
استیضاح ظریف!

ابتکار:
زمینه های کافی برای 

حضور وزیر زن در دولت 
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"محمـد جـواد ظریـف" بی تردید نمـاد رویکـرد اعتدالی دولتی اسـت 
که اکثریت مردم طی دو دوره انتخابات ریاسـت جمهوری به آن رأی 
اعتماد دادند.این رویکرد مهمترین دسـتور کار خود را سیاست خارجی 
و بازگشـت سـرافرازانه ایـران به جامعـه بین المللی قـرار داد. هنوز هم 
این اولویت برجای خود باقی است و همه رأی دهندگان براین باورند 
کـه یکـی از اصلی تریـن راهکارهـا بـرای برون رفت کشـور از مشـکالت 
جاری، دیپلماسـی فعالی است که به رغم همه موانع موجود، همچنان 
 کانال هـای گفت وگـو و تعامـل را بـا جامعـه جهانی حفظ کرده اسـت.
تـالش مخالفـان برجام برای اسـتیضاح وزیر امورخارجه، نه از پوسـته 
و ژسـت انقالبـی برخوردار اسـت و نه می تواند توجیه گـر افکار عمومی 
در بزنگاهی باشـد که دسـتگاه دیپلماسـی کشـور بیش از هرزمان به 
اعتبار و مشـروعیت در داخل نیازمند اسـت. در حالیکه دولت ترامپ و 
متحدان منطقه ای آن در اقدامی گسترده به ناکارآمد کردن دیپلماسی 
فعال ایران مشـغولند و سیاسـت خارجی بیشـترین بار مسـئولیت را 
در مقابلـه بـا آن بـردوش دارد، طراحـان اسـتیضاح وزیـر امورخارجـه 
براسـاس آنچـه نـزد خود هزینـه و فایـده می خوانند بر انجـام این کار 
اصـرار دارند. اما آیا به راسـتی ناکارآمد کردن دسـتگاه دیپلماسـی کم 
هزینه تـر از آن چیـزی اسـت کـه مخالفان برجـام مدعی انـد، اظهارات 
ظریف در باره سـوداگران پولشـویی وارد کرده اسـت؟ وزیر امور خارجه 
در گفت وگوی شـهره شـده اش با خبر آنالین، سـخن پیچیده و اشـاره 
بـه موضوعـی گمنـام نزد افکار عمومـی و به ویژه نماینـدگان مجلس و 

دیگر قـوا نکرد. 
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عمارت »جنانی« 
همدان معلق میان زمین وهوا

فعال میراث فرهنگی همدان: دیوارهای داخلی گویا به 
عمد برای تخریب سریع تر در حال آسیب دیدن هستند

دست حناچی در حنای وزارت کشور
کمیسیون شوراهای مجلس از صدور حکم شهردار منتخب تهران در روزهای آینده خبر می دهد
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تاالب »آق قشالق« 
در بجنورد بین المللی 

می شود
رئیس اداره محیط طبیعی اداره کل 

حفاظت محیط زیست خراسان شمالی 
گفت: پیگیری های الزم در حال انجام 

است تا تاالب آق قشالق به عنوان 
تاالب رامسر سایت به ثبت برسد.

توقف عملیات ساخت 
و ساز در حریم مناره 

تاریخی گلپایگان

تشکیل تیم نظارت 
بر مراکز معاینه فنی 

استان تهران
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فرونشست، پدیده محیطزیستی است که هر 
از گاهی در یکی از دشتهای کشور  بروز میکند. 
بسیاری از متخصصان کشور این موضوع را به 
برداشت بیش از اندازه آب  از سفرههای زیرزمینی 
مرتبط میدانند. که بیتوجهی به آن  میتواند 
خسارات جبران ناپذیری را به بار آورد.
به گفته مجری فنی طرح بررسی مخاطرات ناشی 
از فرونشست زمین در ایران هم اکنون شاهد 
فرونشستی غیرقابل جبران در دشتهایی همچون 
دشت مرودشت، قره بالغ در فسا، ده بید و داراب 
فارس با 30 سانتیمتر فرونشست در سال هستیم 
که وضعیتی تهدیدآمیز دارند. 

فعال محیط زیست: فرونشست 
ناشی از برداشت بیش از اندازه 
آب از سفره های آبی است

فرونشست، 
تهدیدی جدید  
برای محیط  زیست
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آگهی مناقصه عمومی
 شهرداری رودبار جنوب در نظردارد به استنادموافقتنامه شماره 346981مورخ 97/7/7سازمان مدیریت و

برنامه ریزی استان کرمان با عنوان طرح احداث و تکمیل پارک های گردشگری شهری
شــامل : 1- اجــرای تاسیســات برقــی و تامیــن روشــنایی2- توســعه فضــای ســبز 3- احــداث آبنمــای موزیــکال 4- 

تهیــه و نصــب تندیــس و المــان       5- احــداث ســرویس بهداشــتی 6- احــداث ســاختمان نگهبانــی 7-ایجــاد حصارکشــی 
8- اجــرای سیســتم آبیــاری تحــت فشــار 9- تهیــه و نصــب وســایل ورزشــی 10- تهیــه و نصــب آالچیــق

را بــا اعتبــاری بــه مبلــغ چهــار میلیــارد ریــال 4/000/000/000 ریــال از طریــق برگــزاری مناقصــه عمومــی بــه پیمانــکاران واجــد 
شــرایط بــه شــرح ذیــل واگــذار نمایــد

شرایط مناقصه :

روابط عمومی شهرداری رودبار جنوب

1- شرکت کنندگان باید دارای صالحیت و رتبه بندی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی در رشته های مربوطه باشند.
2- شرکت کنندگان باید رعایت عدم مداخله کارمندان دولت را بنمایند

3- پیشـنهاد دهنـدگان بایسـتی مبلـغ 18/500/000 ریـال را بصـورت  ضمانتنامه بانکی )حداقل اعتبـار ضمانتنامه 4 ماه( و 
يـا وجـه نقـد به حسـاب شـماره  010821718989006شـهرداری نزد بانک ملی شـعبه رودبار جنـوب واریز نمائید.

