــه ارومیــه ممنــوع اســت.
عزیــز امانــی بــا اشــاره بــه انتشــار اخبــاری مبنــی بــر تبدیــل 
ــان  ــن اســتان، بی ــه اراضــی کشــاورزی در ای ــی ب اراضــی مل
ــی  ــع طبیع ــتی از اداره کل مناب ــوع  بایس ــن موض ــرد:  ای ک
پیگیــری شــود و جهــاد کشــاورزی هیــچ توصیــه ای بــه 
کشــاورزان در جهــت توســعه اراضــی زراعــی و باغــی در 
زمیــن هــای منابــع ملــی و یــا منابــع طبیعــی  نکــرده اســت.
ــف  ــواره مخال ــاد کشــاورزی هم ــه جه ــر اینک ــد ب ــا تاکی وی ب
توســعه اراضــی کشــاورزی بــه صــورت ابــی  در زیــر حوضــه 
دریاچــه ارومیــه بــوده، بیــان کــرد: ۹۰ هــزار هکتــار از وســعت 
ــه  ــر حوض ــتان در زی ــی اس ــی باغ ــاری اراض ــزار هکت ۱۱۲ ه
دریاچــه ارومیــه در آذربایجــان غربــی اســت.امانی گفــت: هــر 

هکتــار از بــاغ هــای موجــود در زیــر حوضــه دریاچــه ارومیــه 
۱۲ هــزار مترمکعــب آب مصــرف مــی کنــد و جایگزینــی گونــه 
هــای کــم آب بــر بــه جــای گونــه هــای پــر آب در دســتور کار 
قــرار دارد.وی بــا اشــاره بــه اینکــه ســنجد، بــادام و زعفــران 
ــوای  ــا آب و ه ــوده و ب ــب ب ــن مناس ــت جایگزی ــرای کش ب
مناطــق مختلــف اســتان ســازگار اســت، افــزود: باغــداران نیــز 
ــت  ــه و حمای ــن زمین ــن در ای ــت جایگزی ــد از کش ــی توانن م

هــای ســازمان جهــاد کشــاورزی بهــره منــد شــوند.
ــاورزی  ــاد کش ــازمان جه ــی س ــر زراع ــدی مدی ــن عی همچنی
ــگار ایســنا گفــت:  ــا خبرن آذربایجــان غربــی در گفــت و گــو ب
ــه در  ــه ارومی ــه دریاچ ــی در حوض ــی آب ــی زراع ــزان اراض می
ــی  ــن اراض ــه در ای ــوده ک ــار ب ــزار هکت ــتان ۱۷۰ ه ۹ شهرس

ــت. ــاوت اس ــول متف ــوع محص ــه ن ــته ب ــرف آب بس مص
وی بیــان کــرد: فعــا مجــوزی بــرای توســعه اراضــی زراعــی 

در ایــن زیــر حوضــه صــادر نشــده اســت. 
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»کورکور بال سیاه« در چهارمحال و بختیاری ثبت ملی شدگ
چهارمحــال  محیطزیســت  حفاظــت  مدیــرکل 
و بختیــاری گفــت: گونــه کورکــور بــال ســیاه 
شهرســتان شــهرکرد توســط کمیتــه ملــی ثبــت، 
جمــع آوری و ســاماندهی گونــه هــای حیــات 

ــد. ــت ش ــران ثب ــش ای وح
ــرد: از  ــار ک ــدی« اظه ــهرام احم ــنا، »ش ــزارش ایس ــه گ ب
ــا  ــانان ب ــاهی  س ــته ش ــه راس ــوط ب ــوری مرب ــه جان ــک گون ی
 Elanus نــام فارســی »کورکورســیاه بــال« و نــام علمــی
caeruleus  کــه توســط کیامــرث مولــوی در شهرســتان 
ــت،  ــی ثب ــه مل ــود، در کمیت ــرداری شــده ب ــر ب شــهرکرد تصوی
ــران  ــات وحــش ای ــای حی ــه ه ــع آوری و ســاماندهی گون جم

ــت شــد. ثب
ــه را شهرســتان  ــن گون ــرداری از ای ــت و تصویرب ــکان ثب وی م
ــه در حــال افزایــش در  ــن گون ــزود: ای شــهرکرد برشــمرد و اف
ــه  ــده ک ــرداری ش ــایی و تصویرب ــال ۱3۹۶ شناس ــاه س دی م
پــس از طــرح و بررســی توســط ایــن کمیتــه، ثبــت ملــی شــد.

ــاره زیســتگاه  ــط زیســت اســتان درب ــرکل حفاظــت محی مدی
ایــن پرنــده خاطرنشــان کــرد: معمــوالً نزدیــک دریاچه هــا یــا 

ــده  ــا درخت هــای پراکن ــا ب ــر درخــت ی ــا، مناطــق پ رودخانه ه
و اغلــب در حوالــی روســتاها و حتــی شــهرها و غالبــًا به طــور 
ــه متــروک  ــر روی درخت هــا و گاهــی روی الن دســته جمعی ب

ــازد. ــا آشــیانه می س کاغ ه
احمــدی تصریــح کــرد: ایــن پرنــدگان شــکاری بومــی جنــوب 
غربــی عربســتان اســت و بصــورت بســیار نــادر در ایــران 
ــا این کــه پرنــده مهاجــر  مشــاهده می شــود، ایــن پرنــدگان ب
نیســتند، امــا بســته بــه وضعیــت آب و هــوا ســفرهای 

می کننــد. کوتاهــی 
 ایــن پرنــده شــکاری در فصــل زمســتان از کشــورهای یمــن، 

ــد. عربســتان و کشــورهای آفریقایــی مهاجــرت می کنن
ــر طــول دارد و در  ــا 4۰ ســانتی مت ــال ســیاه 33 ت ــور ب کورک
ــگ ســیاه و ســفید  ــد و رن ــرار دارن راســته شــاهین ســانان ق
ــن  ــال ای ــو ب ــر روی جل ــی ب ــه بزرگ ــاهپرهایش و لک روی ش

ــود دارد. ــده وج پرن
کورکــور بــال ســیاه از الشــه ها و غــذای پرنــدگان دیگــر 
ــدگان،  ــرات، خزن ــز حش ــا و نی ــا و باکان ه ــد حواصیل ه مانن

پرنــدگان و پســتانداران کوچــک تغذیــه می کنــد.
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عباســعلی علیخانــی مدیــر امــوال، انبــار و امــاك ذوب 
ــن  ــورد تعیی ــركت در م ــات ش ــان از اقدام ــن اصفه آه
تكلیــف زمیــن هــای كشــاورزی واگــذار شــده ذوب آهن 
ــر  ــال ۱35۹ خب ــان در س ــاورزان لنج ــه كش ــان ب اصفه
ــی از اراضــی تحــت مالكیــت  داد و گفــت : بخــش های
ــه  ــی ۶4۸ و ۶5۸ در منطق ــای ثبت ــاك ه شــركت در پ
لنجــان و فاورجــان بعــد از پیــروزی انقــاب اســامی در 
ســال ۱35۹ توســط هیــات واگــذاری زمیــن و متعاقبــًا 
توســط هیــات هــای ۷ نفــره تقســیم زمیــن بــه تعــدادی 
ــم  ــذار شــده اســت و ه ــرایط واگ ــاورزان واجدش از كش
ــدون  ــا ب ــری و ی ــا تغییــر كارب ــان ایــن زمیــن هــا ب چن

ــرار دارد . ــان ق ــار آن ــری در اختی ــر كارب تغیی
وی اظهــار داشــت : در حــال حاضــر بــا توجــه بــه 
پیگیــری هــای صــورت گرفتــه از ناحیــه كشــاورزان 
و نیــز مســئولین اســتان و شهرســتان ، موضــوع بــا 
ــت  ــان و مدیری ــن اصفه ــه ذوب آه ــكاری دو جانب هم
امــور اراضــی اســتان در حــال رســیدگی و حــل و فصــل 
ــات و تصمیمــات  ــه مصوب ــا اشــاره ب ــی ب اســت .علیخان
ــر  ــاری در دفت ــاه ج ــان م ــه در اول آب ــر ك ــه اخی جلس
ــن  ــزود : ای ــزار شــده ، اف ــن برگ ــل ذوب آه ــر عام مدی
ــل  ــر عام ــزدی زاده مدی ــدس ی ــور مهن ــا حض ــه ب جلس
ــور  ــت و ام ــاك ، حراس ــار و ام ــوال، انب ــران ام و مدی
حقوقــی از طــرف ذوب آهــن و نماینــدگان مدیریــت 
اســتان  تشــکیل و موضــوع تعییــن  اراضــی  امــور 
تكلیــف زمیــن هــای مذكــور  مــورد بررســی قــرار گرفتــه 
ــه  ــم ب ــت و تصمی ــه تقســیم كارصــورت پذیرف و در ادام

ــد. ــه ش ــوع گرفت ــل موض ــل وفص ــری وح پیگی
مــورد  زمیــن هــای   : داشــت  اظهــار  پایــان  در  وی 
ــوده   ــار ب بحــث در شهرســتان لنجــان حــدود ۲۷5 هكت
و تصمیمــات مذكــور بــر اســاس رعایــت ضوابــط و 
اخــذ  صورتجلســات،  بندهــای  و  مربوطــه  مقــررات 
ــی  ــی مرض ــات كارشناس ــرات هی ــتعامات الزم و نظ اس
الطرفیــن و كروكــی هــا و نقشــه هــای موجــود تعییــن 

ــد . ــی گردن ــف م تكلی
ــركت در  ــای ش ــن ه ــف زمی ــن تكلی ــورد تعیی وی در م
ــز گفــت : در  ــر از شهرســتان لنجــان نی نقــاط دیگــر غی
ایــن مــوارد نیــز مصوبــه هیــات مدیــره محتــرم شــركت 
ــام  ــال انج ــه ای در ح ــات جداگان ــده واقدام اخــذ گردی

اســت.

زمین های واگذار شده 
ذوب آهن اصفهان 

بـه مناسـبت گرامیداشـت هفتـه پدافند تعیین تكلیف می شوند
غیـر عامـل، مانورآماده بـکاری مولدهای 
بـرق مراکـز حیاتی، حسـاس و ضروری 
توسـط دفتـر مدیریـت بحـران و پدافند 
ای  منطقـه  بـرق  شـرکت  عامـل  غیـر 

خوزسـتان برگزار شـد.
و  بحـران  مدیریـت  دفتـر  سرپرسـت 
پدافنـد غیـر عامـل ایـن شـرکت گفـت: 
هـدف از برگـزاری ایـن مانـور آمادگـی 
مراکـز مهـم و حسـاس بـرای وارد کردن 

مولدهـای بـرق اضطراری مراکـز خود در 
زمـان بـروز حادثـه برای شـبکه و قطعی 
بـرق بوده اسـت تـا عاوه بـر تامین برق 
مـورد نیـاز خـود، شـبکه را بـرای عبـور از 

حادثـه پیـش آمـده یـاری کنند.
بیـژن بابادی اظهار داشـت: در این مانور 
بـا شـبیه سـازی، پسـت بـرق شـرکت 
فـوالد خوزسـتان دچـار حادثـه و از مدار 
خارج شـد و با خاموشـی شـرکت فوالد 

مانـور آغـاز گردید.

وی ادامه داد: بعد از خارج شـدن پسـت 
از مـدار، اتاق مدیریت بحران در شـرکت 
بـرق منطقـه ای تشـکیل و بـا بررسـی 
شـرایط از قبیـل بـرآورد میـزان آسـیب 
هـا و خسـارات، تیـم هـای تعمیراتـی، 
خدماتی، تاسیسـاتی، بازسازی، امنیتی 
و .. اعـزام و دسـتورات الزم بـرای عادی 

سـازی شـبکه صادر شـد.
و  بحـران  مدیریـت  دفتـر  سرپرسـت 
پدافنـد غیـر عامـل شـرکت بـرق منطقه 
ای خوزسـتان اضافـه کـرد: در زمان قطع 
بـرق کلیـه دیـزل ژنراتورهـا و سیتسـم 
هـای حفاظتـی تامیـن بـرق اضطـراری 
شـرکت فـوالد فعـال و بـا موفقیـت وارد 

شـد. مدار 

بـا  اسـتان  شـهید  هـزار  سـه  ملـی  کنگـره 
حضـور علـی اکبـر صالحـی، رئیس سـازمان 
انـرژی اتمـی کشـور و سرلشـکر سـید یحیی 
دسـتیار  و  عالـی  مشـاور  صفـوی،  رحیـم 
حجـت  قـوا،  کل  معظـم  فرمانـده  ویـژه 
االسـام والمسـلمین عابدینـی امـام جمعـه، 
نماینـدگان مـردم قزوین در مجلس شـورای 
اسـامی، زاهـدی اسـتاندار و معاونـان وی، 
شـهردار،  صفـری  دکتـر  فرمانـدار،  موسـوی 
اسـامی  اعضـای شـورای  و  رئیـس  داودی 
سـپاه  فرمانـده  شـاهرخی  سـردار  و  شـهر 
صاحـب االمـر )عـج( اسـتان قزویـن برگـزار 

. شد

بـه گـزارش روابط عمومـی و امور بیـن الملل 
یحیـی  سـید  سرلشـکر  قزویـن؛  شـهرداری 
رحیـم صفـوی، مشـاور عالـی و دسـتیار ویژه 
فرمانـده معظـم کل قـوا در کنگـره ملـی سـه 
هـزار شـهید اسـتان قزویـن در ایـن کنگـره 
بـه  را  هـا  ملـت  خردمنـد  رهبـران  گفـت: 
عـزت و عظمـت مـی رسـانند و مقـام معظم 
رهبری، سـکان دار دلسـوز حکومت اسـامی 
عظمـت  موجـب  همیشـه  همچـون  ایـران 

ایـران شـده اسـت.
تفکـر  و  عملکـرد  بایـد  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
افـزود:  گیـرد،  قـرار  سـرلوحه کارهـا  شـهدا 
خـون شـهدای مدافـع حـرم راه قـدس را باز 

خواهـد کـرد و برگـزاری کنگره ملی سـه هزار 
شـهید اسـتان قزویـن، روحیه ظلم سـتیزی 

را در جوانـان تقویـت مـی کنـد.
علـی اکبـر صالحـی، معـاون رئیـس جمهـور 
در  اتمـی کشـور  انـرژی  رئیـس سـازمان  و 
کنگـره ملی سـه هـزار شـهید اسـتان قزوین 
گفـت: فلسـفه زندگـی برخـورداری از حیـات 
طیبـه و یکـی از ارکان آن آزادی اسـت کـه 
شـهدا فلسـفه زندگی را بـه خوبـی دریافتند.
و  تفکـر  بلندقامتـان  شـهدا  بیـان کـرد:  وی 
همـت انـد کـه سـقف آزادی را بـرای مـا بـاال 
مـی برنـد تـا حکومـت مـا غـام حلقـه بـه 

نباشـد. مسـتکبران  گـوش 

صاحـب  سـپاه  فرمانـده  شـاهرخی،  سـردار 
االمر)عـج( و دبیـرکل کنگـره ملـی سـه هزار 
شـهید اسـتان قزویـن نیـز در اولیـن روز از 
برگـزاری ایـن کنگـره گفـت: بایـد در راه زنده 
همـت  شـهدا  خاطـره  و  یـاد  داشـتن  نگـه 

گمـارد.
زاهـدی، اسـتاندار قزوین در کنگره ملی سـه 
هـزار شـهید اسـتان گفت: گرامیداشـت یاد و 
خاطـره سـه هـزار شـهید اسـتان که روشـنی 
بخـش مسـیر تعالـی هسـتند، کمتریـن کار 

در قبال آنهاسـت
  گفتنـی اسـت؛ فیلـم دیـدار رهبـر معظـم 
و  اسـتانی  کشـوری،  مسـئوالن  بـا  انقـاب 
شـهری قزویـن در راسـتای برگـزاری کنگـره 
ملـی سـه هـزار شـهید اسـتان در ایـن کنگره 

پخـش شـد

برگزاری مانور آماده بکاری 
مولدهای برق مراکز حیاتی و مهم

نشست خبری هفته فرهنگی 
اسالمشهر برگزار خواهد شد

نشسـت خبـری هفتـه فرهنگی شهرسـتان اسامشـهر بـا حضور دکتر مرسـل 
پـور رئیـس هفتـه فرهنگـی و فرمانـدار شهرسـتان اسامشـهر برگـزار خواهـد 

 . شد
در این نشسـت که در سـالن جلسـات فرمانداری شهرسـتان اسامشهر برگزار 
خواهـد شـد از لوگـو ، پوسـتر و برنامـه هـای هفتـه فرهنگی رونمایـی خواهد 
شـد. گفتنـی اسـت : لوگـو و پوسـتر هفتـه فرهنگـی شهرسـتان اسامشـهر 

توسـط آقـای وحیـد مهـدی پـور سرپرسـت اداره طراحی گردیده اسـت .
شـایان ذکـر اسـت : هفتـه فرهنگـی شهرسـتان اسامشـهر با مشـارکت کلیه 
دسـتگاههای اجرایـی و برنامـه هـای بسـیار متنـوع از ۲۶ آبـان لغایـت ۲ آذر 

مـاه برگـزار خواهد شـد . 
توجـه بـه روسـتاها و اماکـن کم برخـوردار اسامشـهر ویژگی شـاخص برنامه 
هـای هفتـه فرهنگـی شهرسـتان اسامشـهر مـی باشـد کـه در قالـب اجـرای 
خواهـد  و...اجـرا  مهارتـی  رایـگان کتاب،کارگاههـای  اهـدای  تئاتر،ایسـتگاه 
گردیـد . همچنیـن برنامـه های هفتـه فرهنگی شهرسـتان اسامشـهر با نگاه 
ویـژه بـه حـوزه کتـاب و کتابخوانـی همـراه خواهـد بـود بـه نحـوی کـه حدود 
3۰ درصـد برنامـه هـای هفتـه فرهنگی اسامشـهر به این موضـوع اختصاص 

اسـت. یافته 

آغاز به کار کنگره ملی سه هزار شهید استان قزوین

علیخانــی افــزود : ایــن جلســه بــا حضــور 
و  عامــل  مدیــر  زاده  یــزدی  مهنــدس 
مدیــران امــوال، انبــار و امــالك ، حراســت 
و امــور حقوقــی از طــرف ذوب آهــن و 
نماینــدگان مدیریــت امــور اراضــی اســتان  
تشــکیل و موضــوع تعییــن تكلیــف زمیــن 
ــه  ــرار گرفت ــورد بررســی ق ــور  م هــای مذك
ــت  ــورت پذیرف ــیم كارص ــه تقس و در ادام
و تصمیــم بــه پیگیــری وحــل وفصــل 

ــد. ــه ش ــوع گرفت موض

علـی اکبـر صالحـی، معـاون 
رییـس  و  جمهـور  رییـس 
کشـور  اتمـی  انـرژی  سـازمان 
شـهید  هـزار  سـه  ملـی  کنگـره  در 
فلسـفه  گفـت:  قزویـن  اسـتان 
زندگـی برخـورداری از حیـات طیبه 
و یکـی از ارکان آن آزادی اسـت کـه 
شـهدا فلسـفه زندگـی را بـه خوبـی 
شـهدا  کـرد:  بیـان  دریافتنـد.وی 
بلندقامتـان تفکـر و همـت انـد که 
سـقف آزادی را بـرای مـا بـاال مـی 
برنـد تـا حکومت مـا غـالم حلقه به 

نباشـد. مسـتکبران  گـوش 

ورود دستگاه قضایی به 
استخدام های غیرقانونی

رییـس کل دادگسـتری اسـتان 
گفـت:  بویراحمـد  و  کهگیلویـه 
ورود  بـا  قضایـی  دسـتگاه 
بـه پرونـده اسـتخدام های غیرقانونـی دراسـتان  قاطـع 
دو  بـرای  پرونـده  تشـکیل  بـا  بویراحمـد  و  کهگیلویـه 
مدیـر متخلـف، حکـم قطعـی آنـان را بـه زودی اجرایـی 
می کند.حجـت االسـام و المسـلمین غامرضـا مزارعـی 
جهـاد کشـاورزی  مدیـرکل  و  اسـتاندار  معـاون  افـزود: 
و  المـال  بیـت  امـوال  در  غیرقانونـی  تصـرف  بحـث  در 
اسـتخدام های غیرقانونـی بـه حکـم انفصـال از خدمـت 

و شـاق محکـوم شـدند.