4-پیشـنهادات رسـیده 10 روز پـس از آگهـی نوبـت دوم در جلسـه ای بـا حضـور اعضـاء کمیسـیون معامـالت شـهرداری 
تشـکیل گردیـده و قرائـت خواهد شـد.

5-پیشـنهاد دهنـدگان بایسـتی پیشـنهاد خـود را حداکثـر تـا ده روز پـس از چاپ آگهی نوبـت دوم در پاکـت مهر و موم 
شـده در سـه پاکـت الـف – ب- ج وجـه الضمـان - پاکـت ب مـدارک پیمانـکار رزومـه کاری و پاکـت ج برگ اسـتعالم 
پیشـنهاد  قیمـت کـه بـه حـروف نوشـته وزیـر آن مهر و امضاء شـده باشـد را بـه دبیر خانه محرمانه شـهرداری تسـلیم و 

رسـید دریافت نمایند
6- پیشـنهاد دهنـدگان جهـت اخـذ اسـناد مناقصـه با به همراه داشـتن رزومه کاری و سـایر مدارک موضـوع بند یک این 

مناقصـه به دفتـر فنی شـهرداری مراجعه نمایند
7- بـا عنایـت بـه مـاده 7 آئیـن نامـه  مالـی شـهرداریها رای کمیسـیون حداکثـر  تا یک هفته پس از جلسـه کمیسـیون 

اعـالم خواهد شـد .
۸- کمیسـیون  در رد یـا قبـول یـک یـا کلیه پیشـنهادات مختار بوده و پیشـنهاداتی کـه بعد از موعود مقـرر مخدوش و یا 

فاقـد مـدارک الزم باشـد ترتیـب اثر نـدارد و حداکثر یک هفته پیشـنهادات را بررسـی و اعالم نظـر خواهد کرد 
9-سـپرده نفـرات اول- دوم و سـوم و تـا انعقـاد قـرارداد بـا نفـر اول نزد  شـهرداری باقی خواهـد ماند چنانچـه نفراول 
از تاریـخ ابـالغ کتبـی شـهرداری در مـدت 7 روز از تنظيـم قـرارداد خودداری نماید سـپرده او به نفع  شـهرداری وقرارداد 
بـا نفـر دوم منعقـد و چنانچـه نفـر دوم و سـوم در موعـد مقـرر حاضـر بـه عقـد قـرارداد نشـوند سـپرده آنها نیـز به نفع 

شـهرداری ضبط خواهد شـد.
10-برنـده  مناقصـه در هنـگام عقـد قـرارداد بایـد معـادل 10 در صـد کل پیمـان را به عنـوان ضمانت بانکی به شـهرداری 

تسـلیم نماید.
11-کسورات قانونی نظیر بیمه – مالیات متعلقه -مالیات بر ارزش افزوده و ... به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

کارفرما ميتواند حداکثر  %25  مبلغ کل پیمان را با نظر  دفتر فنی به مبلغ پیمان اضافه و یا کسرنماید
12- منبـع تامیـن اعتبـار و پرداختهـا براسـاس اسـناد خزانـه  بـا سررسـید  یـک سـاله و دو سـاله و منوط بـه تخصیص 

اعتبـار سـازمان مدیریـت برنامـه ریـزی اسـتان و وجـه نقد می باشـد.
13-هزینه درج در دو نوبت آگهی مناقصه بعهده برنده مناقصه میباشد

نوبت دوم

آگهی فراخوان مناقصه عمومی ) یک مرحله ای(
دستگاه مناقصه گذار: شهرداری قلعه گنج 

شماره مناقصه:    77/3950  مورخ97/9/6 
شماره طرح:  027 ر 1706002 

 97/8/28 مــورخ:   -459115 شهرداری قلعه گنج  در نظر دارد به استناد موافقت نامه شماره.  
ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی اســتان کرمــان ، تکمیــل پــارک گردشــگری  شــهر قلعــه گنــج جهــت محوطــه 
ســازی شــامل )تســطیح -حصارکشــی - زیرســازی - جــدول گــذاری( را بــا اعتبــار بــه مبلــغ  5/000/000/000 ریــال از 
محــل اعتبــارات ذیحســابی ســال 97 بــر طبــق شــرایط عمومــی پیمــان و مشــخصات و نظــرات دفتر فنــی از طریق 

مناقصــه عمومــی بــا شــرایط ذیــل واگــذار نمایــد.
شرکت کنندگان در مناقصه بایستی موارد زیر را رعایت کنند: 

الزم به ذکر است پرداخت ها از محل اعتبارات ذی حسابی و اوراق خزانه می باشد. 

1- قانـون راجـع به منع مداخلـه وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت و شـهرداریها در معامالت دولتی 
و کشـوری را رعایت کند.

2-  شـرکت کننـدگان  بایسـتی  5 درصـد مبلـغ  اعتبار پـروژه را بـه مبلـغ  250/000/000 ریال بعنـوان ضمانت  
شـرکت در مناقصـه بـه صـورت وجه نقـد واریز  بـه حسـاب 2171143847002 بنام شـهرداری قلعه گنـج   ویا 
بـه صـورت ضمانـت نامـه بانکی یا اسـناد خزانه اوراق مشـارکتی بی نـام  موضوع قانـون نحوه ی انتشـار اوراق 

مشـارکت مصـوب 1376 به همراه سـایر اسـناد تحویل حراسـت شـهرداری نمایند. 
بنابرایـن از کلیـه پیمانـکاران تایید صالحیت شـده کـه دارای رتبـه بندی از سـازمان مدیریت و برنامـه ریزی در 
رشـته مربوطـه متقاضـی شـرکت در  مناقصه هسـتند دعوت می شـود جهت خرید اسـناد مناقصـه و تحویل 
پیشـنهادات از تاریـخ چـاپ آگهی بـه مدت 7 روز می باشـد .و آخرین مهلت تحویل پیشـنهادات هفتمین روز 
تـا پایـان وقت اداری می باشـد. زمان  بازگشـایی پاکت پیشـنهادات اولیـن روز اداری بعد از اتمـام 7 روز پس 

از چـاپ آگهـی راس سـاعت ده صبـح در محل شـهرداری برگزار می شـود.
سایر شرایط:

1-در صورتـی کـه برنـدگان مناقصه حاضـر به انعقاد قرارداد نشـوند، تضمین شـرکت در مناقصه آنهـا به ترتیب 
بـه نفع شـهرداری ضبط خواهد شـد.

2- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
3- به پیشنهاد مخدوش و فاقد مدارک الزم   ترتیب اثر داده نخواهد شد.

4-هزینه  درج آگهی به عهده  برنده مناقصه می باشد.
5- پیشـنهاد دهنـدگان جهـت اطالعات بیشـتر در  خصوص سـایر مشـخصات فنی پـروژه و همچنیـن آنالیز 

قیمـت بـه دفتر فنـی شـهرداری  مراجعـه نمایند .
قاسم احمدی - شهردار قلعه گنج 
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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قانون منع به کارگیری بازنشستگان لحظه به لحظه در حال سوراخ شدن استپیام خبر
یک عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی ادامه داد: قانون منع به کارگیری 
بازنشستگان به صورت دائم و لحظه به لحظه در حال سوراخ شدن است، اولویت رسیدگی دارد.  
ماده 11 این الیحه مغایر قانون برنامه ششم است و اگر امروز به این مباحث رأی دهیم با مشکل 
مواجه می شویم.
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دست حناچی در حنای وزارت کشور
کمیسیون شوراهای مجلس از صدور حکم شهردار منتخب تهران در روزهای آینده خبر می دهد

با گذشت بیش از 10 روز از انتخاب حناچی بعنوان شهردار تهران حکم وی همچنان صادر نشده است

در حالـی کـه بیـش از 10 روز از انتخـاب 
شـهردار تهـران در یـک فرایند شـفاف از 
سـوی شـورای شـهر تهـران انجام شـده 
اسـت امـا وزارت کشـور دولـت روحانـی 
گذاشـته  معطـل  را  وی  حکـم  صـدور 
اسـت. رییس کمیسیون شـوراها و امور 
بـا  اسـالمی  شـورای  مجلـس  داخلـی 
بیـان این کـه موضـوع بررسـی صالحیت 
حناچـی شـهردار منتخـب شـورای شـهر 
و کشـور  اطالعـات  وزرای  طریـق  از  را 
پیگیـری می کنـد، گفـت کـه بایـد هرچه 
زودتر تکلیف حناچی مشـخص شـود تا 
زمان از دسـت نرود.محمدجـواد کولیوند 
در گفت وگـو بـا ایسـنا، بیـان کـرد: بنـده 
بـه عنـوان رییس کمیسـیون شـوراها از 

طریـق وزارتخانه هـای اطالعات و کشـور 
پیگیـری  را  حناچـی  آقـای  موضـوع 
می کنـم. امیـدوارم هرچه زودتـر تکلیف 
نهایـی شـود. حیـف  پایتخـت  شـهردار 
اسـت کـه در پایتخـت زمـان را از دسـت 
شـهردار  وضعیـت  زودتـر  بایـد  دهیـم. 

تعییـن تکلیـف شـود.
وی افـزود: بـا توجـه به پایـان مهلت 10 
روزه بررسـی صالحیـت آقـای حناچـی، 
نامـه ای  طـی  می توانـد  کشـور  وزیـر 
درخواسـت رسـیدگی طوالنی تر را داشته 
زمـان  بیشـتر  بررسـی  بـرای  و  باشـد 

بیشـتری را تقاضـا کنـد.
رییس کمیسـیون شـوراها و امور داخلی 
مجلس شـورای اسـالمی در پایان گفت: 

اگـر صالحیـت آقـای حناچی مشـخص 
بـه  بایـد  تهـران  شـهر  شـورای  نشـود 
سـرعت وارد شـور شده و شـهردار بعدی 
را انتخـاب کند.یـک عضو هیئت رییسـه 
کمیسـیون شـوراها و امور داخلی کشـور 
از امضـای حکـم شـهردار تهـران در چند 

روز آتـی خبـر داد.
پروانـه مافـی نیـز در ایـن ارتبـاط گفتـه 
طبـق صحبـت هایـی کـه هیئت رئیسـه 
کمیسـیون شـوراها و امور داخلی کشـور 
اعـالم  ایشـان  داشـت  وزیـر کشـور  بـا 
کردنـد حکم آقـای حناچـی در روز های 

آینـده امضـا خواهد شـد.