کهگیلوییه و 
بویراحمد

شهردار مشهد:
ماندنم تقریبًا قطعی است

بـه  واکنـش  در  مشـهد  شـهردار 
به کارگیـری  قانـون منـع  شـمول 
بازنشسـتگان گفت: مـوارد زیادی 
وجـود دارد کـه مانـدن من را تقریبـًا قطعی می کند.قاسـم 
تقـی زاده خامسـی در حاشـیه چهل ویکمیـن جلسـه علنی 
پنجمیـن دوره شـورای اسـامی شـهر مشـهد که امـروز در 
تـاالر شـهر برگـزار شـد در جمـع خبرنـگاران در پاسـخ بـه 
وضعیـت  آخریـن  در خصـوص  خبرنـگاران  پرسـش های 
شـمول قانـون منـع به کارگیـری بازنشسـتگان بـرای وی، 
اظهـار کـرد: شـعری اسـت کـه می گویـد »مـن بـه خـود 

نامـدم این جـا کـه بـه خـود بـاز روم«.

خراسان

جذب 17.5 میلیارد تومان 
اعتبار 

معـاون توسـعه منابـع و پشـتیبانی 
اسـتان  جوانـان  و  ورزش  اداره کل 
کرمانشـاه گفـت: تاکنـون توانسـته 
ایـم طی دو مرحله ۱۷ و نیم میلیارد 
تومـان اعتبار برای بازسـازی اماکن ورزشـی اسـتان کـه در زلزله 
سـال گذشـته آسـیب دیدنـد، جـذب کنیم.فرهمند سـال افزون 
زلزلـه ۷.3 ریشـتری  از وقـوع  بـه گذشـت یکسـال  بااشـاره 
کرمانشـاه، اظهارکـرد: در ایـن زلزلـه بخشـی از زیرسـاخت های 
ورزشـی اسـتان در ۹ شهرسـتان سـرپل ذهـاب، قصرشـیرین، 
ثـاث باباجانـی، گیانغـرب، داالهـو، جوانـرود، پـاوه، روانسـر و 

کرمانشـاه دچار آسـیب شـد.

کرمانشاه

کشت زعفران در بستر 
هیدروپونیک 

مجموعـه  تـاش  و  همـت  بـا 
دانشـگاهی  جهـاد  پژوهشـی 
شـهر  در  و  فـارس  اسـتان 
فیروزآبـاد،  بـرای نخسـتین بـار 
در کشـور، کشـت زعفـران در محیطـی کامـا بسـته و بـر 
بسـتر هیـدرو پونیـک بـا موفقیـت انجـام شـد. برآورد ها 
و ارزیابی هـای انجـام شـده، نشـان می دهـد کـه حـدود 
۹۰ درصـد از زعفـران جهـان در نقاط مختلف ایـران تولید 
و بـه بـازار عرضـه می شـود و در ایـن بیـن خراسـان در 
و  بیشـترین  ایـران،  مرکـز  در  فـارس  و  غربـی  شـمال 

می کننـد. تولیـد  را  زعفـران  از  انـواع  مرغوب تریـن 

فارس

بی احتیاطی جان 4 
دانش آموز  بردسکنی را گرفت

ــر  ــه ظه ــاعت ۱۲:3۸ دقیق س
چنــد  هنــوز  مــاه  آبــان    ۲۰
مدرســه  تعطیلــی  از  دقیقــه 
مؤمــن  حــاج  پســرانه 
نگذشــته بــود کــه صــدای ناگــواری در بلــوار ۱3آبــان 
خــود  بــه  را  همــه  توجــه  بردســکن  شهرســتان 
ــه  ــه، هم ــر از مدرس ــر دورت ــا ۸۰ مت ــرد. تنه ــب ک جل
ــت  ــر حکای ــد. خب ــدا رفتن ــمت ص ــه س ــیمه ب سراس
 4 بــا  پیــکان  وانــت  دســتگاه  یــک  تصــادف  از 
دانش آمــوز بردســکنی داشــت کــه شــب گذشــته دو 

نفــر از آنــان جــان باختنــد.    

خبر

--
--

- 
س :

عک

ریس شورای شهر اراک:

شانس زنان برای شهردار شدن 

به اندازه آقایان است

به گفته فلک افالکی شورا شهرداری را انتخاب می کند  که در درجه اول شفافیت داشته باشد

تاکیـد  بـا  اراک  شـهر  شـورای  رئیـس 
بـر اینکـه شـخصا طرفـدار حقـوق زنـان 
هیـچ  اراک  شـهرداری  هسـتم، گفـت: 
در  زن  یـک  بـرای حضـور  محدودیتـی 
راس شـهرداری  ندارد و شـانس زنان به 

انـدازه آقایـان اسـت.
انتظـار مـی  کاوه فلـک افاکـی گفـت: 
رود برخـی رسـانه  های اسـتان با همدلی 
مطلبـی  اگـر  و  بردارنـد  گام  بیشـتری 
درج می شـود بـا تحقیـق و بـر حسـب 
مجـازی  فضـای  در  باشـد.  واقعیـت 

عنـوان می شـود مسـائل پشـت پـرده بر 
قاطعانـه می گویـم  اسـت  شـورا حاکـم 
ایـن مسـئله اصـا به هیچ شـکل ممکن 

وجـود نـدارد.
فراکسـیون  عضـو  افاکـی  فلـک  کاوه 
اراک  شـهر  شـورای  طلبـان  اصـاح 
دلیـل  بـه  تاجـران  آقـاى  مدعـی شـد: 
بودنـد  تهـران  مناطـق  شـهردار  اینکـه 
قبـاً بـا شـورا کار نکـرده بـود و تصمیـم 
بـا  مشـورت  بـدون  ایشـان  گیرى هـاى 

مى گرفـت. صـورت  شـورا 
فلـک افاکـی گفـت: بـا اطـاع از قطعی 
شـدن مشـمولیت شـهرداران بـه قانـون 
منـع بکارگیـری بازنشسـتگان بـه بحـث 
انتخـاب شـهردار جدید بـرای اراک ورود 

کردیـم چرا کـه طبق قانون شـهردار اراک 
را  دارد شـهرداری  آبـان فرصـت  تـا ۲۶ 
تـرک کنـد و بعد از ایـن تاریخ حضورش 

در شـهرداری غیرقانونـی اسـت.
رییس شـورای شـهر اراک افزود: امسال 
نیـز مطابـق سـال گذشـته با همان سـاز 
ورود  شـهردار  انتخـاب  بحـث  بـه  و کار 
کردیـم امـا چـون در آن زمـان فعالیـت 
شـورای پنجـم هنوز رسـما شـکل نگرفته 
بـود و شـورای چهـارم مسـتقر بـود، در 
مرحلـه مقدماتـی گزینه هـای شـهرداری 
در محلـی خـارج از شـورا شـکل  گرفـت 
و سـپس گزینه هـای نهایـی را سـه روز 
پـس از شـروع بـه کار شـورای پنجـم بـا 

حضـور رسـانه ها بـه صحـن آوردیـم.

وی ادامـه داد: امسـال نیـز بـه همـان 
حضـور  در  نهایـی  گزینه هـای  شـکل 
می شـوند.  آورده  صحـن  بـه  رسـانه ها 
نظـر جمـع فراکسـیون امیـد ایـن بـود 
کـه مرحلـه مقدماتـی رسـانه ای نشـود 
ماهـم پایبنـد بـه مصوبـات و تصمیمات 

هسـتیم. فراکسـیون 
فلـک افاکـی گفـت: مـا در حـال حاضر 
دنبـال انتخـاب فـردی هسـتیم کـه جدا 
از جـوان بودن تجربه حضور در سیسـتم 
وزارت کشـور یا شـهرداری و یا  حضور در 

شـورای شهر را داشـته باشد.
رییـس شـورای شـهر با اشـاره بـه اینکه 
تمـام تاشـمان ایـن اسـت کـه بهتریـن 
گزینـه ممکـن از بیـن گزینه هـای حاضر 
را انتخـاب کنیـم، گفـت: شـانس اضافـه 
شـدن گزینـه  جدیـد بـرای بررسـی از 
بـه  راسـا  شـورا،  اصاح طلبـان  طـرف 
تصمیـم فراکسـیون امیـد منتهـی مـی 
شـود. یعنی اگر فراکسـیون امیـد با نظر 
جمعـی تشـخیص بدهـد گزینـه دیگری 
را بررسـی کنیـم ممکـن اسـت ایـن امر 
صـورت گیـرد در غیـر ایـن صـورت نمـی 
تـوان بـه تنهایـی گزینـه جدیـدی مطرح 

. کرد
وی افـزود: شـخصا بعـد از شـروع بـه 
ایشـان  بـه  نسـبت  تاجـران  آقـای  کار 
امیـدوار  داشـتند  کـه  سـوابقی  طبـق 
تاجـران  بـودم و معتقـدم در آن زمـان 
تصـدی  بـرای  فـرد  واجدالشـرایط ترین 
ایـن سـمت بـود. امـا عمـا وقتـی وارد 
شـورای  از  ایشـان  شـدیم  همـکاری 
شـهر فاصلـه گرفـت کـه ایـن فاصلـه بـا 
اراک  بومـی  تاجـران  اینکـه  بـه  توجـه 
نبـود و شـناختی از سـاختار شـهرداری 
نداشـت در تصمیـم گیری هـا وی را بـا 
مشـکل مواجـه می سـاخت و بهتـر بـود 
بـا شـورایی کـه ایشـان را بـا حداکثـر آرا 
انتخـاب کرده انـد مشـورت می کـرد. این 
انتظـار شـورا بـه این معنـا نبود که شـورا 
در کار شـهرداری دخالـت کنـد حتـی در 
مـواردی تاجـران از شـورا سـوال می کرد 
چـه کسـی را برای فان پسـت پیشـنهاد 
شـما  دادیـم  پاسـخ  کـه  می کنیـد 
دهیـد  پیشـنهاد  را  افـراد  می بایسـتی 
و از مـا نظـر خواهـی شـود و در نهایـت 
بـا تصمیـم خودتـان فـرد مـورد نظـر را 

منصـوب کنیـد.

ته
نک

رییـس شـورای شـهر عنـوان کـرد: تخلـف 40 میلیـاردی اخیـر در 
شـهرداری اراک تـا کنـون در تاریـخ شـهرداری مسـبوق به سـابقه 
نبـوده اسـت وقتـی در ایـن بـاره اعضای شـورای شـهر از شـهردار 
سـوال کردند ایشـان پاسـخ دادند اطالعی ندارند سـوال اینجاست 
چه کسـی باید پاسـخگوی این حجم تخلف باشـد ؟ سـوال کردن 
حـق اعضـای شوراسـت و شـهردار می بایسـتی به شـورا پاسـخگو 
باشـد امـا شـهردار اراک عنوان کـرد اگر بخواهم اصـل این موضوع 
را بـه شـما بگویم بـه بیـرون درز خواهد پیـدا کرد و ایـن محرمانه 
اسـت.فلک افالکـی گفـت: وقتی اعضا سـوال می کنند و شـهردار 
پاسـخگو نیسـت اعضای شـورا وارد فرآیند اسـتیضاح می شوند و 
شـهردار فرصـت دارد در جلسـه اسـتیضاح به سـواالت نمایندگان 
پاسـخ بدهـد و آنهـا را قانع کنـد. وی افزود: طبق اولیـن اظهار نظر 
آقـای تاجران انتظار داشـتیم پروژه های نیمه کاره شـهر اراک سـال 

گذشـته  به اتمام برسـند اما نشـد.

اتمام تعمیر 12 هزار واحد آسیب دیده گیالنغرب
فرماندار شهرستان گیانغرب گفت: تمام ۱۲ هزار واحد مسکونی آسیب دیده شهرستان گیانغرب در 
زلزله سال گذشته تعمیر شده اند.

تصمیـم  دلیرانـه  شـهدا، 
گرفتنـد و باوقـار در تاریـخ 

مانـد خواهنـد 
در  شهرســازی  و  راه  مدیــرکل 
 3000 ملــی  کنگــره  خصــوص 
قزویــن گفــت:  اســتان  شــهید 
شــهدا، مــردان و زنانــی بودنــد کــه 
ــه  ــیدن ب ــرای رس ــد ب ــان دادن نش
مقصــود، بایــد شــجاعانه، خالصانــه 
ــزرگ  ــای ب ــم ه ــه، تصمی و صادقان
گرفــت و آزادانــه دل بــه دریــای 

ســپرد. روزگار  خروشــان 
ــی  ــط عموم ــزارش اداره رواب ــه گ ب
اداره کل راه و شهرســازی اســتان 
ــی در  ــق لطف ــعود ح ــن، مس قزوی
ایــن بــاره افــزود: بــی گمــان جایگاه 
شــهدا آنچنــان بلنــد و رفیــع اســت 
ــره و  ــزاری کنگ ــه برگ ــازی ب ــه نی ک
ــه  ــد، بلک ــادواره ندارن ــش و ی همای
ایــن یادمــان هــا بــرای آنســت کــه 
مــا دوبــاره بــه خــود متذکــر شــویم 
کــه بــرای مانــدگار شــدن بایــد 
دلیرانــه جهــت رســیدن بــه اهــداف 
ارزشــمند و مقــدس، تصمیــم هــای 

ــت. ــدگار گرف مان
وی بــا اشــاره بــه اینکــه ایثارگــران 
تریــن  ســرزمین، گرامــی  ایــن 
دارایــی خــود را بــرای خــاک و 
آییــن خــود ارزانــی نمودنــد، اضافــه 
کــرد: آنهــا بــه زیباترین و شایســته 
تریــن شــکل ممکــن دیــن خــود را 
ــد، کنگــره  ــز ادا کردن ــراِن عزی ــه ای ب
ملــی 3000 شــهید بایــد بــه یــاد مــا 
بیــاورد کــه امــروز نوبــت ماســت تــا 
ــه،  ــه و خالصان ــت صادقان ــا خدم ب
ــرای  ــه و ب ــم گرفت شــجاعانه تصمی
بهبــود کیفیــت زندگــی مــردم و 
ــن گام  ــرزمین که ــن س ــای ای اعت

ــم. برداری

خبر
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

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

آگهی مناقصه
شماره 46/الف/8-97م

نوبت دوم

شــرکت آب و فاضــاب اســتان کرمــان در نظــر دارد:اجــرای پــروژه زیــر را از طریــق برگــزاری مناقصــه عمومــی یــک مرحلــه ای 

بــه پیمانــکار واجــد شــرایط واگــذاری نماید.لــذا از کلیــه شــرکتهای پیمانــکاری کــه دارای گواهــی صاحیت انجــام کا در رشــته آب،امور 

بهــره بــرداری از تاسیســات آب و بــا مجــوز در رشــته امــور بهــره بــرداری از تاسیســات آب و خطــوط انتقــال و مخــازن آب از آب و 

فاضــاب کشــور و گواهــی صاحیــت ایمنــی اداره کار را مــی باشــند دعــوت  میشــود ضمــن ارائــه مجوزهــای مزبــور تــا پایــان وقــت 

اداری 97/08/23 جهــت دریافــت اســناد مناقصــه بــه دفتــر قراردادهــای شــرکت واقــع در کرمــان بلــوار 22 بهمــن مراجعــه نماینــد.

آگهــی ایــن مناقصــه در ســایت شــرکت مهندســی آب و فاضــاب بــه آدرس WWW.ABFAKERMAN.IR موجــود مــی باشــد.

مبلغ براورد)ریال(شرح کارردیف
مبلغ ضمانت 

شرکت در فرایند 
اجرای کار)ریال(

نوع اعتبارارزیابیتاریخ بازگشاییمهلت تحویل

1
 رفع حوادث و اتفاقات
آب شهرستان کرمان

35۹۸۱۷۹۷4۸۷180000000
۱3۹۷/۰۹/۰۷ 
ساعت ۱4

1397/09/10 ساعت 
9.30 صبح

 دارد ارزیابی کیفی
با معیار عمومی

داخلی

-آخریــن مهلــت تســلیم پاکتهــای حــاوی مــدارک ارزیابــی پیمانــکاران تضمیــن شــرکت در مناقصــه و پیشــنهاد قیمــت بــه دبیرخانه 
شــرکت  بــرای هــر مناقصــه طبــق جــدول فــوق مــی باشــد.

مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی-حداقل پاکتها جهت بازگشایی 3 سه عدد می باشد.

اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب استان کرمان

فراخوان مناقصات عمومی  یک مرحله ای

فهرست بهامبلغ تضمين )لاير(نوع تضمينمبلغ برآورد )لاير(عنوان پروژهشماره مناقصه

35/الف/۹۷/4۶

خرید چهار دستگاه ماشین آالت سنگین راهداری 
شامل یک دستگاه لودر ، یک دستگاه گریدر،  یک 
دستگاه بیل مکانیکی ،  یک دستگاه کامیون مطابق 

مشخصات درج شده در اسناد مناقصه

4۸،۶4۰،۰۰۰،۰۰۰

ضمانت نامه بانکی )مطابق 
با فرمت ارایه شده در 
اسناد( _ اصل فیش 

واریز نقد

مقطوع۲,43۲,۰۰۰,۰۰۰

اداره كل راهـداری و حمـل و نقـل جـاده ای جنـوب اسـتان کرمـان در نظـر دارد مناقصـات عمومـی ذیـل را از طریـق سـامانه تـدارکات 
الکترونیکـی دولـت برگـزار نمایـد. کلیـه مراحـل برگـزاری مناقصـه از دریافـت اسـناد مناقصـه تـا ارائه پیشـنهاد مناقصـه گران و بازگشـایی 
پاکت هـا از طریـق درگاه سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت )سـتاد( بـه آدرس “ www.setadiran.ir “  انجام خواهد شـد و الزم اسـت 
مناقصـه گـران در صـورت عـدم عضویـت قبلی، مراحـل ثبت نام در سـایت مذکور و دریافـت گواهی امضـای الکترونیکی را جهت شـرکت در 

مناقصـه محقـق سـازند. تاریـخ انتشـار مناقصه در سـامانه تاریـخ 23/ 08/ 1397 می باشـد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : تا ساعت ۱3 روز شنبه مورخ ۲۶/ ۰۸/ ۱3۹۷
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : تا ساعت ۱3:۰۰ صبح روز سه شنبه مورخ ۰۶/ ۰۹/ ۱3۹۷
زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت ۰۹:۰۰ صبح روز چهار شنبه  مورخ ۰۷ / ۰۹/ ۱3۹۷

اطالعات تماس دسـتگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشـتر در خصوص اسـناد مناقصه و ارائه پاکت های الف : نشـانی : اداره كل راهداری و حمل ونقل 
جاده ای جنوب اسـتان کرمان به نشـاني: جيرفت – کیلومتر 5 جاده کرمان_پایانه بار جیرفت و تلفن : ۰344335۲۱3۹ و ۰344335۲۱۶۹

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : ۰۲۱4۱۹34 ،  دفتر ثبت نام : ۸۸۹۶۹۷3۷ و ۸5۱۹3۷۶۸

نوبت دوم

آگهي مناقصه عمومي
شـهرداری رفسـنجان در نظر دارد بر اسـاس آئین نامه رفاهی کارکنان 

شـهرداری شـماره 5/7/1001/ش مورخ 96/12/22 شـورای محترم اسالمی 
شـهر، نسـبت به بیمه گروهی مازاد درمان ) تكمیلی( كاركنان شـهرداری 
از طریـق برگـزاری مناقصـه عمومی اقـدام نماید. لـذا از کلیه شـرکتهای 
بیمـه واجـد صالحیـت و واجد شـرایط کـه تجربـه و توانایی انجـام كار را 
دارنـد، دعـوت بعمـل می آیـد جهت دریافـت اسـناد و اطالع از شـرایط 
شـركت در مناقصـه به واحـد امـور قراردادها واقـع در شـهرداری مرکزی 
 www.rafsanjan.ir بـه آدرس رفسـنجان خیابان تختی یا بـه نشـانی
مراجعـه و پیشـنهادات خـود را تا پایان وقـت اداری روز یکشـنبه  مورخ 
97/09/11 به دبیرخانه شـهرداری مركزی تسـلیم  نمایند. ضمنًا شهرداری 

در رد یـا قبـول تمـام یا هریک از پیشـنهادات مختار اسـت.