تنگناهای یک حکم
و  قرائـن  شـواهد،  نوشـت کـه  فـرارو 

می دهـد  نشـان  مذاکـرات  برخـی 
فراینـد صـدور حکـم شـهردار منتخـب 
بـا  کشـور،  محتـرم  وزیـر  توسـط 
نظـر  بـه  روبروسـت.  تنگنا هایـی 
منتخـب،  شـهردار  حکـم  می رسـد 
شـد.  نخواهـد  صـادر  سـرعت  بـه 
جریـان  در  مذاکـرات  و  پیگیری هـا 
اعطـا  علـی  توئیـت  ایـن  اسـت.« 
سـخنگوی شـورای شـهر تهـران درباره 
صـدور حکـم پیـروز حناچـی شـهردار 
منتخـب شـورای شـهر تهـران اسـت. 
می دهـد  نشـان  کـه  نظـری  اظهـار 
رد  احتمـال  دربـاره  خبر هـا  برخـی 
نبـوده  شـایعه  حناچـی  صالحیـت 

اسـت.
پیروز حناچی در جلسـه سـه شـنبه 22 
آبـان ماه شـورای شـهر تهران توانسـت 
در رقابتـی نزدیـک، عبـاس آخوندی از 
طلـب  اصـالح  سیاسـتمداران کهنـه کار 
را شکسـت دهـد و بـه عنـوان شـهردار 
منتخـب تهـران به وزارت کشـور معرفی 

. د شو

مشکل حناچی چه بود؟
از همـان روز های ابتدایی هفته گذشـته 
زمزمه هایـی مبنـی بـر وجود مشـکالتی 
بـرای صدور حکم شـهردار جدیـد تهران 
انتظـار  بسـیاری  بـود.  شـده  مطـرح 
داشـتند کـه نهایتـا ابتـدای هفته جاری 
حکـم حناچـی صـادر شـود، امـا امـروز 
بـاره  ایـن  در  نقیضـی  و  ضـد  اخبـار 

منتشـر شـد.
بـا وجـود اینکـه علـی اعطـا سـخنگوی 
شـورای شـهر تهـران از بـروز مشـکالتی 
در ایـن بـاره سـخن گفتـه اسـت، امـا 
زهـرا نـژاد بهـرام عضـو هیـات رییسـه 

شـورای اسـالمی شـهر تهران گفت: »بر 
اسـاس قانـون 4 آذر پایان 10 روز کاری 
بـرای تاییـد حکـم شـهردار اسـت و بـر 
اسـاس خبر هـای خوبـی کـه بـه گـوش 
می رسـد منتظـر صـدور حکـم شـهردار 

هسـتیم.«
بـه گفتـه نژاد بهرام شـورای شـهر انتظار 
داشـته کـه تـا روز شـنبه حکـم حناچی 
صـادر شـود. پیشـتر نیـز الویـری گفتـه 
تـا  تهـران  جدیـد  شـهردار  حکـم  بـود 

یکشـنبه صـادر می شـود.
نـژاد بهـرام گفت: »شـورای شـهر تهران 
را  نهایـی  نفـر  پنـج  زمـان کـه  همـان 
معرفـی کـرده بـود اسـتعالم کاندیدا هـا 
را از مراجع ذیصالح خواسـتار شـده بود 
کـه البتـه در آن مقطـع موضـوع خاصی 
بـه شـورا اعالم نشـده بـود و لـذا انتظار 
مـا ایـن بـود کـه حکـم شـهردار زودتـر 

زده شـود.«
روز  چنـد  کـه  اسـت  حالـی  در  ایـن 
برخـی  دربـاره  مطهـری  علـی  پیـش 
مباحـث مطـرح شـده راجـع بـه صـدور 

حکـم حناچـی شـهردار تهـران از سـوی 
»برخـی کـه  کـرد:  اظهـار  کشـور  وزیـر 
تحـت  تهـران  شـهردار  می خواهنـد 
حناچـی  آقـای  و  باشـد  آن هـا  فرمـان 
تـالش  نمی بیننـد،  آدمـی  چنیـن  را 
پاسـخ  اطالعـات  وزارت  کـه  می کننـد 

بدهـد.« اسـتعالم  بـه  منفـی 
وزیـر  علـوی  آقـای  »بـا  افـزود:  او 
اطالعـات صحبـت کـردم، ایشـان گفت: 
»مـا به چیـزی که موجـب رد صالحیت 
ایشـان )حناچی( باشـد، نرسـیده ایم.« 
بـه  حناچـی  آقـای  امیـدوارم  بنابرایـن 
زودی بـه عنوان شـهردار تهران مشـغول 
و  کشـور  وزیـر  امیـداورم  شـوند.  کار 
وزیـر اطالعـات تسـلیم فشـار های غیـر 

قانونـی نشـوند. »
نایـب رئیـس مجلـس دربـاره شـهردار 
جدیـد تهـران نیز گفت: »آقـای حناچی 
یـک انقالبـی خوش فکر اسـت. سـابقه 
طوالنـی در جبهه هـای جنـگ دارد و در 
فـن خـودش تخصـص کافـی دارد و بر 

اصـول شهرسـازی هـم پایدار اسـت.«

رئیـس فراکسـیون دیپلماسـی مجلس 
بـا تاکیـد بـر اینکـه بایـد از فرماندهـان 
کـرد،  تجلیـل  کشـور  دیپلماسـی 
خارجـه  امـور  وزیـر  درخصـوص گفتـه 
کشـور درخصـوص وجـود پولشـویی در 
کشـور گفت: هنگامی که سـلطان سـکه 
و سـلطان شـکر وجـود دارد، پولشـویی 

هـم هسـت.
میـان  نطـق  در  کواکبیـان،  مصطفـی 
روز)سه شـنبه(  علنـی  جلسـه  دسـتور 

پیامبـر  میـالد  تبریـک  بـا  مجلـس 
اکـرم)ص( و امـام صـادق )ع( گفـت: 
درخصـوص  پیامبـر)ص(  برخـورد  از 
و  بگیریـم  درس  خشـونت ها  از  دوری 
بـا مـردم بـا مهربانـی بیشـتری برخورد 
کنیـم. همچنیـن بـه شـوراهای محل و 
پارلمان هـای محلـی اهمیـت بیشـتری 
دهیـم. ای کاش در کنفرانـس وحـدت 
اسـالمی از مسـلمانان اهل سـنت کشور 
نماینـده  تمجیـد می کردیـم.  خودمـان 