روابط عمومی شهرداری رفسنجان

نوبت اول    آگهی حصر وراثت
نــام  مجــدم   شــهرت  عبــاس   آقــای 
از  صــادره   28 بشناســنامه  قاســم  پــدر 
درخواســتی بخواســته صــدور گواهــی حصروراثــت 
مرحــوم   شــادروان   داده کــه  توضیــح  و  تقدیــم 
ــیرازی   ــان ش ــا نژادی ــهرت باب ــی   ش ــی ب ــه ب حاجی
تاریــخ  در  شــیراز  صــادره   74470 بشناســنامه 
ــوت  ــود ف ــی خ ــگاه دائم ــواز  اقامت 96/11/27 در اه
ــخصات  ــا مش ــی ب ــد از : 1- متقاض ــه اش عبارتن ورث
 560 بریــم گنــگان خمیســی ش  الذکــر2-  فــوق 
صــادره آبــادان 3- فاطمــه گنــگان خمیســی بشــماره 
انــاث  )فرزنــدان  آبــادان  صــادره   115 شناســنامه 
 843 ش  خمیســی  حســین گنــگان  متوفــی(4- 
صــادره آبــادان )فرزنــد ذکــور متوفــی( و ال غیــر طبــق 
دادخواســت حقوقــی بشــرح کالســه 970518/11/97 
مــی باشــد./.اینک بــا انجــام تشــریفات قانونــی 
ــا  ــد ت ــی مینمای ــت آگه ــک نوب ــور را در ی ــب مزب مرات
ــی  ــه از متوف ــت نام ــا وصی ــراض دارد ی ــس اعت هرک
نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک 
ــم دارد واال گواهــی صــادر و هــر  ــه شــورا تقدی مــاه ب
وصیــت نامــه بجــز ســری و رســمی کــه بعــد از ایــن 
ــت. ــاقط اس ــار س ــه اعتب ــود از درج ــراز ش ــخ اب تاری
قاضی شورای حل اختالف مجتمع شماره دو اهواز     9534

  آگهی
بــا  ح(   458/2/97(
ــه دادخواســت  توجــه ب
ــد  ــور فرزن آقــای ســلمان مطیــر پ
احمــد بطرفیــت عزیــز عمــوری بــه 
مطالبــه یــک فقــره چــک بشــماره  
پرونــده حقوقــی فــوق الذکــر ثبــت 
ــاده 73  ــه م ــتندا ب ــده  مس گردی
قانــون آییــن دادرســی مدنــی 
ــک  ــن و ی ــیدگی تعیی ــت رس وق
نوبــت در روزنامــه کثیراالنتشــار 
درج و از خوانــده  فــوق الذکــر 
دعــوت میگــردد پــس از نشــر 
اگهــی در تاریــخ 97/9/28 راس 
جهــت  صبــح   9/00 ســاعت 
قاضــی  شــعبه  در  دادرســی 
شــورای حــل اختــالف شهرســتان 
شــهید  کــوی  در  واقــع  کارون 
ــور  ــی حض ــید راض ــن خ س محس
ــرر  ــد مق ــل از موع ــا قب ــد و ی یاب
ــه دفتــر شــعبه مراجعــه نمایــد. ب
رئیس شعبه 2 شورای حل اختالف 
شهرستان کارون               9538

 نوبت اول  

9495

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای   آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای
ــتناد  ــه اس ــهر ب ــهرداری اسالمش ــهری ش ــبز ش ــای س ــر و فض ــیما، منظ ــازمان س س
ــل را  ــورد ذی ــر دارد م ــود در نظ ــارات خ ــل  اعتب ــال 1397 از مح ــوب س ــه مص بودج
ــد . بدینوســیله از اشــخاص حقوقــی   ــد مناقصــه عمومــی واگــذار نمای ــق تجدی از طری
ــت  ــه و دریاف ــد مناقص ــرکت در تجدی ــت ش ــردد جه ــی گ ــوت م ــرایط دع ــد ش واج

اســناد همــراه بــا معرفــی نامــه و مهــر شــرکت بــه امــور قراردادهــای ســازمان ســیما، منظــر و فضــای ســبز 
شــهری شــهرداری اسالمشــهر مراجعــه نماینــد. ضمنــا مهلــت ارســال پیشــنهادات تــا ده روز پــس از چــاپ 
آگهــی نوبــت دوم خواهــد بــود. هزینــه درج آگهــی در روزنامــه بــه عهــده برنــده تجدیــد مناقصــه خواهــد 
بــود. جهــت کســب اطالعــات بیشــتر بــه آدرس : اسالمشــهر - خیابــان صیــاد شــیرازی ســاختمان حــوزه 
معاونــت خدمــات شــهری طبقــه اول ســازمان ســیما، منظــر و فضــای ســبز شــهری شــهرداری اسالمشــهر 

ــا شــماره تلفــن : 56365689-021 تمــاس حاصــل نماییــد. ــا ب مراجعــه ی

تاریخ انتشار نوبت اول: 97/8/22
رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری هوشمند عسگریان تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/8/29

شرکت نفت مناطق مرکزی ایران 
شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

 )سهامی خاص(

ردیف موضوع تجدید مناقصه عمومیردیف
بودجه

مبلغ سپرده شرکت در تجدید 
مناقصه عمومی )ریال(

1
حفظ و نگهداری سیستم های روشنایی، نمازخانه، 

سرویس های بهداشتی، حفظ و نگهداری پل های عابر 
پیاده و پله های برقی مناطق شش گانه اسالمشهر

تجدید 
قید شده در اسناد1مناقصه

آگهی فقدان سند مالکیت 10/3904 
بــه  جعفــری  ســعید  و  غفــورزاده  معصومــه  خانــم 
ــماره  ــه ش ــهود ب ــهادت ش ــی ش ــرگ گواه ــتناد دو ب اس
ــن  ــه ای ــش  ب ــر 102 تال ــه 97/8/10 دفت 30639 مورخ
ــه ســند مالکیــت ششــدانگ  ــه و اعــام نمــوده اســت ک اداره مراجع
یــک دســتگاه آپارتمــان بــه شــماره فرعــی 3904 فرعــی از 10 اصلــی 
قطهــع یــک تفکیکــی مفــروز از پــاک 3880 بخــش 28 گیــان بــه 
ــل و  ــن ذی ــا حــدود و مشــخصات معی ــع ب مســاحت 81/81 مترمرب
ــام  ــه ن ــماره 816974 و 816972 ب ــه ش ــند ب ــی س ــماره چاپ ــه ش ب
ــده اســت   متقاضــی المثنــی مشــاعات بالســویه ثبــت و صــادر گردی
ســپس برابــر ســند رهنــی بــه شــماره 37307 مورخــه 95/8/9  دفتــر 
ــکن  ــک مس ــن بان ــال در ره ــغ 1593982577 ری ــال مبل 102 در قب
ــن  ــود شــده اســت بدی ــی مفق ــر جایجائ ــه اســت و در اث ــرار گرفت ق
لحــاظ تقاضــای صــدور ســند مالکیــت المثنــی را از ایــن اداره نمــوده 
اســت لــذا بــر اســاس تبصــره اصاحــی ذیــل مــاده 120 ائیــن نامــه 
اصاحــی قانــون ثبــت مراتــب فقــدان ســند مالکیــت پــاک مرقــوم 
ــا چنانچــه  ــردد ت ــی مــی گ ــت آگه ــک نوب ــت اطــاع عمــوم در ی جه
شــخص یــا اشــخاص مدعــی وجــود ســند مرقــوم در نــزد خــود یــا 
مدعــی انجــام هــر گونــه معاملــه قطعــی باشــد مــدارک و مســتندات 
رســمی خــود را در ظــرف مهلــت ده روز از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی 
بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک تالــش در قبــال اخــذ رســید تحویــل 
دهــد در غیــر ایــن صــورت پــس از انقضــاء مهلــت مقــرر ایــن اداره 
ــه صــدور ســند  ــوده و نســبت ب ــل نم ــی خــود عم ــف قانون ــه وظای ب

ــدام خواهــد نمــود.  ــام وی اق ــه ن ــی ب مالکیــت المثن
ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( 
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ــف  ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــات موض هی
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
ــاده  ــی موضــوع م ــد ســند رســمی آگه فاق
ــن  ــون تعیی ــه قان ــن نام ــاده 13 آئی ــون و م 3 قان
ــاختمانهای  ــی و س ــی و اراض ــت ثبت ــف وضعی تکلی

ــمی  ــند رس ــد س فاق
برابــر رأی شــماره 139760318019004038 ـ 1397/7/29 هیــأت اول 
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک تالــش 
تصرفــات مالکانــه بامعــارض متقاضــی آقــای پبمــان ایمــان زاده فرزنــد 
ســعداله بشــماره شناســنامه 1500 صــادره از تالــش ششــدانگ یــک قطعه 
زمیــن مشــتمل بــر ســاختمان مســکونی و انبــاری بــه مســاحت 503/05 
مترمربــع پــاک فرعــی  940 از 15 اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــاک 
793 واقــع در قریــه هــره دشــت بخــش 28 گیــان خریــداری از مالــک 
رســمی آقــای حســین صیــاد تختــه کار محــرز گردیــده اســت. لــذا بــه 
منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی 
شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضی 
اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه 
ــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ  ــه ای ــراض خــود را ب ــاه اعت مــدت دو م
رســید ، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت 
ــی اســت در صــورت  ــد. بدیه ــم نماین ــی تقدی ــه مراجــع قضای ــود را ب خ
ــند  ــررات س ــق مق ــراض طب ــدم وصــول اعت ــور و ع ــدت مذک انقضــای م

مالکیــت صــادر خواهــد شــد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/8/22              
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    آگهی ابالغ 
   وقت رسیدگی و 

     دادخواست
خواهــان شــهربانو مائــی مقــدم خوانــده: 
معــراج علــی آذرنیــا – پرویــز میرزایــی – 
ابوالقاســمی  اســداله فهیمــی – غامرضــا 
– رضــا آبجامــع – محمــد کرمــی زرنــدی 
 – غیرمالــی(  قــرارداد)  تنفیــذ  خواســته: 
مطالبــه خســارت دادرســی-  مطــرح کــه 
ــه شــماره پرونــده  ــه ایــن شــعبه ارجــاع و ب ب
ــعبه 5 دادگاه  ــه 9709982290500505 ش کاس
عمومــی حقوقــی شهرســتان ربــاط کریــم ثبت 
ــاعت  ــورخ 97/10/10 س ــیدگی م ــت رس و وق
11/30 تعییــن کــه حســب دســتور دادگاه طبق 
موضــوع مــاده 73 قانــون آئیــن دادرســی 
مدنــی بــه علــت مجهــول المــکان بــودن 
ــک  ــب ی ــان مرات ــده و درخواســت خواه خوان
نوبــت در یکــی از جرایــد کثیراالنتشــار آگهــی 
مــی گــردد تــا خوانــده ظــرف یــک مــاه پــس 
از تاریــخ انتشــارآگهی بــه دفتــر دادگاه مراجعه 
ــل خــود نســخه  ــام نشــانی کام و ضمــن اع
ــم را دریافــت و در  ــی دادخواســت و ضمائ ثان
وقــت مقــرر فــوق جهــت رســیدگی در دادگاه 

ــف: 1918 ــردد. م/ال ــر گ حاض
منشی دادگاه حقوقی شعبه 5 دادگاه عمومی 
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 آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد رهنی (
     آگهی مزایده پرونده کالسه 9500854

ــی کاســه فــوق ســند مالکیــت 6 دانــگ  ــده اجرائ ــه موجــب پرون ب
پــاک باقــی مانــده 357/10177/11981 و358 اصلــی بخــش یــک 
ــی  ــام عل ــه ن ــند 947421 ب ــر 1/311 س ــت 62260 وص 85 دفت ــل ثب ــه ذی حوم
ــر  ــه مصاحــت 114  مت ــد. حــدود و مشــخصات ب ــی صــادر و تســلیم گردی ایمان
ــاط  ــای حی ــه فض ــره ب ــوار و پنج ــر دی ــول 8/80 مت ــه ط ــماالً: اول ب ــع :ش مرب
اشــتراکی شــمالی  دوم کــه غربیســت  بطــول 2/20 متــر درب و دیوایســت  
اشــتراکی بــه راه پلــه اشــتراکی ســوم بــه طــول 3/50 متــر دیــوار اشــتراکی بــه 
ــه  ــوار اشــتراکی ب ــه طــول 2/20 متــر دی ــارم کــه غربیســت ب ــه مرقــوم چه راه پل
ــوم .  ــه داکــت موق ــوار اشــتراکی ب ــر دی داکــت اشــتراکی پنجــم بطــول 0/70 مت
ــه طــول 13  ــًا: ب ــان 16متــری .جنوب ــه طــول 9/60 متــر دیــوار بــه خیاب شــرقًا:  ب
متــر دیــوار و پنجــره بــه فضــای حیــاط اشــتراکی جنوبــی .غربــًا: بــه طــول 5/70 
ــا  ــا آپارتمــان پــاک 11980 فرعــی .پــاک فــوق الذکــر ب ــوار اشــتراکی ب ــر دی مت
ــق  ــه آن مطاب ــدود اربع ــه ح ــه اول ک ــع در طبق ــر مرب ــی 114 مت ــاحت اعیان مس
ــه  ــه حیــاط اشــتراکی شــمالی، راه پل ــق ســند ب ســند شــماال در 5 قســمت مطاب
ــر  ــه طــول 13 مت ــًا ب ــری ،جنوب ــه 16 مت ــر ب ــه طــول 9/60 مت وداکــت ، شــرقًا ب
ــان  ــه آپارتم ــر ب ــول 5/60 مت ــه ط ــًا ب ــی ،غرب ــاط اشــتراکی جنوب ــه فضــای حی ب
بــه پــاک 11980فرعــی  و بــا مشــاعات و مشــترکات بــه شــرح عرصــه مشــاعی 
ــاحت 52/60  ــه مس ــمالی ب ــتراکی ش ــاط اش ــع، حی ــر مرب ــاحت 230مت ــه مس ب
ــه  ــع ،راه پل ــه مســاحت 52/60 متــر مرب ــی ب ــع ،حیــاط اشــتراکی جنوب متــر مرب
اشــتراکی بــه مســاحت 9/25 متــر مربــع، وداکــت بــه مســاحت 1/55 متــر مربــع 
ــا  ــر ب ــوق الذک ــاک ف ــد .2- پ ــکونی میباش ــک مس ــری مل ــد. 1- کارب ــی باش م
مســاحت اعیانــی حــدود 114 متــر مربــع در طبقــه اول ودارای ســه بــر نورگیــر مــی 
باشــد . 3- قدمــت اعیانــی ملــک حــدود 15 ســال، اســکات ســازه آن آجــری 
و ســقف طــاق ضربــی مــی باشــد .4-ســاختمان دارای انشــعاب آب ،بــرق و گاز 
مــی باشــد .5- سیســتم گرمایــش و ســرمایش از نــوع بخــاری گازی بــه همــراه 

ــی و شــرقی از  ــه ی جنوب ــای ســاختمان در جبه ــی باشــد . 6- نم ــی م ــور آب ک
ــاخت و  ــت س ــد .کیفی ــا میباش ــد نم ــمالی فاق ــه ی ش ــنگ و در جبه ــس س جن
ــاط  ــق حی ــد از طری ــه واح ــی باشــد . 7- دسترســی ب ــی متوســط م ــاز اعیان س
ــع اعیــان و  ــه صــورت مســتقل مــی باشــد .8- ارزش هــر متــر مرب شــمالی و ب
ســایر متعلقــات بــا توجــه بــه موقعیــت اســتقرار ملــک و محــل آن ،قدمــت بنــا 
،مصالــح مصرفــی، دارای ســه بــر واقــع شــهرک ظفــر 9- بلــوار 45 متری،کوچــه16 
ــه  ــا کلی ــد ب ــان واح ــا ارزش اعی ــات ب ــع جه ــری و جمی ــه 10مت ــری و کوچ مت
متعلقــات و مشــعات مربوطــه بــه حــروف یــک میلیــارد وســی و چهــار میلیــون 
ــزارش  ــر گ ــه براب ــی باشــد. ک ــال ( م ــال )1/034/600/000 ری ــزار ری و ششــصد ه
مامــور اجــرا در تصــرف راهــن مــی باشــد، پــاک فــوق از ســاعت 9 الــی 12 روز 
دوشــنبه مــورخ 97/09/19 در اداره اجــرای اســناد رســمی کرمانشــاه واقــع در اداره 
ثبــت اســناد ناحیــه 1 کرمانشــاه )واحــد اجــرای  اســناد رســمی (-خیابــان  بنــت 
ــده از  ــروش میرســد. مزای ــه ف ــده ب ــق مزای ــداری از طری ــروی فرمان ــدی روب اله
ــه باالتریــن قیمــت پیشــنهادی  ــغ )1/034/600/000 ریــال ( ریــال شــروع و ب مبل
نقــدا و حضــوری 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 
ــی و  ــز بدهــی هــای مالیات ــا باشــد و نی ــده دارای آنه ــورد مزای ــه م ــی ک در صورت
ــی آن  ــم قطع ــه  رق ــم از اینک ــده اع ــخ مزای ــا تاری ــره ت ــوارض شــهرداری و غی ع
معلــوم شــده یــا نشــده باشــد  بــه عهــده  برنــده مزایــده اســت و نیــز در صــورت 
ــه  ــازاد ب ــل م ــوق از مح ــای ف ــه ه ــت هزین ــی باب ــوه پرداخت ــازاد، وج ــود م وج
ــدا وصــول  ــده نق ــم عشــر و حــق مزای ــده مســترد خواهــد شــد و نی ــده مزای برن
ــده روز اداری  ــردد مزای ــمی گ ــل رس ــده تعطی ــه روز مزای ــا چنانچ ــردد ضمن میگ
ــا  ــد شــد .ضمن ــزار خواه ــرر برگ ــکان مق ــاعت و م ــان س ــی در هم ــد از تعطیل بع
ملــک بیمــه مــی باشــد .........ثبــت کننده:روزیتــا  امیریانــی .......... کرمانشــاه 
ــد پســتی  ــان گل ســرخ -کوچــه ســتاد بازرســی -ک ــار راه گلســتان -خیاب -چه

6714653861 -  تلفــن :08318366512 - دور نــگار :08318371027

رئیس اداره اجرای اسناد رسمی کرمانشاه – قادری  9518

قوه قضائیه
سازمان ثبت اسناد امالک کشور

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک قدس تهران

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی آگهی موضوع ماده 3 قانون و 

ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

ــن  ــون تعیی ــوع قان ــات اول موض ــماره  139760301050001333 - 139  هی ــر رای ش  براب
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی وســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی 
ــای محســن  ــارض متقاضــی آق ــه بامع ــات مالکان ــران تصرف ــک قــدس ته ــت مل حــوزه ثب
منصــوری فرزنــد اســمعلی بشــماره شناســنامه 834 صــادره از بســتان آبــاد در مقــدار ســه 
دانــگ مشــاع از شــش دانــگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت 347.61 
متــر مربــع پــاک 303 فرعــی از 17 اصلــی مفــروز ومجــزی شــده از پــاک 43 فرعــی از 
اصلــی یــاد شــده قطعــه اول تفکیکــی ســابق واقــع در بخــش 12تهــران بــه نشــانی اســتان 
ــه  ــش کوچ ــاورزان نب ــان کش ــاب خیاب ــری انق ــوار 45 نت ــیه بل ــدس کاووس ــهر ق ــران ش ته
ــوم  ــه مرح ــدی از ورث ــای )علی(اح ــمی آق ــک رس ــداری از مال ــنی خری ــم حس ــهید کاظ ش

ــاد محــرز گریــده اســت. جعفــر غامــی قــوام آب
ــود در  ــی ش ــی م ــه 15روز آگه ــه فاصل ــت ب ــب در دونوب ــوم مرات ــاع عم ــور اط ــه منظ ــذا ب ل
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 
تســلیمو پــس از اخــذ رســید، ظــرف مــدت 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. م الــف / 2253

تاریخ انتشارنوبت اول: 1397/08/22            تاریخ انتشارنوبت دوم:1397/09/8
سعید هوشنگی- رئیس ثبت اسناد و امالک    9519

تجدید آگهی مناقصه عمومی
 )یک مرحله ای( شماره 97/05/ص )اصالحیه( 

نوبت دوم

ســازمان جهــاد کشــاورزی جنــوب کرمــان در نظــر دارد کنتــرل و مبــارزه بــا آفات و 
بیماریهــای گیاهــی و علــف هــای هــرز جنــوب اســتان کرمــان را بــه شــرکتهای دارای 
صالحیــت واگــذار نماید.متقاضیــان مــی تواننــد جهــت دریافــت اســناد بــه ســامانه 

ســتاد مراجعــه نمایید.