مـردم تهـران ادامه داد: بارهـا گفته ام تا 
چه زمانی قرار اسـت شـورای هماهنگی 
تـدوام  قـوه  سـه  روسـای  اقتصـادی، 
از تصمیمـات  باشـد. بسـیاری  داشـته 
بـه  بـه قانون گـذاری دارد  نیـاز  آقایـان 
مجلـس  کـه  می گویـم  ایـران  مـردم 
اسـت.  خبـر  بـی  آن  از  امـور  راس  در 
نگرانـی دارم از فـردا شـورای نگهبـان که 
براسـاس قانـون اساسـی بایـد حافـظ 
باشـد عـالوه  اساسـی  قانـون  و  شـرع 
بـر سیاسـت های کلـی نظـام، مصوبـات 
و  فرهنگـی  انقـالب  عالـی  شـورای 
مصوبات شـورای عالی فضـای مجازی، 
مصوبـات شـورای هماهنگـی اقتصادی 

را مبنـای کار خـود قـرار دهـد.  

با وجود سالطین سکه و شکر، 

پولشویی هم هست

زمینه های کافی برای حضور وزیر 
زن در دولت وجود ندارد

معـاون امـور زنـان و خانـواده ریاسـت جمهوری بـا تاکیـد بـر اینکـه زمینه های 
کافـی بـرای حضـور وزیـر زن در دولـت وجود نـدارد، گفت:  کمـاکان در جاهایی 
سـقف های شیشـه ای داریـم و در ارتبـاط بـا حضـور خانم ها در برخی پسـت ها 
همچنـان حساسـیت هایی وجـود دارد کـه بـه صراحـت نمی توان گفـت در فقه 
یـا شـرع ممنوعیـت در خصـوص آن وارد شده اسـت یـا خیر.معصومـه ابتـکار 
)معـاون امـور زنـان و خانـواده ریاسـت جمهوری( در گفت وگـو با خبرنـگار ایلنا 
دربـاره حضـور زنـان در پسـت های مدیریتـی گفـت: یـک رونـد پـر از فـراز و 
نشـیبی را در ارتبـاط بـا مسـائل زنـان بـه ویـژه در حـوزه سیاسـی و دسـتیابی 
بـه قـدرت و حضـور در تصمیم سـازی ها و تصمیم گیری  هـا در دوران پـس 
از انقـالب داشـتیم، البتـه مجمـوع اتفاقـات در ایـن سـال ها یـک رونـد رو بـه 
رشـد اسـت و به پیشـرفت های بسـیار خوبی رسـیدیم.وی با اشـاره به حضور 
زنـان در منصب هـای دولتـی ادامـه داد: در دهـه 70 رییس جمهـور وقـت برای 
اولیـن بـار مشـاور امـور زنـان را منصـوب کـرد و بـه نوعـی اولیـن مشـاور زن 
رییس جمهـور در آ ن سـال ها انتخـاب شـد. سـپس در دوره اصالحـات و در 
سـال 76 اولیـن معـاون رییس جمهـور در حـوزه محیط زیسـت را منصوب کرد.

ته
نک

مسـئله ای کـه موجـب شـده کـه تاکنـون حکـم حناچـی 
صـادر نشـود ظاهـرا بـه وضعیـت بـرادر او بـر می گـردد. 
سـازمان  اعضـای  از  حناچـی"  "پیمـان  می شـود  گفتـه 
مجاهدیـن خلـق )منافقین( بـوده اسـت.در مقابل پیروز 
حناچـی در واکنـش بـه حواشـی در مورد بـرادرش پیمان 
حناچـی با اشـاره ای بـه آیات قـرآن کریم مبنـی بر دوری 
از بی عدالتـی و رفتـار براسـاس عـدل و داد توصیـه کـرد.
حناچـی کـه سـابقه رزمندگـی هـم در پرونـده خـود دارد، 
در توئیتـی، منتقدانـش را بـه عـدل و تقـوا دعـوت و در 
حسـاب کاربـری توئیتری با اشـاره به آیـه ای از قرآن خود 
نوشـت: "و مبـادا دشـمنی با گروهـی از مردم شـما را به 
بی عدالتـی کشـاند، بـه عـدل و داد رفتـار کنید کـه این به 

تقـوا نزدیک تـر اسـت."

پارلمانپارلمان

استیضاح »ظریف« تحویل هیات رئیسه مجلس شدطرح استیضاح علی الریجانی تهیه شد
رئیـس  اسـتیضاح  طـرح 
اسـالمی  شـورای  مجلـس 
تهیـه شد.حسـینعلی حاجـی 
مـردم  نماینـده  دلیگانـی 
از  اسـالمی  شـورای  مجلـس  در  شـهر  شـاهین 
درخواسـت تعـدادی از نماینـدگان مجلـس در مـورد 
اسـتیضاح علـی الریجانـی مجلس شـورای اسـالمی 
اسـت: ذیـل  شـرح  بـه  نامـه  ایـن  داد.متـن  خبـر 

داخلـی  آئین نامـه  کمیسـیون  محتـرم  ریاسـت 
مجلـس شـورای اسـالمی، همانگونـه کـه می دانیـد 
شـماره  نامه هـای  طـی  نگهبـان  محتـرم  شـورای 
7262/102/97 و 7274/102/97 مـورخ 1۸ مهرمـاه 
اعمـال شـده  و دو( اصالحـات  )پیوسـت یـک   97
شـورای  مجلـس   1397 مهرمـاه  سـوم  جلسـه  در 