دریافت اسناد
سامانه ستادمحل

از تاریخ ۹۷/۰۸/۲۰ تا تاریخ ۹۷/۰۸/۲4زمان

تحویل)ضمانت نامه(
مکان

 جیرفت-خیابان آزادی-سازمان جهاد
کشاورزی-امور پیمانها و قراردادها

تا پایان وقت اداری تاریخ ۹۷/۹/5زمان

گشایش پیشنهادها
مکان

 جیرفت-خیابان آزادی-سازمان جهاد
کشاورزی-امور پیمانها و قراردادها

ساعت ۱۰ صبح چهارشنبه ۹۷/۹/۶زمان

جهت شرکت در مناقصه فوق شرکت کنندگان بایستی از طریق سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس: )www.setadiran.ir( شماره تماس 

مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه:27۳419۳4-021 اقدام نمایند.

توضیحات:

امورپیمانها و مناقصات

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای  فاقد سند رسمی

ــن  ــاده ۱3 آئی ــون و م ــاده 3 قان ــوع م ــی موض آگه
نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و 
ــر  ــمی براب ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق ــی و س اراض
ــون  رای شــماره ۱3۹۷۶۰3۱۹۰۶۲۰۰۰۶۰۹ هیــات اول موضــوع قان
ــد  ــی اراضــی و ســاختمانهای فاق ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی تعیی
ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک گلبــاف 
تصرفــات مالکانــه بامعــارض متقاضــی آقــای حســین ســاداتی 

فرزنــد محمــد بشــماره شناســنامه 3۶ صــادره از شــهداد در یــک 
ــع  ــه مســاحت ۲5/۱۲۶۰ مترمرب ــاغ ب ــر ب ــه مشــتمل ب ــاب خان ب
پــاک۱ فرعــی از ۶۹۰-اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــاک 
ــان ولیعصــر کوچــه شــماره 4  ــاف خیاب ــع در گلب ــی واق ۶۹۰اصل
ــک رســمی محمــد ســاداتی  ــداری از مال ــروی مســجد خری روب
و کبــری ســاداتی محــرز گردیــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــاع 
عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ۱5 روز آگهــی مــی شــود 
ــت  ــند مالکی ــدور س ــه ص ــبت ب ــخاصی نس ــه اش ــی ک در صورت
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 
تســليم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی 
تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور 
ــررات ســند مالکیــت صــادر  ــق مق ــراض طب و عــدم وصــول اعت

خواهــد شــد. 
تاریخ انتشــار نوبت اول : ۷/۸/۹۷

 تاریخ انتشــار نوبت دوم : ۲۲/۸/۹۷
محمد مقصود-رئیس ثبت اســناد و امالک گلباف م.الف981
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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سودوکو شماره 1۳10

پاسخ سودوکو شماره 1۳09

افقی
۱ - اقتصاددان ارشــد موسسه اقتصادی 

 واشنگتن - ریشه

 ۲ - آســودگی - بانک مرکزی آلمان

3 - نوعــی مرغابی کاکلدار - آخرین 

 یــکان - یار زیبا - پروردگار

 4 - لحظه کوتاه - محل امن - ناشــنوا

 5 - مرض - دعای شــب جمعه

۶ - بزرگــوار و نجیب - ویرانگر - 

 پیروی کنندگان

۷ - شــهر آذری - متین - عامت 

 مفعولی

۸ - زنده بــاد - صوت تعجب - نرمی - 

 از دو رقمی ها

۹ - تصدیق روســی - عمل ضدانسانی 

 - شکاف و رخنه

۱۰ - اندوه و حســرت - از ظروف مطبخ 

 - برادر پدر

۱۱ - راه - هــوای ابری ۱۲ - هنوز 

 فرنگی - درست - کچل

۱3 - ســبزی غده ای - الستیک خودرو 

 - بیماری - آوا

۱4 - اولیــن بازار مبادالت ارز با 3۲ 

 درصــد در جهان - مقابل ظلمت

۱5 - رود اروپایــی - از مهمترین 

بخش های فرآیند مدیریت 

سرمایه گذاری

عمودی 
 ۱ - ابری - اشــرار - درخت شکن

۲ - نقاش - محل داد وســتد - کاالی 

 نامطلوب

3 - تیــم فوتبال یونانی - خاتون - فلز 

 تمدن - از احشام

4 - افزونــی برنج - قطر چاه و قنات 

نســبت به ژرفای آن - تیرانداز - مادر 

 تازی

5 - ناســزا - دارای اختاالت روحی 

 - شکننده

۶ - بلند همت - پیشــوند ســال و روز - 

 شب های تازی

۷ - پــروردگار - میزان بهره ای که به 

پول موجود در یک حســاب بانکی تعلق 

می گیرد و به صورت درصد در ســال 

 محاســبه و اعام می شود - حال رنگ

۸ - تنه درخت - چروک پوســت - 

 شوکت - رفوزگی

۹ - از انواع نان ســنتی - ارز جدید 

 ونزوئا - الفبای موسیقی

۱۰ - آماده ســازی - دل آشوبی - 

 تخته باز حرفه ای

۱۱ - آســانی - وقار - ییاقی در 

 نزدیکی کرج

۱۲ - غــرور و تکبر - پرندگان - 

اســتفاده از امکانات دولتی یا افراد 

دارای نفــوذ در نهادهای دولتی برای 

 کســب سود شخصی - طرف و جهت

۱3 - حــرف درد - حرف نفی عرب - 

 ســرباز نیروی دریایی - بزرگ شدن

۱4 - غام - واســط میان مشتری و 

بازار تبادالت ارزی - کیســه ویژه حمل 

 کاال

۱5 - شــهر نیروگاه - جهان آخرت - 

ثروت و مال

جدول شماره 1۳10

جهانگیـر وکیلـی مدیر حراسـت و دبیر کمیتۀ 
پدافنـد غیرعامل فوالد مبارکـه از اقدامات فوالد 
مبارکـه در راسـتای پدافنـد غیرعامـل و با بیان 
اینکـه پدافنـد غیرعامـل به عنـوان یـک اصل، 
هیچـگاه از دسـتور کار شـرکت خـارج نشـده 
اسـت، گفـت: برخـی از مهمترین اقدامـات در 
هـای  دیـواره  از:ایجـاد  عبارتنـد  حـوزه  ایـن 
ضدآتش بین ترانسـهای برق اصلی شرکت در 

سطوح 4۰۰ و ۶3 کیلوولت؛
ایجـاد دیـوارۀ ضدحریق بهمنظور جلوگیـری از 
انفجـار کمپرسـورهای واحد اکسیژن؛توسـعۀ 
سیسـتم اعـام و اطفـای حریـق در پسـتها، 
واحدهـای  کنتـرل  اتاقهـای  تونلهـا، 
مختلف؛ساخت و بهره برداری از واحد شمارۀ ۲ 

تولید اکسیژن به عنوان پشتیبان؛

موردنیـاز  بـرق  درصـد  حـدود ۲5  تأمیـن 
داخلی؛احـداث  نیـروگاه  محـل  از  شـرکت 
پسـت شـمارۀ ۲ در سـطح 4۰۰ کیلوولـت به 
بـرق  تأمیـن  پایـداری  افزایـش  منظـور 
شـرکت؛احداث ایسـتگاه گاز شـهید خـرازی 
گاز  تأمیـن  پایـداری  افزایـش  بهمنظـور 
پسـابهای  تصفیـۀ  واحـد  شـرکت؛احداث 
صنعتـی و بهداشـتی بـه منظـور تأمیـن آب 
شـرکت در زمـان کـم آبـی و بحران؛خریـد 
مجـاور  شهرسـتانهای  شـهری  پسـابهای 
شـرکت بـه منظور افزایـش پایـداری تأمین 
آب شـرکت؛احداث تونـل هـای جدیـد بـه 
منظـور تأمیـن پایـدار بـرق کورههـای قوس 
الکتریکی.وکیلـی افـزود: در راسـتای حفـظ 
ارتقـای  و  زیسـت  محیـط  بیشـتر  هرچـه 

سـامت جسمانی نیروی انسـانی شاغل در 
شـرکت نیـز اقداماتـی نظیـر مجهـز کـردن 
ایسـتگاه تزریـق کلـر بـه سیسـتم خنثـی 
سـازی گاز کلر و ایجاد دیوارۀ اطراف تانکهای 
ذخیـره سـازی مایـع سـرد واحـد اکسـیژن 
کمیتـۀ  اسـت.دبیر  صـورت گرفتـه  جدیـد 
پدافنـد غیرعامـل با اشـاره بـه اهمیت حمل 
بـار و محصـوالت شـرکت تصریـح کـرد: در 
حـوزۀ حمل ونقل پـروژه هایی نظیر افزایش 
سـهم حمـل ریلی بـه منظـور پایـداری ورود 
مـواد و محصـوالت شـرکت و مجهـز کـردن 
شـرکتهای اقمـاری فعـال در حـوزۀ حمـل 
ونقـل بـه منظـور حمـل جادهـای مـواد و 
محصـوالت در شـرایط اضطـراری تعریـف و 
اجرا شـده اسـت که بسـیاری از آنهـا به طور 

پیوسـته توسـعه داده خواهند شد.وی گفت: 
انجام مطالعات الزم برای سـایت پشـتیبان، 
تشـکیل کمیتۀ امنیت اطاعات، طرح پروژۀ 
ریسـک امنیت اطاعات، انجام تسـت نفوذ 
سیسـتمهای اطاعاتی در زیرسـاختها و رفع 
مغایرتهـای موجـود در این زمینـه، آموزش و 

اطاع رسـانی به کارشناسـان با برگزاری دوره 
هـای مختلـف آموزشـی، راه انـدازی مرکـز 
امنیتـی،  بـا رخدادهـای  مقابلـه  و  پایـش 
شـبکه،  ارتباطـی  زیرسـاختهای  توسـعۀ 
نوسـازی مراکز داده از مهمترین اقدامات در 

این حوزه بوده اند.

ــاده ای  ــل ج ــل و نق ــداری و حم ــر کل راه مدی
اســتان قزویــن گفــت: بیــش از ۲5 هــزار و ۲44 
ــل و  ــاوگان حم ــا ن ــینی)ع( ب ــن حس ــر اربعی زائ

نقل عمومی در اســتان قزوین جابجا شــدند.
افشــین پیرنــون در گفتگــو بــا مهــر اظهارداشــت: 

از  حســینی)ع(  اربعیــن  ســفرهای  آغــاز  بــا 
تاریــخ ۲۱ مهرمــاه تــا ۱3 آبــان مــاه امســال 
بیــش از ۲5 هــزار و ۲44 نفــر از زائــران بــا 
اســتفاده از  ۶5۶ ســفر نــاوگان اتوبــوس، مینــی 
ــه  ــن ب ــتان قزوی ــدا اس ــواری از مب ــوس و س ب

ــا  ــس جابج ــراق و بالعک ــران، ع ــرز مه ــد م مقص
شــدند.وی افــزود: امســال از مجمــوع زائــران 
اربعیــن حســینی )ع( تعــداد ۱۹ هــزار و ۲3 نفــر 
ــران و  ــرز مه ــه م ــاوگان ب ــفر ن ــا 5۰۸ س ــر ب زائ
۲5 درصــد  بــا  منتقــل شــدند کــه  بالعکــس 
افزایــش نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته 

بودیم. روبرو 
ــر  ــون یادآورشــد: همچنیــن تعــداد ۶۲۱۲ نف پیرن
ــا و نجــف و  ــه کرب ــاوگان ب ــا ۱4۸ ســفر ن ــر ب زائ
مســیر بالعکــس منتقــل شــدند کــه ۱۶5 درصــد 
افزایــش نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته 
و  اقدامــات  خصــوص  در  وی  شــاهدیم.   را 
ــن  ــوی ای ــه از س ــورت گرفت ــای ص ــی ه هماهنگ

ــال ۹۷  ــن س ــفرهای اربعی ــول س اداره کل در ط
هــای  مجتمــع  بــا  هماهنگــی  کــرد:  بیــان 
خدماتــی، رفاهــی بیــن راهــی اســتان بــه منظــور 
مطلــوب،  خدمــات  ارائــه  در  الزم  آمادگــی 
ــل  ــل ونق ــی حم ــکلهای صنف ــا تش ــی ب هماهنگ
ــرز  ــه م ــاز ب ــورد نی ــای م ــل کااله ــرای حم کاال ب
ــرکت  ــا ش ــی ب ــراق، هماهنگ ــور ع ــران و کش مه
منطقــه  نفتــی  هــای  فــرآورده  پخــش  ملــی 
داران  آمادگــی کامــل جایــگاه  بــرای  قزویــن 
ــاوگان  ــاز ن ــورد نی ــوخت م ــن س ــوخت و تامی س
ــام  ــات انج ــینی)ع( از اقدام ــن حس ــژه اربعی وی
شــده توســط اداره کل راهــداری و حمــل و نقــل 

جاده ای اســتان قزوین است.

مرکـز  امـروز  کشـور،  سراسـر  بـا  هم زمـان 
بیماری هـای خـاص ابوریحـان در بندرعبـاس بـه 

بهره برداری رسید.
خدمـات  و  پزشـکی  علـوم  دانشـگاه  رییـس 
اسـتان هرمـزگان در مراسـم  بهداشـتی درمانـی 
بهره بـرداری ایـن مرکـز، افـزود: امـروز هم زمان با 
در  ابوریحـان،  مرکـز  بـر  عـاوه  کشـور  سراسـر 
مراکـز  نیـز  قشـم  و  مینـاب  شهرسـتان های 

مشابهی به بهره برداری می رسد.
حسـین داودی بـا بیان اینکه دو هـزار و ۷۰۸ نفر 
دارد،  وجـود  هرمـزگان  اسـتان  در  بیمـار خـاص 
اظهـار کـرد: از ایـن تعـداد یـک هـزار و 4۶۰ نفـر 
بیمـار تاالسـمی، ۲۱۷ نفـر بیمـار هموفیلـی، 4۷۱ 
نفـر بیمـار ام اس، 55۰ نفـر دیالیـزی، ۲ نفر بیمار 

EB و ۸ نفر بیمار EPS هسـتند.

مرکـز  در  نفـر   ۸۲۷ اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  وی 
می گیرنـد،  قـرار  خدمت رسـانی  مـورد  ابوریحـان 
تصریـح کـرد: این مرکز از هشـت پزشـک شـامل 
فـوق  سـه  و  متخصـص  سـه  عمومـی،  نفـر  دو 
بهره منـد  غیرپزشـکی  کادر  نفـر   ۲۸ و  تخصـص 

است.
داودی زیربنـای مرکـز ابوریحـان را یک هزار و ۷۱ 
مترمربـع دانسـت و عنـوان کـرد: در ایـن مرکـز 
تراکـم  شنوایی سـنجی،  بیناسـنجی،  خدمـات 
صـورت   MRI T۲ و  قلـب  اکـو  اسـتخوان، 
و  پزشـکی  علـوم  دانشـگاه  می گیرد.رییـس 
هرمـزگان  اسـتان  درمانـی  بهداشـتی  خدمـات 
ادامـه داد: دندان پزشـکی، داروخانـه، آزمایشـگاه، 
کلینیـک MS ، فیزیوتراپـی، مـددکاری و یونیـت 

دندان پزشـکی از دیگر خدمات این مرکز است.

پدافند غیرعامل به عنوان یک اصل، 
هیچگاه از دستور کار شرکت خارج نشده

25 هزار زائر اربعین با ناوگان حمل و نقل 
عمومی در قزوین جابجاشدند

هرمزگان رکورددار 
بیماران تاالسمی در کشور

قزوینخوزستان

رتبه برتر اداره کل مور 
مالیاتی استان قزوین 

اداره کل امـور مالیاتـی اسـتان قزویـن حائـز رتبـه برتـر 
تقویـت  و  ترویـج  خصـوص  در  اسـتان  صیانـت  سـتاد 
فرهنـگ عفـاف و حجـاب و حقـوق شـهروندی، در بیـن 

دسـتگاههای اجرایی استان شد .
بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل امـور مالیاتـی اسـتان 
قزویـن بـر اسـاس ارزیابـی هـای بعمـل آمده توسـط تیم 
بازرسـی و ارزیابـی سـتاد صیانت از حریـم امنیت عمومی 
و حقـوق شـهروندی و کمیتـه عفـاف و حجاب اسـتانداری 
اسـتان، اداره کل امـور مالیاتـی اسـتان در حـوزه صیانت از 
حقـوق شـهروندی و عفـاف و حجاب بعنوان دسـتگاه برتر 

در بین دسـتگاههای اجرایی استان انتخاب شد.
بـر اسـاس گـزارش یاد شـده در نشسـت اسـتانی صیانت 
اسـتاندار، معاونیـن  بـا حضـور  از حقـوق شـهروندی کـه 
اسـتاندار و مدیـران کل اسـتان برگـزار شـد، مریـم بیدخام 
قزویـن  اسـتانداری  فرهنگـی  اجتماعـی  دفتـر  مدیـرکل 
اظهار داشـت: سـتاد صیانت اسـتان دسـتگاه هـای دولتی 
، حقـوق  را در سـه حـوزه عفـاف و حجـاب  وغیردولتـی 
شـهروندی و مصوبـه4۲۷ شـورای عالـی انقـاب فرهنگی، 
در سـه بـازه زمانـی تعطیـات نـوروزی، ایـام مـاه مبـارک 
رمضـان و یـک بـار هـم به صورت کلـی همه دسـتگاه ها را 
مـورد ارزیابـی قـرار مـی دهـد افـزود: در ایـن ارزیابـی ها 
دسـتگاه هـای اجرایـی از نظـر تعـداد کارکنـان بـه ۲ گـروه 
بـاالی 5۰ و زیـر 5۰ نیـرو و بـه چهـار گـروه امـور عمومـی، 
زیربنایـی  و  اجتماعـی  و  فرهنگـی  آموزشـی  اقتصـادی، 

تقسیم شدند .
وی با اشـاره به بازرسـی از ۱4۰ دسـتگاه در اسـتان، اظهار 
داشـت: ایـن دسـتگاه هـا براسـاس چـک لیسـت هـای 
جداگانـه توسـط ۲۸ تیـم و 5۷ بـازرس در سـطح اسـتان 
ارزیابـی شـده اسـت.در پایـان بـا اهـداء لـوح تقدیـر بـه 
از  اسـتان  مالیاتـی  امـور  پورامیـدی مدیـر کل  مصطفـی 
زحمـات انجـام گرفته توسـط ایـن اداره کل در حوزه اجرای 
برنامـه هـای حجـاب و عفـاف و حقـوق شـهروندی کـه 
منتـج بـه کسـب رتبـه برتـر در بیـن دسـتگاههای اجرایـی 

اسـتان گردید تقدیر و تشکر بعمل آمد

نگاه آماری به 
شستشوی شبکه 

در سال 97
در شــش ماهــه نخســت ســال ۹۷ 
ــوق  ــال و ف ــت انتق ــداد ۱3۰ پس تع
توزیــع شــرکت بــرق منطقــه ای 
۱۱ پســت  خوزســتان شستشــو و 

پوشش سیلیکونی شد.
شــرکت  بــرداری  بهــره  معــاون 
انجــام  بــا  زمــان  هــم  گفــت: 
از  عبــور  بــرای  الزم  اقدامــات 
تابســتان ۹۷، عملیــات شستشــوی 
پســت هــا، دکل هــای خطــوط، 
ــره و پوشــش  ــره مق تعویــض زنجی
ــاه  ــش م ــا در ش ــت ه ــی پس عایق
حفــظ  بــرای  ســال  نخســت 
ــرد و  ــل گ ــبکه در مقاب ــداری ش پای

خاک در جریان بود.
مســعود قنوانــی بیــان کــرد: تعــداد 
ــه  ــیلیکونی ب ــره س ــر مق ۹۲۹ زنجی
ــره  ــر مق ــک شــامل ۶۰۶ زنجی تفکی
در بخــش انتقــال و 3۲3 زنجیــر 
توزیــع  فــوق  بخــش  در  مقــره 
هــای  مقــره  زنجیــر  جایگزیــن 

موجود گردید.
ــال  ــه داد: ۱3۰ پســت انتق وی ادام
هــای  ناحیــه  در  توزیــع  فــوق  و 
در  دکل   ۱5۷ و  شــرکت  مختلــف 
بخــش خطــوط فــوق توزیــع در 

این مدت شستشو شد.
معــاون بهــره بــرداری شــرکت بــرق 
منطقــه ای خوزســتان اضافــه کــرد: 
پوشــش  زمانــی  بــازه  ایــن  در 
ســیلیکونی ۱۱ پســت شــامل هفــت 
پســت انتقــال و چهــار پســت فــوق 

توزیع نیز به اتمام رســید. 

یم
سن

س:ت
عک

گیالن

شناسایی 1700 کودک مبتال 
به سوء تغذیه در گیالن

معـاون حمایـت و سـامت خانـواده کمیتـه امداد اسـتان 
گیـان بـا بیـان اینکـه در حـال حاضـر هـزار و ۷۰۰ کودک 
شـده اند  شناسـایی   سـوءتغذیه  دچـار  سـال  پنـج  زیـر 

گفت: 4۲4 نفر از آن ها سـاکن مناطق محروم هسـتند.
بـرای  هم سـفره  طـرح  اینکـه  بابیـان  فاحتـی،  عبـاس 
تأمیـن حداقـل نیـاز غذایـی کـودکان زیـر پنج سـال اجرا 
می شـود گفـت: کمـک بـه کـودکان دارای سـوءتغذیه بـا 
هـدف تغذیـه مناسـب، کمـک بـه بهبـود آن هـا، افزایـش 
بـه کـودکان  هوشـی  سـطح  ارتقـاء  و  سـامت  شـاخص 

سـالم و توانمند اجرا می شود.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه ابتدا کـودکان زیر پنج سـال دچار 
سـوء تغذیـه در خانه های بهداشـت و پایگاه های سـامت 
بـه کمیتـه  حمایتـی  سـبد  دریافـت  بـرای  و  شناسـایی 
امـداد معرفـی می شـوند افـزود: قـد و وزن کـودکان در 
رفـع  ارزشـیابی طـرح  هـدف  بـا  مـاه  هـر شـش  پایـان 
بررسـی  آن،  اثربخشـی  تعییـن  و  کـودکان  سـوءتغذیه 
ایـن  حمایتـی  چرخـه  از  بهبـود  صـورت  در  تـا  می شـود 

طرح خارج شوند.
فاحتـی ارزش هـر سـبد غذایـی بـرای کـودک مبتـا بـه 
سـوء تغذیـه را ۹۲ هـزار تومـان اعـام کـرد و ادامـه داد: 
روزانـه  الگـوی  اسـاس  بـر  تعیین شـده  غذایـی  سـبد 
پروتئیـن،  شـامل  کالـری  هـزار  دو  کـودکان  انـرژی 

حبوبـات، لبنیات و ریزمغذی هـا را تأمین می کند.
معـاون حمایـت و سـامت خانـواده کمیتـه امداد اسـتان 
گیـان بـا بیـان اینکـه در حـال حاضـر هـزار و ۷۰۰ کودک 
پنـج سـال دچـار سـوءتغذیه شناسایی شـده اند کـه  زیـر 
4۲4 نفـر از آن هـا سـاکن مناطـق محـروم هسـتند گفت: 
در هفت ماهـه سـال جـاری یـک میلیـارد و ۹4 میلیـون و 
آن هـا  غذایـی  سـبد  تأمیـن  بـرای  تومـان  هـزار   ۸۰۰

پرداخت  شده است.
و  بـاردار  مـادران  تغذیـه  از  حمایـت  بـه  همچنیـن  وی 
شـیرده تحـت حمایـت کمیتـه امداد اشـاره کـرد و افزود: 
ایـن طـرح باهـدف بهبـود تغذیـه مـادران بـاردار نیازمند و 

پیشـگیری از تولد نوزادان با وزن کم آغاز شـده است.
فاحتـی از پرداخـت ۱۲ میلیـون و ۷۰۰ هـزار تومـان برای 
تأمیـن سـبد غذایـی ۱۹ نفـر از مـادران بـاردار و شـیرده 
تحـت حمایـت ایـن نهـاد در گیـان در هفت ماهـه سـال 
جـاری خبـر داد و گفـت: هـر سـبد غذایـی بـه ارزش صد 

هزار تومان است.
و  خـاص  بیمـاران  سـوءتغذیه  رفـع  اینکـه  بابیـان  وی 
دارد  قـرار  نهـاد  ایـن  کار  دسـتور  در  هـم  صعب العـاج 
افـزود: بـا تشـخیص پزشـک معالج ایـن بیماران از سـبد 
بهره منـد  تومـان  هـزار   5۰ ارزش  بـه  هریـک  غذایـی 
می شـوند کـه در هفت ماهـه سـال جـاری دو هـزار و ۷۰۰ 
نفـر از ایـن بیمـاران ده میلیـارد و ۱۸۹ میلیـون تومـان 

سـبد غذایی دریافت کرده اند.

 پیام
استان ها

ن
وی

قز
ی 

دار
راه

س: 
عک

8000 تن آبزی در آذربایجان غربی تولید شد
مدیر شیات و آبزیان آذربایجان غربی از تولید هشت هزار تن آبزی در استان طی هفت ماه 
گذشته سالجاری خبر داد.
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

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

بــا انعقــاد قــراردادی میــان اپــل و 
پــس  ایــن  از  مشــتریان  آمــازون، 
محصــوالت اپــل را بــه صــورت مســتقیم 
خریــداری  آمــازون  وب ســایت  از 
ــکاری  ــرارداد هم ــن ق ــرد. ای ــد ک خواهن
پــس از آن بــه امضــا رســید کــه مدیران 
ــش  ــه افزای ــم ب ــازون تصمی ــد آم ارش
کاالهــای در دســترس مشــتریان خــود 

ــد. گرفتن

انتشــار  امــکان  شــدن  فراهــم 
بــا  طوالنی تــر  توییت هــای 
عــدد   ۲4۰ کارکتــر  محدودیــت 
کاربــران  کــه  شــده  موجــب 
ــد و  ــر از قبــل ســخن بگوین مودب ت
دیالوگ هــای بیشــتری بیــن آن هــا 
ــو از  ــن را دیجیات ــردد. ای ــرار گ برق
قــول یــک تحقیــق یــک ســاله 

نوشــته. 

از  برخــی  اعــام کــرده کــه  اپــل 
ــدون  ــی ب ــای ۱3 اینچ مک بوک پرو ه
ــن  ــرکت و همچنی ــن ش ــار ای ــاچ ب ت
 ۱۰ آی فــون  گوشــی های  از  برخــی 
هســتند کــه  مشــکل  دچــار  اس 
بــرای  می تواننــد  آن هــا  صاحبــان 
ــدام  ــگان اق ــور رای ــا بط ــر آن ه تعمی
کننــد. ایــراد مک بــوک پــرو در هــارد 
و ایــراد آی فــون ۱۰ اس در مــاژول 

صفحــه نمایــش آن اســت. 

خبر
اپل

سوژه
توییتر

خبر
آمازون

سعید کمالی دهقان، روزنامه نگار ایرانی-
بریتانیایی در گاردین که روزهای گذشته او را 
بخاطر گزارش افشاگرانه اش در ارتباط با منابع مالی 
»ایران اینترنشنال« تهدید می کردند، استوری زیر را 

گذاشته.

مقامات برجسته امنیتی سعودی نزدیک به محمدبن سلمان، سال 
قبل در جلسه ای از گروهی از ثروتمندان خواسته بودند که منابع خود 
را صرف ترور ایرانیانی کنند که با عربستان  سعودی مخالفند. یکی از 
پیشنهادات سوقصد به سردار سلیمانی بود. این مقاله نیویورک تایمز 
واکنش های بسیاری را از طرف کاربران ایرانی به دنبال داشت.

»چه چیزی زیباتر از خوشحالی این زن در هنگام تحویل گرفتن 
خانه اش می تواند باشد؟ از طرف همه شما بر دستانش بوسه 
زدم.« این را نرگس کلباسی، خیری که از پس از زلزله سال 

گذشته کرمانشاه تا اآلن مشغول فعالیت و کمک به 
زلزله زدگان این استان بود توییت کرده.

ــا  ــر تقریب ــال اخی ــران در 5۰س ــهرداری ته ۱. ش
اداره  ثابــت  دســت فرمون  یــک  بــا  همیشــه 
شــده: توســعه کالبــدی بــدون نــگاه بــه الزامــات 
انســانی و اجتماعــی و حافظــه شــهری. مدیریت 
تهــران از هیــچ نقشــه جامعــی پیــروی نمی کنــد 
مهــم  بســیار  شــهردار  انتخــاب  نتیجــه  در  و 
اســت. رشــتو در آســتانه انتخــاب بیــن حناچــی 

ــت: ــان بهش ــرای خیاب ــدی ب و آخون

۲. حرکتــی کــه کرباســچی در شهرفروشــی و 
توســعه تهــران بــرای اتوموبیل هــا پیــش گرفــت 
را تمــام شــهردارهای بعــد از او هــم ادامــه دادند: 
ــرای  ــودی بافــت شــهری ب فــروش تراکــم و ناب
تولیــد درآمــد. باغ هــای تهــران بــه همیــن 
ــن  ــای تاریخــی از بی ــود شــد. خانه ه شــیوه ناب
رفــت، بافــت شــهری نامتجانــس و بی قــواره 

بوجــود آمــد.

3. البتــه بایــد طــای ایــن راه را بــه قالیبــاف داد 
کــه بــرای اهــداف سیاســی خــودش هــم تهــران 

ــی  ــا از ســر طالقان ــرد. مث را حاتم بخشــی می ک
بیاییــد  فلســطین  میــدان  ســمت  بــه  کــه 
بهتریــن زمین هــای شــهری را می بینیــد کــه 
ــان  ــه اصولگرای ــه گزین ــاف ب ــل قالیب ــرای تبدی ب
در انتخابــات ریاســت جمهــوری بــه مرحــوم 
ــیده  ــادق بخش ــگاه امام ص ــی و دانش مهدوی کن

شــده.

4. اســتعفای آخونــدی گویــای همه چیــز دربــاره 
بــدون  شــهر  در  ســرمایه  چرخــش  اوســت: 
توجــه بــه اینکــه چــه بایــی بــه ســر شــهروندان 

می آیــد. چــون کم توانــان مالــی کــه چهــره 
شــهر را"زشــت"می کنند نبایــد دیــده شــوند، 
نگاهــی کــه حاشیه نشــینی را بــه عنــوان راه حــل 
ــدن  ــهروند مان ــهر و ش ــدن ش ــا ش ــی زیب توافق

می کنــد. تشــدید  کم بضاعت هــا، 

ــرمایه های  ــام س ــر تم ــم اگ ــب نمی کن 5. تعج
ــترس  ــا از دس ــود. موزه ه ــی ش ــران خصوص ته
ــود  ــی بوج ــای پول ــوند، پارک ه ــر ش ــوده دورت ت
ــران  ــد ته ــاالی کمربن ــق ب ــکاف مناط ــد، ش بیای
و جنــوب آن عمیق تــر شــود و تهــران انقــدر 

گــران شــود کــه عمــا از غیــر ســرمایه داران 
ــود. ــازی" ش "پاکس

ــی  ــت تاریخ ــود. باف ــن ب ــتاد م ــی اس ۶. حناچ
را بهتــر می فهمــد. بــا معمــاران و شهرســازان 
و  دارد  دانشــگاهی  عقبــه  اســت.  نزدیک تــر 
مطلوب تــری  قطعــا گزینــه  و  مشــورت پذیرتر 
اســت، هرچنــد منطــق قوانیــن شــهری و ســنت 
ــه بیــرون زدگــی  شــهرداری عمــا امــکان هرگون
از خــط را میگیــرد و بعیــد اســت او هــم بتوانــد 

ــد. ــاد کن ــاداری ایج ــر معن تغیی

۷. تهــران یــک گزینــه رادیــکال می خواهــد. 
ــاد  ــر از فس ــن ماشــین کرخــت پ ــه ای کســی ک
ــی  ــرمایه راه حل ــد س ــرای تولی ــدازد، ب را راه بیان
ــق  ــد و ح ــته باش ــراغ داش ــی س ــز شهرفروش ج
تهــران،  ســاکنین  "تمــام"  بــودن  شــهروند 
رســمیت  بــه  را  بی بضاعــت،  یــا  ســرمایه دار 
بشناســد. همچیــن کســی را در سیاســت ایــران 

ــدارم. ــراغ ن س

@hosseinhamdieh

 Lasso به گزارش انگجت، فیس بوک در تاشــی برای جذب نوجوانان یک اپلیکیشــن انتشــار ویدئو به نام
ابداع کرده اســت. طبق گزارش های مختلف فیس بوک از ماه اکتبر مشــغول کار روی این اپلیکیشــن بوده 
اســت. این شــرکت در توضیح اپلیکیشــن مذکور نوشــته اســت: همه می توانند به راحتی ویدئوهایی کوتاه 

بســازند و در این پلتفرم منتشــر کنند.

#رشتو

           دادگستری جمهوری اسالمی ایران
 شماره پرونده 60/9/97  تاریخ  96/6/7 دادنامه: 577

ــه  ــم کوچ ــهرک مری ــه ش ــد آدرس: اندیش ــد احم ــی فرزن ــی دوزان ــب تق ــان: طی خواه
ــد 6  ــر پ 27 واح ــا طاه ــه باب ــعدی 4 کوچ س

ــه  ــته: مطالب ــکان  خواس ــول الم ــی آدرس: مجه ــید عل ــد س ــی فرزن ــادات فریمان ــم س ــده: تکت خوان
ــا احتســاب  ــا نظــر کارشــناس  ب ــال ب ــغ 7/000/000 ری ــه مبل خســارت وارده و افــت قیمــت خــودرو ب

ــای دادرســی و کارشناســی  ــه ه هزین
گردشــکار: خواهــان دادخواســتی بشــرح فــوق تقــدم شــورا نمــوده گــه پــس از ثبــت و جــری تشــریفات 
ــب قاضــی شــورا  ــه تصــدی اینجان ــه ای ب ــوق العادل ــه شــورا جلســه ف ــرر و وصــول نظری ــی مق قانون
ــده  ــات رای قاضــی شــورا پرون ــس از بررســی اوراق و محتوی ــده تحــت نظــر اســت پ تشــکیل و پرون
و اعــام نظریــه شــورا ختــم و رســیدگی اعــام و بشــرح ذیــل مبــادرت بــه صــدور رای مــی نمایــد. /

))رای قاضی((
ــه  ــه بخواســته مطالب ــی بطرفیــت تکتــم ســادات فریمان درخصــوص دعــوی آقــای طیــب تقــی دوزان
خســارت افــت قیمــت خــودرو خواهــان اظهــار داشــته خوانــده بــا خودروبشــماره  انتظامــی 419 ی 24 
ایــران 88 در حــال رانندگــی بــود کــه بــا وســیله نقلیــه اینجانــب ، خــودرو پــژو آردی بشــماره انتظامــی 
513 ه 92 ایــران 21 تصــادف نمــوده کــه در ایــن رابطــه نظریــه کارشــناس رســمی پرونــده تمامــا داللــت 
ــی  ــده م ــه خوان ــب از ناحی ــودن خســارت اینجان ــده در روز تصــادف و وارد نم ــودن خوان ــر مقصــر ب ب
باشــد کــه در ایــن رابطــه شــورا وقــت رســیدگی را تعییــن و طرفیــن را دعــوت کــه خوانــده علــی رغــم 
اســتحضار در جلســه رســیدگی در شــورا حضــور نیافتــه و الیحــه ای نیــز ارســال ننمــوده فلــذا قاضــی 
شــورا بــا توجــه بــه مراتــب معنونــه فــوق و اوراق محتویــات پرونــده و کروکــی ترســیمی کارشــناس کــه 
مصــون از تعــرض مانــده اســت خواســته خواهــان را صحیــح تشــخیص داده و مســتندا بــه مــواد 1 و 
2 قانــون مدنــی 331 قانــون مدنــی و مــاده 198 و 198 و 515 قانــون آ. د. م و بنــد 1 مــاده 11 قانــون 
شــورا حکــم بــه محکومیــت خوانــده بــه پرداخــت مبلــغ 7/000/000 ریــال بــا احتســاب هزینــه دادرســی 
و کارشناســی   در حــق خواهــان صــادر و اعــام مینمایــد. رای صــادره غیابــی و ظــرف مــدت بیســت روز 
پــس از ابــاغ قابــل واخواهــی در ایــن شــورا و بیســت روز پــس از آن قابــل تجدیــد نظــر خواهــی در 

محاکــم عمومــی دادگســتری شهرســتان قــدس مــی باشــد./ ح. ع م الــف/ 2255
9521 نادری-قاضی شعبه 9 شورای حل اختالف شهرستان قدس   

قوه قضائیه
سازمان ثبت اسناد امالک کشور

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک قدس تهران

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی آگهی موضوع ماده 3 قانون و 

ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

ــون  ــوع قان ــات اول موض ــماره  139760301050001334 – 1397/8/15  هی ــر رای ش  براب
ــد ســند رســمی مســتقر در  ــی اراضــی وســاختمانهای فاق ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی تعیی
ــارض متقاضــی  ــه بامع ــات مالکان ــران تصرف ــک قــدس ته ــت مل ــی حــوزه ثب واحــد ثبت
ــاد  ــتان آب ــادره از بس ــنامه 1074 ص ــماره شناس ــن بش ــد حس ــی فرزن ــروز رضای ــای به آق
ــه  ــای احداثــی ب ــا بن در مقــدار ســه دانــگ مشــاع از شــش دانــگ یــک قطعــه زمیــن ب
مســاحت 347.61 متــر مربــع پــاک 303 فرعــی از 17 اصلــی مفــروز ومجــزی شــده از 
ــه نشــانی  پــاک 43 فرعــی از اصلــی یــاد شــده قطعــه اول واقــع در بخــش 12تهــران ب
اســتان تهــران شــهر قــدس کاووســیه بلــوار 45 نتــری انقــاب خیابــان کشــاورزان نبــش 
ــه  ــای )علی(احــدی از ورث ــک رســمی آق ــداری از مال ــم حســنی خری ــه شــهید کاظ کوچ

ــاد محــرز گریــده اســت. مرحــوم جعفــر غامــی قــوام آب
ــی شــود در  ــی م ــه 15روز آگه ــه فاصل ــت ب ــب در دونوب ــوم مرات ــاع عم ــور اط ــه منظ ــذا ب ل
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 
تســلیمو پــس از اخــذ رســید، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریخ 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. م الــف / 2254

تاریخ انتشارنوبت دوم:1397/09/8 تاریخ انتشارنوبت اول: 1397/08/22 
سعید هوشنگی- رئیس ثبت اسناد و امالک    9520

      حصروراثت
شــماره  بــه  عبــدی  کریــم  آقــای 
دادخواســت  مطابــق    10 شناســنامه 
تقدیمــی بــه کاســه پرونــده 404/6/97 
از ایــن شــعبه درخواســت گواهــی حصــر وراثــت 
نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان خدایــار 
عبــدی بــه شــماره شناســنامه 118 در تاریــخ 97/4/3  
اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه و ورثــه 
حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه:1- 
همســر    1364 10 ت ت  عبــدی ش ش  کریــم 
فرزند2-محمــد عبــدی ش ش 278 ت ت 1354  
فرزنــد متوفــی 3- رضــا عبــدی ش ش 381 ت 
ت 1359  فرزنــد متوفــی 4- مریــم عبــدی ش 
ش 227 ت ت 1349  فرزنــد متوفــی 5- علــی 
عبــدی ش ش 338 ت ت 1358 فرزنــد متوفــی 
ــد  ــدی ش ش 54 ت ت 1367 فرزن ــمیه عب 6- س
ــی ش  ــه کچــی باغ ــم گنج ــوک خان ــی 7- بی متوف
ش 1 ت ت 1335 همســر متوفــی 8- زهــرا عبــدی 
ــوم  ــی و مرح ــد متوف ش ش 410 ت ت 1361 فرزن
ــریفات  ــام تش ــا انج ــک ب ــدارد این ــری ن ــه دیگ ورث
ــور را باســتناد مــاده 361  ــی، درخواســت مزب مقدمات
ــی  ــی م ــت آگه ــک نوب ــبی در ی ــور حس ــون ام قان
نمایــد تــا هــر کــس اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه 
ــی  ــر آگه ــخ نش ــد از تاری ــزد او باش ــی ن ای از متوف
ظــرف مــدت یکمــاه بــه ایــن شــعبه تقدیــم دارد و اال 
ــف 2258 ــوط صــادر خواهــد شــد. م ال گواهــی مرب
شعبه 6 شورای حل اختالف شهرستان قدس     9523