اسـالمی جهـت رفع ایرادات آن شـورا را در خصوص 
اسـالمی  جمهـوری  دولـت  الحـاق  لوایـح  تصویـب 
بـرای  متحـد  ملـل  سـازمان  بـه کنوانسـیون  ایـران 
مبـارزه بـا جرائـم سـازمان یافتـه فراملـی و اصـالح 
و  ندانسـته  کافـی  را  پولشـویی  بـا  مبـارزه  قانـون 
 110 2 اصـل  بنـد  را مغایـر  ایـن مصوبـات  کمـاکان 
آن،  متعاقـب  اسـت.  اعـالم کـرده  اساسـی  قانـون 
طـی  اسـالمی  شـورای  مجلـس  محتـرم  ریاسـت 
 97 مهرمـاه   19 تاریـخ  بـه   60290 شـماره  مکاتبـه 
مصوبـات موصـوف را کـه مورد ایـراد شـورای نگهبان 
بـوده اسـت بـدون ارجـاع بـه کمیسـیون و متعاقبـًا 
طـرح در صحـن علنـی رأسـًا و مسـتقیمًا و بـدون 
اطـالع مجلـس بـه مجمع تشـخیص مصلحـت نظام 

)3 )پیوسـت  می کنـد.  ارسـال 

هیـــات  عضـــو  یـــک 
از  مجلـــس  رئیســـه 
تقدیـــم طـــرح اســـتیضاح 
بـــه  خارجـــه  وزیـــر 
هیـــات رییســـه مجلـــس خبـــر داد.علـــی اصغـــر 
ــت:  ــر گفـ ــن خبـ ــالم ایـ ــا اعـ ــژاد بـ ــف نـ یوسـ
ــا  ــا 24 امضـ ــف بـ ــواد ظریـ ــتیضاح محمدجـ اسـ
و در 11 محـــور بـــه شـــرح زیـــر تحویـــل هیـــات 
ـــاذ  ـــت:اظهارات و اتخ ـــده اس ـــس ش ـــه مجل رییس
ــویی  ــام پولشـ ــه اتهـ ــواب از جملـ ــع ناصـ مواضـ
بـــه جمهـــوری اســـالمی ایـــران،  بی توجهـــی 
عـــدم   ، دیپلماســـی کشـــور  در  اقتصـــاد  بـــه 
فعال کـــردن  و  توســـعه  بـــه  کافـــی  توجـــه 
ــا و  ــیا، آفریقـ ــاره آسـ ــورهای قـ ــا کشـ ــط بـ روابـ

آمریـــکای التیـــن، اســـتفاده از برخـــی ســـفیران 
انتخـــاب  عـــدم  و  فرصت ســـوزی  ناکارآمـــد، 
ــه  ــت کـ ــورهای دوسـ ــی کشـ ــرای برخـ ــفیر بـ سـ
ارتبـــاط خوبـــی بـــا آنهـــا داریـــم، ماننـــد چیـــن 
ــی در  ــای ایرانـ ــتگیری دیپلمات هـ ــد، دسـ و هنـ
کشـــورهای اروپایـــی بـــه بهانـــه واهـــی و عـــدم 
ـــاع از  ـــی در دف ـــرکات کاف ـــل و تح ـــه مث ـــه ب مقابل
ــی  ــتفاده از فرصت هایـ ــدم اسـ ــا،  عـ دیپلمات هـ
کـــه مقاومـــت در منطقـــه فراهـــم کـــرده اســـت. 
در  دیپلماســـی  دســـتگاه  منفعالنـــه  مواضـــع 
ــا، به کارگیـــری  ــتار حجـــاج در منـ خصـــوص کشـ
افـــراد نامطمئـــن در مذاکـــرات حســـاس و مهـــم 
ـــن  ـــن رفت ـــه از بی ـــور ب ـــی کش ـــه دفاع ـــد بنی و تهدی

آن. توانایـــی 

ان
مار
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نشسـت ویـژه سـه قوه برای بررسـی و رفع ابهامـات قانون 
منـع بکارگیـری بازنشسـتگان در محـل دیـوان محاسـبات 

کشـور برگزار شـد.
زهـرا سـعیدی سـخنگوی کمیسـیون اقتصـادی مجلس با 
اعـالم ایـن خبـر بـه ایسـنا گفـت: در ایـن جلسـه کـه در 
دیـوان محاسـبات و قبـل از آغـاز جلسـه علنـی مجلـس 
در حـال برگـزاری اسـت، رییس دیوان محاسـبات کشـور، 
نماینـده دیـوان عدالـت اداری، معـاون حقوقـی رییـس 

جمهـور و جمعـی از نماینـدگان حضـور دارنـد. 

وزیـر علـوم بـا تاکیـد بـر این کـه دانشـگاه های غیردولتـی و 
موسسـات آموزشـی و غیرانتفاعـی تحـت نظـارت و بازرسـی 
مسـتمر قـرار دارند، گفـت: تا اواخر سـال 1391، 353 موسسـه 
غیرانتفاعی تشـکیل شـد که اکنون با بازرسـی های انجام گرفته 
ایـن میـزان بـه کمتـر از 300 موسسـه رسـیده اسـت. منصـور 
غالمـی  افزود:براسـاس اصل 44 قانون اساسـی درباره  حمایت 
از بخـش غیردولتـی وزارت علـوم تـالش کرد وظایف خـود را به 

خوبـی انجـام دهد. 

نشست سه قوه برای 
بررسی قانون  منع 

بکارگیری بازنشستگان

بیش از 50 موسسه غیردولتی 
وغیرانتفاعی منحل شده است

سـوال ملی دو نماینده از وزیران فرهنگ و ارشـاد اسـالمی 
و اطالعات اعالم وصول شـد.