       دادنامه
شــماره پرونــده 60/9/97   تاریــخ 

دادنامــه:580   97/6/7
خواهــان: طیــب تقــی دوزانــی فرزنــد 
ــه  ــم کوچ ــهرک مری ــه ش ــد    آدرس: اندیش احم

ســعدی 4 کوچــه بابــا طاهــر پ 27 واحــد6
خوانده: تکتم سادات فریمانی   آدرس: مجهول 

المکان
خواســته: مطالبــه خســارت و افــت قیمــت خــودرو 
جمعــا بــه مبلــغ 850/000/ 5 تومــان بــا نظــر 
کارشــناس مطالبــه هزینــه کارشناســی و دادرســی

گردشــکار: خواهــان دادخواســتی بشــرح فــوق 
ــری  ــت و ج ــس از ثب ــه پ ــوده گ ــورا نم ــدم ش تق
ــورا  ــه ش ــرر و وصــول نظری ــی مق تشــریفات قانون
ــب  ــدی اینجان ــه تص ــه ای ب ــوق العادل ــه ف جلس
قاضــی شــورا تشــکیل و پرونــده تحــت نظــر اســت 
پــس از بررســی اوراق و محتویــات رای قاضــی 
شــورا پرونــده و اعــام نظریــه شــورا ختــم و 
رســیدگی اعــام و بشــرح ذیــل مبــادرت بــه صــدور 

ــد. / ــی نمای رای م
))رای قاضی((

درخصــوص دعــوی آقــای طیــب تقــی دوزانــی 
بطرفیــت تکتــم ســادات فریمانــه بخواســته مطالبــه 
خســارت بدیــن شــرح کــه خواهــان اظهــار داشــته 
ــی  ــماره انتظام ــه ش ــمند ب ــودرو س ــا خ ــده ب خوان
416 ی 24 ایــران 88 در حــال رانندگــی بــود کــه بــا 
وســیله نقلیــه اینجانــب خــودرو پــژو آردی بشــماره 

انتظامــی 513 ه 92 ایــران 21 تصــادف نمــوده کــه 
در ایــن رابطــه نظریــه کارشــناس رســمی/ کروکــی 
ــر  ــت ب ــا دالل ــده تمام ــه پرون ــی ضمیم کاردان فن
مقصــر بــودن خوانــده در روز تصــادف و وارد نمــودن 
ــده میباشــد کــه  ــه خوان ــب از ناحی خســارت اینجان
ــن و  ــیدگی را تعیی ــت رس ــورا وق ــه ش ــن رابط در ای
طرفیــن را دعــوت کــه خوانــده علــی رغــم اســتحضار 
در جلســه رســیدگی در شــورا حضــور نیافتــه و الیحه 
ای نیــز ارســال ننمــوده فلــذا قاضــی شــورا بــا توجــه 
بــه مراتــب معنونــه فــوق و اوراق محتویــات پرونــده 
و کروکــی ترســیمی کارشــناس کــه مصــون از 
تعــرض مانــده اســت خواســته خواهــان را صحیــح 
ــون  ــواد 1 و 2 قان ــه م تشــخیص داده و مســتندا ب
مدنــی 331 قانــون مدنــی و مــاده 198 و 198 و 
ــون شــورا  ــاده 11 قان ــد 1 م ــون آ. د. م و بن 515 قان
حکــم بــه محکومیــت خوانــده بــه پرداخــت مبلــغ 
ــی  ــه دادرس ــاب هزین ــا احتس ــان ب 5/850/000 توم
 40/000 روزانــه  خــودرو  خــواب  و  و کارشناســی 
تومــان از تاریــخ 96/8/11 تــا اجــرای حکــم در 
حــق خواهــان صــادر و اعــام مینمایــد. رای صــادره 
ــاغ  ــس از اب ــدت بیســت روز پ ــرف م ــی و ظ غیاب
قابــل واخواهــی در ایــن شــورا و بیســت روز پــس از 
آن قابــل تجدیــد نظــر خواهــی در محاکــم عمومــی 
دادگســتری شهرســتان قــدس مــی باشــد./ ح. ع 

ــف/ 2256 م ال

نادری- قاضی شعبه 9 شورای حل اختالف 
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              آگهی حصر وراثت
آقــای مهــدی  شــهرت ضیــاء  نــام پــدر یدالــه 
شوشــتر  از  صــادره   1751332268 بشناســنامه 
ــم  ــت تقدی ــی حصروراث ــدور گواه ــته ص ــتی بخواس درخواس
ــاء   ــه شــهرت ضی ــوم  یدال ــدرم  مرح ــه پ ــح داده ک و توضی
بشناســنامه 537 صــادره اهــواز در تاریــخ 97/06/01 در 
ــد از :  ــه اش عبارتن ــوت ورث ــی اش ف ــگاه دائم ــواز  اقامت اه
1- متقاضــی فــوق الذکــر 2- محمــد ضیــاء بــه ش ش 661 
صــادره شوشــتر )پســران متوفــی( 3- نــدا ضیــاء بــه شــماره 
ملــی 1755892574 صــادره شوشــتر )دختــر متوفــی( 
ــه ش ش  25081 صــادره شوشــتر  4- عالیــه ســمیعیان  ب
)همســر متوفــی( و ال غیــر طبــق دادخواســت تقدیمــی بــه 
ــا انجــام تشــریفات قانونــی  شــماره 562/6/97 ح .اینــک ب
مراتــب مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی مینمایــد تــا هرکــس 
ــزد او باشــد از  ــی ن ــه از متوف ــت نام ــا وصی ــراض دارد ی اعت
تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واال 
گواهــی صــادر و هــر وصیــت نامــه بجــز ســری و رســمی کــه 
بعــد از ایــن تاریــخ ابــراز شــود از درجــه اعتبــار ســاقط اســت.
قاضی شورای حل اختالف مجتمع شماره یک اهواز     9535

           دادگستری جمهوری اسالمی ایران
 شماره پرونده 60/9/97  تاریخ  96/6/7 دادنامه: 577

ــه  ــم کوچ ــهرک مری ــه ش ــد آدرس: اندیش ــد احم ــی فرزن ــی دوزان ــب تق ــان: طی خواه
ــد 6  ــر پ 27 واح ــا طاه ــه باب ــعدی 4 کوچ س

ــه  ــته: مطالب ــکان  خواس ــول الم ــی آدرس: مجه ــید عل ــد س ــی فرزن ــادات فریمان ــم س ــده: تکت خوان
ــا احتســاب  ــا نظــر کارشــناس  ب ــال ب ــغ 7/000/000 ری ــه مبل خســارت وارده و افــت قیمــت خــودرو ب

ــای دادرســی و کارشناســی  ــه ه هزین
گردشــکار: خواهــان دادخواســتی بشــرح فــوق تقــدم شــورا نمــوده گــه پــس از ثبــت و جــری تشــریفات 
ــب قاضــی شــورا  ــه تصــدی اینجان ــه ای ب ــوق العادل ــه شــورا جلســه ف ــرر و وصــول نظری ــی مق قانون
ــده  ــات رای قاضــی شــورا پرون ــس از بررســی اوراق و محتوی ــده تحــت نظــر اســت پ تشــکیل و پرون
و اعــام نظریــه شــورا ختــم و رســیدگی اعــام و بشــرح ذیــل مبــادرت بــه صــدور رای مــی نمایــد. /

))رای قاضی((
ــه  ــه بخواســته مطالب ــی بطرفیــت تکتــم ســادات فریمان درخصــوص دعــوی آقــای طیــب تقــی دوزان
خســارت افــت قیمــت خــودرو خواهــان اظهــار داشــته خوانــده بــا خودروبشــماره  انتظامــی 419 ی 24 
ایــران 88 در حــال رانندگــی بــود کــه بــا وســیله نقلیــه اینجانــب ، خــودرو پــژو آردی بشــماره انتظامــی 
513 ه 92 ایــران 21 تصــادف نمــوده کــه در ایــن رابطــه نظریــه کارشــناس رســمی پرونــده تمامــا داللــت 
ــی  ــده م ــه خوان ــب از ناحی ــودن خســارت اینجان ــده در روز تصــادف و وارد نم ــودن خوان ــر مقصــر ب ب
باشــد کــه در ایــن رابطــه شــورا وقــت رســیدگی را تعییــن و طرفیــن را دعــوت کــه خوانــده علــی رغــم 
اســتحضار در جلســه رســیدگی در شــورا حضــور نیافتــه و الیحــه ای نیــز ارســال ننمــوده فلــذا قاضــی 
شــورا بــا توجــه بــه مراتــب معنونــه فــوق و اوراق محتویــات پرونــده و کروکــی ترســیمی کارشــناس کــه 
مصــون از تعــرض مانــده اســت خواســته خواهــان را صحیــح تشــخیص داده و مســتندا بــه مــواد 1 و 
2 قانــون مدنــی 331 قانــون مدنــی و مــاده 198 و 198 و 515 قانــون آ. د. م و بنــد 1 مــاده 11 قانــون 
شــورا حکــم بــه محکومیــت خوانــده بــه پرداخــت مبلــغ 7/000/000 ریــال بــا احتســاب هزینــه دادرســی 
و کارشناســی   در حــق خواهــان صــادر و اعــام مینمایــد. رای صــادره غیابــی و ظــرف مــدت بیســت روز 
پــس از ابــاغ قابــل واخواهــی در ایــن شــورا و بیســت روز پــس از آن قابــل تجدیــد نظــر خواهــی در 

محاکــم عمومــی دادگســتری شهرســتان قــدس مــی باشــد./ ح. ع م الــف/ 2255
9521 نادری-قاضی شعبه 9 شورای حل اختالف شهرستان قدس   

قوه قضائیه
سازمان ثبت اسناد امالک کشور

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک قدس تهران

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی آگهی موضوع ماده 3 قانون و 

ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

ــون  ــوع قان ــات اول موض ــماره  139760301050001334 – 1397/8/15  هی ــر رای ش  براب
ــد ســند رســمی مســتقر در  ــی اراضــی وســاختمانهای فاق ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی تعیی
ــارض متقاضــی  ــه بامع ــات مالکان ــران تصرف ــک قــدس ته ــت مل ــی حــوزه ثب واحــد ثبت
ــاد  ــتان آب ــادره از بس ــنامه 1074 ص ــماره شناس ــن بش ــد حس ــی فرزن ــروز رضای ــای به آق
ــه  ــای احداثــی ب ــا بن در مقــدار ســه دانــگ مشــاع از شــش دانــگ یــک قطعــه زمیــن ب
مســاحت 347.61 متــر مربــع پــاک 303 فرعــی از 17 اصلــی مفــروز ومجــزی شــده از 
ــه نشــانی  پــاک 43 فرعــی از اصلــی یــاد شــده قطعــه اول واقــع در بخــش 12تهــران ب
اســتان تهــران شــهر قــدس کاووســیه بلــوار 45 نتــری انقــاب خیابــان کشــاورزان نبــش 
ــه  ــای )علی(احــدی از ورث ــک رســمی آق ــداری از مال ــم حســنی خری ــه شــهید کاظ کوچ

ــاد محــرز گریــده اســت. مرحــوم جعفــر غامــی قــوام آب
ــی شــود در  ــی م ــه 15روز آگه ــه فاصل ــت ب ــب در دونوب ــوم مرات ــاع عم ــور اط ــه منظ ــذا ب ل
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 
تســلیمو پــس از اخــذ رســید، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریخ 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. م الــف / 2254

تاریخ انتشارنوبت دوم:1397/09/8 تاریخ انتشارنوبت اول: 1397/08/22 
سعید هوشنگی- رئیس ثبت اسناد و امالک    9520

      حصروراثت
شــماره  بــه  عبــدی  کریــم  آقــای 
دادخواســت  مطابــق    10 شناســنامه 
تقدیمــی بــه کاســه پرونــده 404/6/97 
از ایــن شــعبه درخواســت گواهــی حصــر وراثــت 
نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان خدایــار 
عبــدی بــه شــماره شناســنامه 118 در تاریــخ 97/4/3  
اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه و ورثــه 
حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه:1- 
همســر    1364 10 ت ت  عبــدی ش ش  کریــم 
فرزند2-محمــد عبــدی ش ش 278 ت ت 1354  
فرزنــد متوفــی 3- رضــا عبــدی ش ش 381 ت 
ت 1359  فرزنــد متوفــی 4- مریــم عبــدی ش 
ش 227 ت ت 1349  فرزنــد متوفــی 5- علــی 
عبــدی ش ش 338 ت ت 1358 فرزنــد متوفــی 
ــد  ــدی ش ش 54 ت ت 1367 فرزن ــمیه عب 6- س
ــی ش  ــه کچــی باغ ــم گنج ــوک خان ــی 7- بی متوف
ش 1 ت ت 1335 همســر متوفــی 8- زهــرا عبــدی 
ــوم  ــی و مرح ــد متوف ش ش 410 ت ت 1361 فرزن
ــریفات  ــام تش ــا انج ــک ب ــدارد این ــری ن ــه دیگ ورث
ــور را باســتناد مــاده 361  ــی، درخواســت مزب مقدمات
ــی  ــی م ــت آگه ــبی در یــک نوب ــور حس ــون ام قان
نمایــد تــا هــر کــس اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه 
ــی  ــر آگه ــخ نش ــد از تاری ــزد او باش ــی ن ای از متوف
ظــرف مــدت یکمــاه بــه ایــن شــعبه تقدیــم دارد و اال 
ــف 2258 ــوط صــادر خواهــد شــد. م ال گواهــی مرب
شعبه 6 شورای حل اختالف شهرستان قدس     9523

       دادنامه
شــماره پرونــده 60/9/97   تاریــخ 

دادنامــه:580   97/6/7
خواهــان: طیــب تقــی دوزانــی فرزنــد 
ــه  ــم کوچ ــهرک مری ــه ش ــد    آدرس: اندیش احم

ســعدی 4 کوچــه بابــا طاهــر پ 27 واحــد6
خوانده: تکتم سادات فریمانی   آدرس: مجهول 

المکان
خواســته: مطالبــه خســارت و افــت قیمــت خــودرو 
جمعــا بــه مبلــغ 850/000/ 5 تومــان بــا نظــر 
کارشــناس مطالبــه هزینــه کارشناســی و دادرســی

گردشــکار: خواهــان دادخواســتی بشــرح فــوق 
ــری  ــت و ج ــس از ثب ــه پ ــوده گ ــورا نم ــدم ش تق
ــورا  ــه ش ــرر و وصــول نظری ــی مق تشــریفات قانون
ــب  ــدی اینجان ــه تص ــه ای ب ــوق العادل ــه ف جلس
قاضــی شــورا تشــکیل و پرونــده تحــت نظــر اســت 
پــس از بررســی اوراق و محتویــات رای قاضــی 
شــورا پرونــده و اعــام نظریــه شــورا ختــم و 
رســیدگی اعــام و بشــرح ذیــل مبــادرت بــه صــدور 

ــد. / ــی نمای رای م
))رای قاضی((

درخصــوص دعــوی آقــای طیــب تقــی دوزانــی 
بطرفیــت تکتــم ســادات فریمانــه بخواســته مطالبــه 
خســارت بدیــن شــرح کــه خواهــان اظهــار داشــته 
ــی  ــماره انتظام ــه ش ــمند ب ــودرو س ــا خ ــده ب خوان
416 ی 24 ایــران 88 در حــال رانندگــی بــود کــه بــا 
وســیله نقلیــه اینجانــب خــودرو پــژو آردی بشــماره 

انتظامــی 513 ه 92 ایــران 21 تصــادف نمــوده کــه 
در ایــن رابطــه نظریــه کارشــناس رســمی/ کروکــی 
ــر  ــت ب ــا دالل ــده تمام ــه پرون ــی ضمیم کاردان فن
مقصــر بــودن خوانــده در روز تصــادف و وارد نمــودن 
ــده میباشــد کــه  ــه خوان ــب از ناحی خســارت اینجان
ــن و  ــیدگی را تعیی ــت رس ــورا وق ــه ش ــن رابط در ای
طرفیــن را دعــوت کــه خوانــده علــی رغــم اســتحضار 
در جلســه رســیدگی در شــورا حضــور نیافتــه و الیحه 
ای نیــز ارســال ننمــوده فلــذا قاضــی شــورا بــا توجــه 
بــه مراتــب معنونــه فــوق و اوراق محتویــات پرونــده 
و کروکــی ترســیمی کارشــناس کــه مصــون از 
تعــرض مانــده اســت خواســته خواهــان را صحیــح 
ــون  ــواد 1 و 2 قان ــه م تشــخیص داده و مســتندا ب
مدنــی 331 قانــون مدنــی و مــاده 198 و 198 و 
ــون شــورا  ــاده 11 قان ــد 1 م ــون آ. د. م و بن 515 قان
حکــم بــه محکومیــت خوانــده بــه پرداخــت مبلــغ 
ــی  ــه دادرس ــاب هزین ــا احتس ــان ب 5/850/000 توم
 40/000 روزانــه  خــودرو  خــواب  و  و کارشناســی 
تومــان از تاریــخ 96/8/11 تــا اجــرای حکــم در 
حــق خواهــان صــادر و اعــام مینمایــد. رای صــادره 
ــاغ  ــس از اب ــدت بیســت روز پ ــرف م ــی و ظ غیاب
قابــل واخواهــی در ایــن شــورا و بیســت روز پــس از 
آن قابــل تجدیــد نظــر خواهــی در محاکــم عمومــی 
دادگســتری شهرســتان قــدس مــی باشــد./ ح. ع 

ــف/ 2256 م ال
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              آگهی حصر وراثت
آقــای مهــدی  شــهرت ضیــاء  نــام پــدر یدالــه 
شوشــتر  از  صــادره   1751332268 بشناســنامه 
ــم  ــت تقدی ــی حصروراث ــدور گواه ــته ص ــتی بخواس درخواس
ــاء   ــه شــهرت ضی ــوم  یدال ــدرم  مرح ــه پ ــح داده ک و توضی
بشناســنامه 537 صــادره اهــواز در تاریــخ 97/06/01 در 
ــد از :  ــه اش عبارتن ــوت ورث ــی اش ف ــگاه دائم ــواز  اقامت اه
1- متقاضــی فــوق الذکــر 2- محمــد ضیــاء بــه ش ش 661 
صــادره شوشــتر )پســران متوفــی( 3- نــدا ضیــاء بــه شــماره 
ملــی 1755892574 صــادره شوشــتر )دختــر متوفــی( 
ــه ش ش  25081 صــادره شوشــتر  4- عالیــه ســمیعیان  ب
)همســر متوفــی( و ال غیــر طبــق دادخواســت تقدیمــی بــه 
ــا انجــام تشــریفات قانونــی  شــماره 562/6/97 ح .اینــک ب
مراتــب مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی مینمایــد تــا هرکــس 
ــزد او باشــد از  ــی ن ــه از متوف ــت نام ــا وصی ــراض دارد ی اعت
تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واال 
گواهــی صــادر و هــر وصیــت نامــه بجــز ســری و رســمی کــه 
بعــد از ایــن تاریــخ ابــراز شــود از درجــه اعتبــار ســاقط اســت.
قاضی شورای حل اختالف مجتمع شماره یک اهواز     9535