سـوال ملـی محمدرضـا صباغیـان نماینـده تفـت و میبد از 
وزیـر فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی در خصـوص سیاسـت آن 
وزارتخانـه در زمینـه ارتقـای فرهنگـی و برنامـه تجمـع 7 

آبـان در پاسـارگاد.
سـوال ملـی حسـینعلی حاجی دلیگانـی نماینده شـاهین 
شـهر از وزیـر اطالعـات دربـاره اتخـاذ مواضـع ناصـواب و 

عملکـرد ضعیـف در موضـوع حیاتـی و مهـم کشـور.

یک نماینده مجلس با اشـاره به موفقیت ها و دسـتاوردهای 
دسـتگاه دیپلماسی کشـورمان تاکید کرد که فضای مجلس 
به سـمت اسـتیضاح ظریف نیسـت و اکثریت نمایندگان ، 
حامـی و پشـتیبان وزیر امور خارجه هسـتند. نماینده مردم 
گلپایـگان و خوانسـار در مجلـس ادامـه داد: امروز دسـتگاه 
دیپلماسـی کشـورمان با چالش هایی مانند خروج آمریکا از 
برجام و مساله سـازی های رژیم صهیونیسـتی و عربسـتان 
مواجـه اسـت بنابرایـن نـه تنهـا نبایـد بـه وزیر خارجـه انگ 
بزنیـم، بلکـه بایـد حمایـت جـدی و همه جانبـه ای از وی 

داشـته باشیم. 

اعالم وصول سوال از 
وزیران فرهنگ و اطالعات

فضای مجلس به سمت 
استیضاح ظریف نیست

پیام رسـانه

روزنامه گاردین لحظه فرود کاوشـگر 
اینسـایت روی ماه را به عنوان تصویر یک 

خود انتخاب کرده.

خبرگـزاری اسپوتنیک از قول وزیر 
خارجه ترکیه نوشـته: دلیلی ندارد اردوغان 
نخواهد با بن سـلمان سعودی دیدار داشته 

باشد.

درخواست  الجزیرهاز  خبرگزاری 
محمدبن سـلمان برای دیدار با اردوغان در 

نشسـت سران گروه 20 خبر داده.
خاورمیانهروسیهانگلستان

خبرگزاری دویچه وله از چشـم انداز 
روابط آمریکا و آلمان گزارشـی تحلیلی 

کرده. منتشر 
آلمان
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این صفحه می خوانیم
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پیام رسـانه

خبرگـزاری فرانس24 از کوتاه 
آمدن رئیس جمهور فرانسـه در برابر 

خواسـته های »جلیقه زردها« خبر داده.

خبرگـزاری یورونیوز توصیف ترامپ 
از برگزیت را »خوب برای اروپا« تشـریح 

کرده.

روزنامه وال استریت ژورنال 
لحظه فرود کاوشـگر اینسایت روی ماه را 

به عنـوان تصویر یک خود انتخاب کرده.
آمریکااروپافرانسه

خبرگزاری سی ان ان از پایان 
تولید 6 خودرو توسـط جنرال موتور خبر 

داده و از کوچـک کردن کارخانه های 
برون مرزی اش در کانادا نوشته.

آمریکا

پیام خبر
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عدم کارایی جلیقه های 
ضدگلوله محیط بانان 

حفاظـت  سـازمان  مدیـرکل 
محیـط زیسـت البـرز بـا بیـان 
اینکـه طبـق اسـتاندارد جهانـی 
بـه ازای هـر هـزار هکتـار یـک 
محیط بـان بـه کار گرفتـه می شـود گفـت: در البـرز تعداد 
محیط بانـان یـک سـوم اسـتاندارد جهانـی اسـت و بـه 
ازای هـر سـه هـزار هکتـار یـک محیط بـان مشـغول بـه 
کار اسـت. فردیـن حکیمی، گفت: خریـد تجهیزات مورد 
نیـاز بـرای محیط بانان اسـتان در سـال جاری به نسـبت 
سـال های پیـش وضعیـت بهتـری دارد و یک سـری از 
نیازها از اسـتان و بخشـی نیز از طریق سـازمان حفاظت 

محیـط زیسـت تأمیـن شـده اسـت.

محیط بان

تشکیل تیم نظارت 
بر مراکز معاینه فنی 

استان تهران
معـاون نظـارت و پایش اداره محیط 
زیسـت اسـتان تهـران ضمن اشـاره 
بـه تشـکیل تیـم نظـارت بـر مراکـز 
بـرای  تهـران  اسـتان  فنـی  معاینـه 
جلوگیـری از تخلفـات گفـت: هـدف 
مـا این اسـت کـه برگه معاینـه فنی 
کـه در همـه شهرسـتان های اسـتان 
و  کیفیـت  می شـود  صـادر  تهـران 
برگه هـای معاینـه  اسـتاندار مشـابه 
فنـی شـهر تهـران را داشـته باشـد.

اینکـه  بیـان  بـا  رسـتگاری  محمـد 
بـر اسـاس مصوبـه کارگـروه کاهش 
آلودگـی هـوای تهـران تیـم نظـارت 
اسـتان  در  فنـی  معاینـه  مراکـز  بـر 
تهـران تشـکیل شـده اسـت، اظهـار 
از عملکـرد  روزانـه  تیـم  ایـن  کـرد: 
مراکـز معاینـه فنی در اسـتان تهران 
تخلفـات  از  تـا  می کنـد  بازدیـد 

کنـد. جلوگیـری  احتمالـی 
نماینـده  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  وی 
اسـتانداری، پلیـس، محیط زیسـت 
حضـور  تیـم  ایـن  در  شـهرداری  و 
مـا  اولویـت  تصریـح کـرد:  دارنـد، 
مراکـز معاینـه فنی در اسـتان تهران 
و بعـد شـهر تهـران اسـت چـرا کـه 
بـر اسـاس مشـاهدات، تخلفـات در 
اسـتان تهـران بیشـتر از شـهر تهران 

اسـت.
معـاون نظـارت و پایش اداره محیط 
زیسـت اسـتان تهران با بیـان اینکه 
طـی یک برنامـه زمان بنـدی از کلیه 
مراکـز معاینـه فنی اسـتان تهران در 
شـش ماه دوم سـال بازدیـد خواهد 
شـد، گفـت: اگـر کاتالیسـت خودرو 
خروجـی  باشـد  تقلبـی  یـا  خـراب 
مواجـه  مشـکل  بـا  نیـز  اگـزوز 
می شـود و نمی توانـد معاینـه فنـی 

را پـاس کنـد.