      اجرائیه
مشــخصات محکــوم لــه/ محکــوم 
نــام  :مصبــاح   نــام   -1 لهــم 
خانوادگــی: فرهــادی  نــام پــدر: ســهراب  
انقــاب  خ  اهــواز-  خوزســتان-  نشــانی: 
ــازه اســپرت  ــع و ولیعصــر پ 110 مغ ــن ارف بی
ــه/  ــوم علی ــخصات محک ــوب -- مش کار جن
نــام  نــام: جلیــل    محکــوم علیهــم  1- 
خانوادگــی: محمدیــاری  نشانی:خوزســتان- 

اهــواز مجهــول المــکان –
ــی  ــام قانون ــم مق ــا قائ ــده ی مشــخصات نماین
ــد  ــام: احم ــه   ن ــوم علی ــه / محک ــوم ل محک
نــام خانوادگی:عباســی  نــام پــدر: محمــود  
نشــانی:کیان آبــاد – خ وهابــی بیــن خ 12 
ــه دوم  ــاک 132- طبق ــاد – پ ــان آب و 13 کی
نــوع رابطه:وکیــل محکــوم لــه / محکــوم لهــم 
:مصبــاح فرهــادی - محکــوم بــه -- بموجــب 
درخواســت اجــرای حکــم مربوطــه بــه شــماره و 
شــماره  دادنامه مربوطه  9709976944100327  
ــت  ــه پرداخ ــت ب ــوم اس ــه محک ــوم علی محک
مبلــغ 89/960/104 ریــال بابــت اصــل خواســته 
هزینــه  بابــت  ریــال   1/214/502 مبلــغ  و 
دادرســی و خســارت تاخیــر تادیــه از زمــان 

ــورخ 96/3/27  ــی م ــت یعن ــم دادخواس تقدی
لغایــت اجــرای حکــم در حــق خواهــان صــادر 
گردیــده بعــاوه نیم عشــر دولتــی .--  محکوم 
ــه:  ــاغ اجرائی ــخ اب ــف اســت از تاری ــه مکل علی
ــع اجــراء  ــه موق ــاد آن را ب 1- ظــرف ده روز مف
گذارد)مــاده 34 قانــون اجــرای احــکام مدنــی(. 
2- ترتیبــی بــرای پرداخــت محکــوم بــه بدهــد. 
3- مالــی معرفــی کنــد کــه اجــراء حکــم 
ــد .  ــر باش ــه از آن میس ــوم ب ــتیفاء محک و اس
چنانچــه خــود را قــادر بــه اجــرای مفــاد اجراییه 
ندانــد بایــد ظــرف ســی روز کلیــه اموال 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 بانکها و موسســات مالــی و اعتباری 
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 ونیــز فهرســت 
ــر در  ــر دیگ ــوع تغیی ــر ن ــاالت و ه ــل و انتق نق
امــوال مذکــور از زمــان یــک ســال قبــل از 
طــرح دعــوای اعســار بــه ضمیمــه دادخواســت 
ــه  ــد واال ب ــه نمای ــی ارائ ــام قضائ ــاربه مق اعس

در خواســت محکــوم لــه بازداشــت مــی شــود 
)مــواد 8 و 3 قانــون نحــوه اجــرای محکومیــت 
ــه از  ــی 1394( 4- خــودداری محکــوم علی مال
اعــام کامــل صــورت امــوال بــه منظــور فــرار از 
اجــرای حکــم ، حبــس تعزیــری درجــه هفــت 
را در پــی دارد.)مــاده 34 قانــون اجــرای احــکام 
مدنــی و مــاده 20 ق.م.ا و مــاده 16 قانــون نحوه 
ــال  ــی 1394( 5- انتق ــت مال ــرای محکومی اج
مــال بــه دیگــری بــه هــر نحــو بــا انگیــزه فــرار 
از ادای دیــن بــه نحــوی کــه باقیمانــده امــوال 
ــی نباشــد موجــب  ــون کاف ــرای پرداخــت دی ب
ــزای  ــا ج ــش ی ــه ش ــری درج ــازات تعزی مج
ــه یــا هــر دو  نقــدی معــادل نصــف محکــوم ب
ــوه  ــون نح ــود.)ماده 21 قان ــی ش ــازات م مج
اجــرای محکومیــت مالــی 1394( 6- چنانچــه 
ــه  صــورت امــوال پــس از مهلــت ســی روز ارائ
ــوط  ــدان من ــه از زن ــوم علی ــود آزادی محک ش
بــه موافقــت محکــوم لــه یــا تودیــع وثیقــه یــا 
معرفــی کفیــل توســط محکــوم علیــه خواهــد 
ــرای  ــوه اج ــون نح ــاده 3 قان ــره 1 م بود.)تبص

ــی 1394( ــت مال محکومی
مسئول دفتر شعبه 10 شورای حل اختالف اهواز
9533  )246 سابق(- امیره ساکی  

      اجرائیه
مشــخصات محکــوم لــه/ محکــوم 
نــام  :مصبــاح   نــام   -1 لهــم  
خانوادگــی: فرهــادی  نــام پــدر: ســهراب  
نشــانی: خوزســتان- اهــواز- خ انقــاب بیــن 
ارفــع و ولیعصــر پ 110 -- مشــخصات محکوم 
علیــه/ محکــوم علیهــم  1- نــام: مصیــب   نــام 
خانوادگــی: علیپــور  نشانی:خوزســتان – اهــواز 

ــکان – ــول الم مجه
ــی  ــام قانون ــم مق ــا قائ ــده ی مشــخصات نماین
ــد  ــام: احم ــه   ن ــوم علی ــه / محک ــوم ل محک
ــود   ــدر: محم ــام پ ــی  ن ــام خانوادگی:عباس ن
نشــانی:کیان آبــاد – خ وهابــی بیــن خ 12 
ــه دوم  ــاک 132- طبق ــاد – پ ــان آب و 13 کی
نــوع رابطه:وکیــل محکــوم لــه / محکــوم 
ــه --  ــوم ب ــادی  - محک ــاح فره ــم :مصب له
ــه  ــم مربوط ــرای حک ــت اج ــب درخواس بموج
مربوطــه   دادنامــه  شــماره   و  شــماره  بــه 
9709976944100326  محکــوم علیــه محکــوم 
ــال  ــغ 40/000/000 ری ــت مبل ــه پرداخ ــت ب اس
ــال  ــغ 590/000 ری ــته و مبل ــل خواس ــت اص باب
بابــت هزینــه دادرســی و خســارت تاخیــر 
تادیــه از زمــان تقدیــم دادخواســت یعنــی 

مــورخ 96/3/27 لغایــت اجــرای حکــم در 
حــق خواهــان صــادر واعــام مــی دارد بعــاوه 
نیــم عشــر دولتــی .--  محکــوم علیــه مکلــف 
ــرف ده  ــه: 1- ظ ــاغ اجرائی ــخ اب اســت از تاری
ــاده  ــراء گذارد)م ــع اج ــه موق ــاد آن را ب روز مف
34 قانــون اجــرای احــکام مدنــی(. 2- ترتیبی 
بــرای پرداخــت محکــوم بــه بدهــد. 3- مالــی 
ــتیفاء  ــم و اس ــراء حک ــه اج ــد ک ــی کن معرف
محکــوم بــه از آن میســر باشــد . چنانچــه خــود 
را قــادر بــه اجــرای مفــاد اجراییــه ندانــد بایــد 
ــوال خــود را شــامل  ــه ام ظــرف ســی روز کلی
تعــداد یــا مقــدار و قیمــت همــه امــوال منقــول 
و غیــر منقــول ، بــه طــور مشــروح مشــتمل بــر 
میــزان وجــوه  نقــدی کــه بــه هــر عنــوان نــزد 
ــی  ــاری ایران ــی و اعتب ــا و موسســات مال بانکه
یــا خارجــی دارد بــه همــراه مشــخصات دقیــق 
حســابهای مذکــور و کلیــه اموالــی کــه او بــه هر 
نحــو نزد اشــخاص ثالــث دارد و کلیــه مطالبات 
ــل و  ــت نق ــز فهرس ــث ونی ــخاص ثال او از اش
ــوال  ــر در ام ــر دیگ ــوع تغیی ــر ن ــاالت و ه انتق
مذکــور از زمــان یک ســال قبــل از طــرح دعوای 
اعســار بــه ضمیمــه دادخواســت اعســاربه مقام 
قضائــی ارائــه نمایــد واال بــه در خواســت 

محکــوم لــه بازداشــت مــی شــود )مــواد 8 و 3 
قانــون نحــوه اجــرای محکومیــت مالــی 1394( 
ــل  ــام کام ــه از اع ــوم علی 4- خــودداری محک
صــورت امــوال بــه منظــور فــرار از اجــرای حکــم 
، حبــس تعزیــری درجــه هفــت را در پــی 
ــی  ــون اجــرای احــکام مدن دارد.)مــاده 34 قان
و مــاده 20 ق.م.ا و مــاده 16 قانــون نحــوه 
ــال  ــی 1394( 5- انتق اجــرای محکومیــت مال
مــال بــه دیگــری بــه هــر نحــو بــا انگیــزه فــرار 
از ادای دیــن بــه نحــوی کــه باقیمانــده امــوال 
ــی نباشــد موجــب  ــون کاف ــرای پرداخــت دی ب
ــزای  ــا ج ــش ی ــه ش ــری درج ــازات تعزی مج
نقــدی معــادل نصــف محکــوم بــه یــا هــر دو 
ــوه  ــون نح ــود.)ماده 21 قان ــی ش ــازات م مج
اجــرای محکومیــت مالــی 1394( 6- چنانچــه 
صــورت امــوال پــس از مهلــت ســی روز ارائــه 
شــود آزادی محکــوم علیــه از زنــدان منــوط بــه 
ــا  ــه ی ــع وثیق ــا تودی ــه ی ــوم ل ــت محک موافق
معرفــی کفیــل توســط محکــوم علیــه خواهــد 
ــرای  ــوه اج ــون نح ــاده 3 قان ــره 1 م بود.)تبص

ــی 1394( ــت مال محکومی
مسئول دفتر شعبه 10 شورای حل اختالف 

اهواز )246 سابق(- امیره ساکی          9536

       آگهی
شــماره  نیابــت  بموجــب 
مــورخ   9409986165200151
اجــرای   2 شــعبه  از  صــادره   1395/01/24
احــکام دادگاه حقوقــی  شوشــتر کــه بــه 
کاســه 960362 اجــرای احــکام خانــواده اهــواز 
ــه  ــوم علی ــت. محک ــده اس ــت ش ــت( ثب )نیاب
آقــای علیرضــا فــرخ پــور فرزنــد عبدالمجیــد به 
پرداخــت مهریه 300عدد ســکه تمام بهــار آزادی 
در حــق خانــم مــژده مرشــد زاده فرزنــد مجیــد 
ــا موضــوع  ــت ب ــاد نیاب در راســتای اجــرای مف
ــی 2701/1560  ــاک ثبت ــه پ ــک ب ــی مل ارزیاب
ــانی  ــه نش ــواز ب ــی اه ــش 2 ثبت ــع در بخ واق
شــهرک مهدیــس- بعــد از انتهــای بــازار آهــن 
ــان  ــی مشــاغل خیاب ــه صنعت فروشــان- ناحی
16 متــری – کارگاه پــاک ثبتــی 2701/1560 
ملــک طبــق بازدیــد اولیــه بــه اتفــاق طرفیــن 
ــرازی  ــدارک اب ــی م ــارات متقاضــی و کپ و اظه
ــه  ــا عرصــه ب ششــدانگ یــک کارگاه تجــاری ب
مســاحت 90 متــر مربــع و بــا پروانــه ســاخت 
90 متــر مربــع تجــاری و 30 متــر مربــع بالکــن 
مــی باشــد بــا ســتون و اســکلت بتنــی و دیــوار 
ــی  ــوک و درب آهن آجــری و ســقف تیرچــه بل

و مابقــی مــوارد  طبــق تصاویــر پیوســت مــی 
باشــد . نظــر بــه مــوارد مطروحــه فــوق الذکــر 
ــاد  ــه، ابع ــک و منطق ــات مل ــت و مکان موقعی
ــع  ــاور و جمی ــابه و مج ــاک مش ــت ام ، قیم
دیگــر جوانــب موثــر ، ارزش پایــه ملــک )بدون 
ــغ  ــه مبل ــورت آزاد( ب ــی و بص ــارض و بده مع
1/900/000/000 )یــک میلیــارد و نهصــد میلیــون( 
ریــال بــرآورد و اعــام مــی گــردد وقــت مزایــده 
بــرای روز دوشــنبه مــورخ 1397/09/12 ســاعت 
ــح تعییــن شــده اســت و از شــخص و  11 صب
ــد  ــده دارن ــرکت در مزای ــد ش ــخاصیکه قص اش
دعــوت مــی شــود کــه در تاریــخ فــوق در 
ــواده حضــور  محــل اجــرای احــکام دادگاه خان
بهــم رســانند برنــده مزایــده کســی اســت 
ــذا  ــد ل ــت را پیشــنهاد نمای ــن قیم ــه باالتری ک
ــده  ــه شــرکت در مزای ــل ب اشــخاصی کــه تمای
دارنــد مــی تواننــد 5 روز قبــل از مزایــده از ملک 
موصــوف بازدیــد نماینــد. متقاضیان شــرکت در 
مزایــده یــک فقــره چــک تضمیــن شــده بانکی 
بــه مبلــغ ده درصــد قیمت پایــه کارشناســی در 

دســت داشــته باشــند.

از طرف مدیر شعبه اول اجرای احکام خانواده 
 9537 اهواز- جابری  

      اجرائیه
مشــخصات محکــوم لــه/ محکــوم 
نــام  :مصبــاح   نــام   -1 لهــم 
خانوادگــی: فرهــادی  نــام پــدر: ســهراب  
انقــاب  خ  اهــواز-  خوزســتان-  نشــانی: 
ــازه اســپرت  ــع و ولیعصــر پ 110 مغ ــن ارف بی
ــه/  ــوم علی ــخصات محک ــوب -- مش کار جن
نــام  نــام: جلیــل    محکــوم علیهــم  1- 
خانوادگــی: محمدیــاری  نشانی:خوزســتان- 

اهــواز مجهــول المــکان –
ــی  ــام قانون ــم مق ــا قائ ــده ی مشــخصات نماین
ــد  ــام: احم ــه   ن ــوم علی ــه / محک ــوم ل محک
نــام خانوادگی:عباســی  نــام پــدر: محمــود  
نشــانی:کیان آبــاد – خ وهابــی بیــن خ 12 
ــه دوم  ــاک 132- طبق ــاد – پ ــان آب و 13 کی
نــوع رابطه:وکیــل محکــوم لــه / محکــوم لهــم 
:مصبــاح فرهــادی - محکــوم بــه -- بموجــب 
درخواســت اجــرای حکــم مربوطــه بــه شــماره و 
شــماره  دادنامه مربوطه  9709976944100327  
ــت  ــه پرداخ ــت ب ــوم اس ــه محک ــوم علی محک
مبلــغ 89/960/104 ریــال بابــت اصــل خواســته 
هزینــه  بابــت  ریــال   1/214/502 مبلــغ  و 
دادرســی و خســارت تاخیــر تادیــه از زمــان 

ــورخ 96/3/27  ــی م ــت یعن ــم دادخواس تقدی
لغایــت اجــرای حکــم در حــق خواهــان صــادر 
گردیــده بعــاوه نیم عشــر دولتــی .--  محکوم 
ــه:  ــاغ اجرائی ــخ اب ــف اســت از تاری ــه مکل علی
ــع اجــراء  ــه موق ــاد آن را ب 1- ظــرف ده روز مف
گذارد)مــاده 34 قانــون اجــرای احــکام مدنــی(. 
2- ترتیبــی بــرای پرداخــت محکــوم بــه بدهــد. 
3- مالــی معرفــی کنــد کــه اجــراء حکــم 
ــد .  ــر باش ــه از آن میس ــوم ب ــتیفاء محک و اس
چنانچــه خــود را قــادر بــه اجــرای مفــاد اجراییه 
ندانــد بایــد ظــرف ســی روز کلیــه اموال 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 بانکها و موسســات مالــی و اعتباری 
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 ونیــز فهرســت 
ــر در  ــر دیگ ــوع تغیی ــر ن ــاالت و ه ــل و انتق نق
امــوال مذکــور از زمــان یــک ســال قبــل از 
طــرح دعــوای اعســار بــه ضمیمــه دادخواســت 
ــه  ــد واال ب ــه نمای ــی ارائ ــام قضائ ــاربه مق اعس

در خواســت محکــوم لــه بازداشــت مــی شــود 
)مــواد 8 و 3 قانــون نحــوه اجــرای محکومیــت 
ــه از  ــی 1394( 4- خــودداری محکــوم علی مال
اعــام کامــل صــورت امــوال بــه منظــور فــرار از 
اجــرای حکــم ، حبــس تعزیــری درجــه هفــت 
را در پــی دارد.)مــاده 34 قانــون اجــرای احــکام 
مدنــی و مــاده 20 ق.م.ا و مــاده 16 قانــون نحوه 
ــال  ــی 1394( 5- انتق ــت مال ــرای محکومی اج
مــال بــه دیگــری بــه هــر نحــو بــا انگیــزه فــرار 
از ادای دیــن بــه نحــوی کــه باقیمانــده امــوال 
ــی نباشــد موجــب  ــون کاف ــرای پرداخــت دی ب
ــزای  ــا ج ــش ی ــه ش ــری درج ــازات تعزی مج
ــه یــا هــر دو  نقــدی معــادل نصــف محکــوم ب
ــوه  ــون نح ــود.)ماده 21 قان ــی ش ــازات م مج
اجــرای محکومیــت مالــی 1394( 6- چنانچــه 
ــه  صــورت امــوال پــس از مهلــت ســی روز ارائ
ــوط  ــدان من ــه از زن ــوم علی ــود آزادی محک ش
بــه موافقــت محکــوم لــه یــا تودیــع وثیقــه یــا 
معرفــی کفیــل توســط محکــوم علیــه خواهــد 
ــرای  ــوه اج ــون نح ــاده 3 قان ــره 1 م بود.)تبص

ــی 1394( ــت مال محکومی
مسئول دفتر شعبه 10 شورای حل اختالف اهواز
9533  )246 سابق(- امیره ساکی  

      اجرائیه
مشــخصات محکــوم لــه/ محکــوم 
نــام  :مصبــاح   نــام   -1 لهــم  
خانوادگــی: فرهــادی  نــام پــدر: ســهراب  
نشــانی: خوزســتان- اهــواز- خ انقــاب بیــن 
ارفــع و ولیعصــر پ 110 -- مشــخصات محکوم 
علیــه/ محکــوم علیهــم  1- نــام: مصیــب   نــام 
خانوادگــی: علیپــور  نشانی:خوزســتان – اهــواز 

ــکان – ــول الم مجه
ــی  ــام قانون ــم مق ــا قائ ــده ی مشــخصات نماین
ــد  ــام: احم ــه   ن ــوم علی ــه / محک ــوم ل محک
ــود   ــدر: محم ــام پ ــی  ن ــام خانوادگی:عباس ن
نشــانی:کیان آبــاد – خ وهابــی بیــن خ 12 
ــه دوم  ــاک 132- طبق ــاد – پ ــان آب و 13 کی
نــوع رابطه:وکیــل محکــوم لــه / محکــوم 
ــه --  ــوم ب ــادی  - محک ــاح فره ــم :مصب له
ــه  ــم مربوط ــرای حک ــت اج ــب درخواس بموج
مربوطــه   دادنامــه  شــماره   و  شــماره  بــه 
9709976944100326  محکــوم علیــه محکــوم 
ــال  ــغ 40/000/000 ری ــت مبل ــه پرداخ ــت ب اس
ــال  ــغ 590/000 ری ــته و مبل ــل خواس ــت اص باب
بابــت هزینــه دادرســی و خســارت تاخیــر 
تادیــه از زمــان تقدیــم دادخواســت یعنــی 

مــورخ 96/3/27 لغایــت اجــرای حکــم در 
حــق خواهــان صــادر واعــام مــی دارد بعــاوه 
نیــم عشــر دولتــی .--  محکــوم علیــه مکلــف 
ــرف ده  ــه: 1- ظ ــاغ اجرائی ــخ اب اســت از تاری
ــاده  ــراء گذارد)م ــع اج ــه موق ــاد آن را ب روز مف
34 قانــون اجــرای احــکام مدنــی(. 2- ترتیبی 
بــرای پرداخــت محکــوم بــه بدهــد. 3- مالــی 
ــتیفاء  ــم و اس ــراء حک ــه اج ــد ک ــی کن معرف
محکــوم بــه از آن میســر باشــد . چنانچــه خــود 
را قــادر بــه اجــرای مفــاد اجراییــه ندانــد بایــد 
ــوال خــود را شــامل  ــه ام ظــرف ســی روز کلی
تعــداد یــا مقــدار و قیمــت همــه امــوال منقــول 
و غیــر منقــول ، بــه طــور مشــروح مشــتمل بــر 
میــزان وجــوه  نقــدی کــه بــه هــر عنــوان نــزد 
ــی  ــاری ایران ــی و اعتب ــا و موسســات مال بانکه
یــا خارجــی دارد بــه همــراه مشــخصات دقیــق 
حســابهای مذکــور و کلیــه اموالــی کــه او بــه هر 
نحــو نزد اشــخاص ثالــث دارد و کلیــه مطالبات 
ــل و  ــت نق ــز فهرس ــث ونی ــخاص ثال او از اش
ــوال  ــر در ام ــر دیگ ــوع تغیی ــر ن ــاالت و ه انتق
مذکــور از زمــان یک ســال قبــل از طــرح دعوای 
اعســار بــه ضمیمــه دادخواســت اعســاربه مقام 
قضائــی ارائــه نمایــد واال بــه در خواســت 

محکــوم لــه بازداشــت مــی شــود )مــواد 8 و 3 
قانــون نحــوه اجــرای محکومیــت مالــی 1394( 
ــل  ــام کام ــه از اع ــوم علی 4- خــودداری محک
صــورت امــوال بــه منظــور فــرار از اجــرای حکــم 
، حبــس تعزیــری درجــه هفــت را در پــی 
ــی  ــون اجــرای احــکام مدن دارد.)مــاده 34 قان
و مــاده 20 ق.م.ا و مــاده 16 قانــون نحــوه 
ــال  ــی 1394( 5- انتق اجــرای محکومیــت مال
مــال بــه دیگــری بــه هــر نحــو بــا انگیــزه فــرار 
از ادای دیــن بــه نحــوی کــه باقیمانــده امــوال 
ــی نباشــد موجــب  ــون کاف ــرای پرداخــت دی ب
ــزای  ــا ج ــش ی ــه ش ــری درج ــازات تعزی مج
نقــدی معــادل نصــف محکــوم بــه یــا هــر دو 
ــوه  ــون نح ــود.)ماده 21 قان ــی ش ــازات م مج
اجــرای محکومیــت مالــی 1394( 6- چنانچــه 
صــورت امــوال پــس از مهلــت ســی روز ارائــه 
شــود آزادی محکــوم علیــه از زنــدان منــوط بــه 
ــا  ــه ی ــع وثیق ــا تودی ــه ی ــوم ل ــت محک موافق
معرفــی کفیــل توســط محکــوم علیــه خواهــد 
ــرای  ــوه اج ــون نح ــاده 3 قان ــره 1 م بود.)تبص

ــی 1394( ــت مال محکومی
مسئول دفتر شعبه 10 شورای حل اختالف 

اهواز )246 سابق(- امیره ساکی          9536

       آگهی
شــماره  نیابــت  بموجــب 
مــورخ   9409986165200151
اجــرای   2 شــعبه  از  صــادره   1395/01/24
احــکام دادگاه حقوقــی  شوشــتر کــه بــه 
کاســه 960362 اجــرای احــکام خانــواده اهــواز 
ــه  ــوم علی ــت. محک ــده اس ــت ش ــت( ثب )نیاب
آقــای علیرضــا فــرخ پــور فرزنــد عبدالمجیــد به 
پرداخــت مهریه 300عدد ســکه تمام بهــار آزادی 
در حــق خانــم مــژده مرشــد زاده فرزنــد مجیــد 
ــا موضــوع  ــت ب ــاد نیاب در راســتای اجــرای مف
ــی 2701/1560  ــاک ثبت ــه پ ــک ب ــی مل ارزیاب
ــانی  ــه نش ــواز ب ــی اه ــش 2 ثبت ــع در بخ واق
شــهرک مهدیــس- بعــد از انتهــای بــازار آهــن 
ــان  ــی مشــاغل خیاب ــه صنعت فروشــان- ناحی
16 متــری – کارگاه پــاک ثبتــی 2701/1560 
ملــک طبــق بازدیــد اولیــه بــه اتفــاق طرفیــن 
ــرازی  ــدارک اب ــی م ــارات متقاضــی و کپ و اظه
ــه  ــا عرصــه ب ششــدانگ یــک کارگاه تجــاری ب
مســاحت 90 متــر مربــع و بــا پروانــه ســاخت 
90 متــر مربــع تجــاری و 30 متــر مربــع بالکــن 
مــی باشــد بــا ســتون و اســکلت بتنــی و دیــوار 
ــی  ــوک و درب آهن آجــری و ســقف تیرچــه بل

و مابقــی مــوارد  طبــق تصاویــر پیوســت مــی 
باشــد . نظــر بــه مــوارد مطروحــه فــوق الذکــر 
ــاد  ــه، ابع ــک و منطق ــات مل ــت و مکان موقعی
ــع  ــاور و جمی ــابه و مج ــاک مش ــت ام ، قیم
دیگــر جوانــب موثــر ، ارزش پایــه ملــک )بدون 
ــغ  ــه مبل ــورت آزاد( ب ــی و بص ــارض و بده مع
1/900/000/000 )یــک میلیــارد و نهصــد میلیــون( 
ریــال بــرآورد و اعــام مــی گــردد وقــت مزایــده 
بــرای روز دوشــنبه مــورخ 1397/09/12 ســاعت 
ــح تعییــن شــده اســت و از شــخص و  11 صب
ــد  ــده دارن ــرکت در مزای ــد ش ــخاصیکه قص اش
دعــوت مــی شــود کــه در تاریــخ فــوق در 
ــواده حضــور  محــل اجــرای احــکام دادگاه خان
بهــم رســانند برنــده مزایــده کســی اســت 
ــذا  ــد ل ــت را پیشــنهاد نمای ــن قیم ــه باالتری ک
ــده  ــه شــرکت در مزای ــل ب اشــخاصی کــه تمای
دارنــد مــی تواننــد 5 روز قبــل از مزایــده از ملک 
موصــوف بازدیــد نماینــد. متقاضیان شــرکت در 
مزایــده یــک فقــره چــک تضمیــن شــده بانکی 
بــه مبلــغ ده درصــد قیمت پایــه کارشناســی در 

دســت داشــته باشــند.

از طرف مدیر شعبه اول اجرای احکام خانواده 
 9537 اهواز- جابری  

آگهی مناقصه عمومی
)یک مرحله ای( شماره 21/97/06

نوبت اول

ــازی  ــداث و بهس ــر دارد اح ــان در نظ ــوب کرم ــاورزی جن ــاد کش ــازمان جه س
کانال هــای بتونــی شهرســتان عنبرآبــاد از محــل اعتبــارات 3% نفــت و گاز ســال 
ــد. ــذار نمای ــت واگ ــرکتهای دارای صالحی ــه ش ــان را ب ــتان کرم ــوب اس 97 جن
متقاضیــان مــی تواننــد جهــت دریافــت اســناد بــه ســامانه ســتاد مراجعــه نماییــد.

دریافت اسناد

سامانه ستادمحل

زمان
 از تاریخ ۹۷/۰۸/۲۲
تا تاریخ ۹۷/۰۸/۲۶
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 سازمان جهاد کشاورزی-امور پیمانها

و قراردادها
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جهت شرکت در مناقصه فوق شرکت کنندگان بایستی از طریق سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس: )www.setadiran.ir( شماره تماس 

مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه:27۳419۳4-021 اقدام نمایند.
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اصالحیه آگهی مزایده
شماره 97/06/ص     

نوبت دوم

ســازمان جهــاد کشــاورزی جنــوب کرمــان در نظــر دارد مرکــز تکثیرماهیــان 
ــه مــدت  ــاد ب ــاد روســتای حمیــد آب ــی خــود واقــع در شهرســتان عنبرآب گرماب

5ســال بــه بخــش خصوصــی بــه صــورت اجــاره بهاءواگــذار نمایــد .

ــدت  ــه م ــد ب ــی توانن ــان م ــی متقاضی ــت آگه ــن نوب ــخ درج دومی ــذا از تاری ل
هشــت روز کاری ضمــن بازدیــد ازمحــل مــورد مزایــده پیشــنهادات خــود را همراه 
ــه  ــی ب ــزد بانــک مل ــه حســاب ســیبا 217420۳965004 ن ــزی ب ــا فیــش واری ب
ماخــذه 10درصــد قیمــت پایــه معــادل 720/000/000 ریــال بــه عنــوان تضمیــن تــا 
پایــان وقــت اداری 97/09/05 بــه اداره امورقراردادهــای ســازمان تحویــل ورســید 

دریافــت دارنــد :
متقاضیــان مــی تواننــد ضمــن ثبــت نــام ازطریــق ســامانه ســتاد تــدارک الکترونیک 

دولــت پیشــنهادات خــود را ارائــه نمایند . 
ــخ  ــا تاری ــخ 97/08/20ت ــتاد از تاری ــامانه س ــناد :س ــت اس ــان دریاف ــل و زم مح

97/08/24
ارسال پیشنهادات: تا تاریخ 97/9/5

پیشــنهادات رســیده راس ســاعت 11صبــح روز چهارشــنبه مــورخ 97/9/6 بــا 
ــردد . ــی گ ــالم م ــرات اول ودوم اع ــوح ونف ــالت مفت ــیون معام ــاء کمیس حضوراعض

حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه مزایده  آزاد می باشد .
پیشنهادات مبهم ومخدوش ترتیب اثرداده نخواهد شد .

هزینه درج آگهی وکارشناس به عهده برنده مزایده می باشد .
تلفن 0۳44۳2606۳1 در ساعات اداری پاسخگو سواالت شما می باشد .

ــل  ــتاد )www.setadiran.ir(قاب ــامانه س ــر در س ــز تکثی ــرایط مرک ــا ش ضمن
ــد. ــی باش ــاهده م مش

 امور پیمانها ومناقصات
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توزیع:موسسه اطالعات   )02129999(
چاپ تهران: ایرانیان  )02155275770(

چاپ کرمان: مهدوی )03432134838(

روزنامه سیاسی – اجتماعی )عضو تعاونی مطبوعات کشور(

صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی پیام آوران

مدیر مسوول و سردبیر: روح ا... خدیشی      

دبیر عکس: یاسر خدیشی                      09357973092

محیط زیست: فاطمه نامجو                      09216691294

صفحه آرایی: صابر خدیشی 
فاطمه خواجویی

طراحی نامواره: محمد خضری مقدم
میراث فرهنگی: امیر رجبی

جامعه: نجمه سعیدی

استان ها: تیوا صمدیان
دنیای مجازی: سروش بیات پور

رسانه: یاس حسنیه
زنان: راضیه زنگی آبادی

شهر:عطیه بهره بر

نشانی تهران: مجیدیه شمالی، خیابان منصوری، خیابان جهانپناه، پالک 7- واحد 12
تماس: 26325268-021 , 22317469-021، نمابر:021-89776547

رتبه روزنامه پیام ما :40.4

گروه: 4
نظرات نویسندگان دیدگاه شخصی آنان 

بوده و لزوما دیدگاه روزنامه نیست. 

payamema.adv@gmail.com :ایمیل سازمان آگهی ها
Khabar.payamema@gmail.com :ایمیل تحریریه

@payamema
@payamema www.payamema.ir

 payamema_daily
بازرگانی: جمعه فرسنگی       09391999161
روابط عمومی: عبادی زاده  09373128240 آگهی های تهران: مجید مهربان           021-88332428

سرپرستی استان ها: خانم سلیمان زاده    021-44259139

سامانه پیامکی: 10003432117834

news@payamema.ir :ایمیل

آیین نامه اخالق حرفه ای پیام ما:
www.payamema.ir/akhlagh

سال گذشته در پیام ما 
درباره طرح های مقاومت سازی بناهای 
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سریال طنز زندگی شگفت انگیز 
به کارگردانی »مجتبی چراغعلی« و 

تهیه کنندگی »عبدالرضا فیروزان« با پایان 
مراحل فنی، آماده پخش شد.

سال گشت

رسانه

فیلم سینمایی جاده قدیم به 
کارگردانی منیژه حکمت روز چهارشنبه 
۲3 آبان به نفع موسسه خیریه آتنا در 

پردیس سینمایی ملت اکران خواهد شد.

گزینه هایی از شعرهای منصور اوجی در 

مجموعه شعر  یک عمر شاعری 
منتشر شد.

نمایش فیلم درساژ نخستین ساخته 
پویا بادکوبه در سی و دومین جشنواره بین 
المللی"Cineuropa" اسپانیا.  این جشنواره 
از تاریخ ۱۶ آبان الی ۷ آذر در شهر سانتیاگو اسپانیا برگزار می شود.

آقاِی ابتهاج میگفت باز "حوا" بارون دید، 
سانتی مانتال شد...

در دنیای تو ساعت چند است

کتابسینماجشنواره دیالوگ

کسی کزان سر زلف دو تا نمی ترسد
معینست که از اژدها نمی ترسد

مرا ز طعن مالمت گران مترسانید
که برگ بید ز باد هوا نمی ترسد

مریض شوق ز تیر ستم نمی رنجد
قتیل عشق ز تیغ جفا نمی ترسد

از آن دو جادوی عاشق کش تو می ترسم
کزان بترس که او از خدا نمی ترسد

چنین که خون اسیران بظلم می ریزد
گر ز هیبت روز جزا نمی ترسد
هزار جان گرامی فدای باالیت

بیا که کشتٔه عشق از بال نمی ترسد
گر از عتاب تو ترسم تفاوتی نکند
کدام بنده که از پادشا نمی ترسد

از آن ز چشم خوشت خائفم که هندوئیست
که از سیاست ترک ختا نمی ترسد

کسی که تیر جفا می زند برین دل ریش
مگر ز ضربت تیغ قضا نمی ترسد

مرا بزخم قفا گفتمش ز پیش مران
که زخم خوردٔه هجر از قفا نمی ترسد

خواجوی کرمانی  طنزیمات

جهان صنعت نوشــت:»رأی من شلوار آذری جهرمی!«

طنزیماتچــی از افــق پدیــدار شــد. پاچــه هــای شــلوارکش در 

نســیم صبحگاهــی تــکان مــی خــورد. تغــار در آغوشــش بــود. 

نــرم نرمــک قــدم بــر مــی داشــت. لبخنــدی زیبــا بــر لبانــش 

ــت  ــن گذاش ــر زمی ــه ب ــر و ت ــار را س ــود. تغ ــته ب ــش بس نق

و روی آن نشســت. پــای راســتش را روی پــای چپــش 

گذاشــت و زانویــش را بــه بغــل گرفــت و بــه همــان افقــی کــه 

از آن پدیــدار شــده بــود چشــم دوخــت. تغــار زیــر نشــیمنگاه 

ــاره  ــت. دوب ــفت نشس ــی س ــد. طنزیماتچ ــی جنبی طنزیماتچ

جنبیــد. وی ســفت تــر نشســت. طنزیماتچی ســرش را محکم 

تکانــد. موهایــش روی پیشــانی افشــان شــد. شــاهد عینکــی 

از افــق آن طرفــی پدیــدار شــد. نگاهــش بــه طنزیماتچــی کــه 

افتــاد بــا تعجــب گفت:»جنــاب طنزیماتچــی! ایــن چــه وضــع 

ــره  ــم غ ــین چش ــر تغارنش ــت؟« مفس ــیدن اس ــاس پوش لب

ــو فقــط شــاهد  ــو چــه؟ ت ــه ت ای رفــت و خاطرنشــان کرد:»ب

ــه همــان افــق چشــم دوخــت. مخاطــب  ــاره ب بــاش!« و دوب

خــاص از کنــار درخــت ســیب نمایــان شــد. شــالش در همــان 

ــه  ــا ب ــد ت ــکان مــی خــورد. آرام آرام آم نســیم صبحگاهــی ت

ــی  ــرد. طنزیماتچ ــام ک ــد و س ــز خندی ــید. ری ــوز رس تغارنی

ــود، جــواب داد.  ــه ب ــق چشــم دوخت ــه اف ــه ب ــور ک ــان ط هم

یــواش گفت:»قربــان!  ُتلــپ مــی زد.  ُتلــپ  تغــار  قلــب 

ــامتی  ــد. ناس ــاص بردی ــب خ ــوی مخاط ــن را جل ــروی م آب

ــه اش  ــه هم ــت ک ــی اس ــما مدت ــرم. ش ــار تحلیلگ ــن تغ م

ــن،  ــی نشــینید.« مخاطــب خــاص گفت:»خوبی ــده م روی بن

طنزماتچــی جــون! تغــار جــون چطــوره؟ شــما خوبیــن آقــای 

ــن  ــه م ــه بل ــتپاچه گفت:»بل ــی دس ــاهد عینک ــی؟« ش عینک

ــدن  ــن طــرف هــا؟ از دی ــم. شــما خوبیــن؟ از ای ــی خوب خیل

ــار داشــت:»اوهوی!«  شــما...« طنزیماتچــی؛ خشــمگین اظه

ــت  ــاص دس ــب خ ــکان داد. مخاط ــری ت ــی س ــاهد عینک ش

خــدای  و گفــت:»وای  صلیــب کــرد  ســینه  روی  را  هــا 

ــا  ــنگی! از کج ــلوارک قش ــه ش ــون! چ ــی ج ــن! طنزیماتچ م

ــه  ــه دون ــاد. مــن ی ــون می ــدر بهت ــه چــه ق ــن؟ وای ک خریدی

صورتیشــو دارم.« شــاهد عینکــی پشــت کلــه اش را خارانــد و 

گفت:»منــم یــه دونــه قهــوه ای...« طنزیماتچــی چنــد گلولــه 

کشــک از زیــر تغــار برداشــت و بــه شــاهد عینکــی داد:»بیــا 

اینــا دســتمزد امــروزت بــرو دنبــال کارت. مــا امــروز بــه تــو 

کاری نداریــم. بــرو و در همــان افقــی کــه از آن پدیــدار شــده 

ای،محــو بشــو!« شــاهد عینکــی کشــک هــا را قاپیــد و محــو 

ــد و  ــرد و ترکان ــاد ک ــش را ب ــاص؛ آدامس ــب خ ــد. مخاط ش

گفت:»خــب! مــی گفتــم طنزیماتچــی جــون! مــن یــه دونــه 

صورتیشــو دارم. یــه دونــه هــم قرمزشــو! دخترخالــه هــام بــه 

ــی  ــی آه ــه!« طنزیماتچ ــون میش ــن حسودیش ــلوارکای م ش

کشــید. فوتــی بــه افــق فرســتاد و گفت:»شــلوارک مــن هــم 

ــه  ــی ب ــت محکم ــه زودی مش ــه ب ــادی دارد ک ــان زی بدخواه

ــه  ــان! ب ــار  گفت:»قرب ــم زد.« تغ ــان خواه ــه ش ــان هم ده

ــار  ــدوق رأی نث ــای صن ــم را پ ــت محک ــن مش ــن ای ــر م نظ

را  هایــش  دســت  خــاص  مخاطــب  بدخواهــان کنیــد.« 

ــا  ــد. ب ــن پری ــاال و پایی ــه ب ــر پنج ــت. س ــش گرف روی دهان

هیجــان گفــت:»آره! مــن صنــدوق رأی دوســت دارم. جنــاب 

طنزیماتچــی مــن تیــپ شــما رو دوســت دارم. تغــار جــون! 

ــا  ــم ب ــی دی! من ــان م ــه هســتی و پیشــنهادای ف مرســی ک

ــظ« ــدوق! خداااااف ــای صن ــام پ ــه می اون شــلوارک صورتی

طنزیمــات مشــتی بــه دهانــه تغــار کوبیــد و گفت:»ایــن 

اولیــن مشــت محکــم کــه دیگــر چنیــن پیشــنهادهایی 

ندهــی! و اننتظــارات مخاطــب خــاص را بــاال نبــری!«

یاسر سیستانی نژاد
طنزیماتچی

رای به شلوارک
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