فرونشست، تهدیدی جدید  برای  محیط زیست
فعال محیط زیست: فرونشست ناشی از برداشت 

بیش از اندازه آب از سفره های آبی است

خبر

فرونشست زمین دشت های کشور را تهدید می کند

در خمینی شــهر، مدتــی اســت کــه در گوشــه و کنــار و 
اطــراف باغــات خمینی شــهر آگهی هــای فــروش آب و 
حمل ونقــل آن بــه چشــم می خــورد. مطالبــه مردمــی 
ــا  ــر آن داشــت ت ــه اعضــای شــورای شــهر را ب در ایــن زمین
غیرمجــاز  چاه هــای  بی رویــه،  برداشــت های  پیرامــون 
ــه ای  ــوول آب منطق ــا مس ــه ای را ب ــی ها جلس و آب فروش

ــد. ــکیل دهن ــتان تش شهرس
داود وطنخــواه- عضــو شــورای شــهر خمینی شــهر در این جلســه 
ــان  ــر اســتان اصفه ــه خشکســالی هــای چندیــن ســال اخی ب
اشــاره و از آب فروشــی های گســترده در ســطح شهرســتان 
ــهر  ــای آب خمینی ش ــفانه از چاه ه ــت: متأس ــرد و گف ــاد ک انتق
صــادر  مجوزهایــی کــه  می شــود.  برداشــت  آب  بی رویــه 
می شــود نــه تنهــا بــرای باغــات و کشــاورزی بلکــه بــرای صنعت 
و خــارج از شهرســتان نیــز مشکل ســاز اســت و ایــن در حالــی 
اســت کــه شــهرداری خمینی شــهر بــرای مباحــث زیرســازی ها 
ــد.  و ساخت وســازها و ... از پســاب کشــتارگاه اســتفاده می کن
ــا  ــد و ی ــداری کن ــاب را خری ــن پس ــد ای ــز می توان ــت نی صنع
پکیج هایــی را نصــب کنــد، تــا ســرمایه ملــی ایــن شــهر چــوب 

حــراج نخــورد.
آنطــور کــه ایســنا می نویســد حســین رحیمــی- عضــو دیگــر 
شــورای شــهر خمینی شــهر نیــز بــه وضعیــت نامناســب آبــی در 
50 ســال اخیــر اشــاره  کــرد و گفــت: ســفره های آب زیرزمینــی 
ــوع  ــک موض ــوان ی ــه عن ــوع آب ب ــرار دارد. موض ــران ق در بح

حیاتــی بــرای ادامــه زندگــی در ایــن شــهر مطــرح اســت. 
ــز آب شــرب اســت و در درجــه  ــت نی ــت دول ــزود: اولوی وی اف
ــه  ــرار دارد. در خمینی شــهر ب ــت ق ــد صنع دوم کشــاورزی و بع
لحــاظ کارگاه هــای صنعتــی پراکنده متأســفانه زمینه انتقــال آب 
و سوءاســتفاده بخش هــای مختلــف فراهــم اســت. برداشــت 
ــرد،  ــه عقــل می پذی ــد کــرده و ن ــون تأیی ــه قان ــه آب را ن بی روی
بــا ایــن رونــد مــا در ســال های آینــده در مصــارف خانگــی دچــار 

مشــکل خواهیــم شــد.
ــه  ــه بحــث فرونشســت زمیــن خطــاب ب ــا اشــاره ب رحیمــی ب
مدیــر آب منطقــه ای گفــت: چنــد چــاه در محــدوده شهرســتان 
ــزان آب  ــه می ــوز چ ــن مج ــاس ای ــر اس ــد و ب ــوز گرفته ان مج
ــر اســاس آمــار و اطالعــات چــه میــزان  برداشــت می شــود؟ ب
ــی از  ــه بخش ــرار دارد و چ ــا ق ــی م ــفره های زیرزمین آب در س
آن در حــال برداشــت اســت؟ برنامــه بلنــد ملــت شــما در ایــن 

زمینــه چیســت ؟ و آیــا بناســت ایــن رویــه ادامــه یابــد؟
همچنیــن مســوول آب منطقــه ای شهرســتان خمینی شــهر 
ــالم  ــه اع ــتان را 22۸5 حلق ــن شهرس ــای ای ــداد کل چاه ه تع
کــرد و گفــت: در محــدوده ایــن شهرســتان ۸۸7 حلقــه چــاه 
غیرمجــاز شناســایی شــده اســت کــه در مجمــوع 19۸6 حلقــه 

چــاه مجــاز داریــم. 
ــن چاه هــای مجــاز 10۸3 چــاه  ــزود: از ای ــف زاده اف ــوذر حنی اب
ــاه  ــی 1770 چ ــور کل ــه ط ــق و ب ــه عمی ــا نیم ــق،6۸6 ت عمی
مصــارف کشــاورزی و 33 حلقــه چــاه مصــارف صنعتــی دارنــد. 
ــرب  ــرای ش ــاه ب ــه چ ــبز و 1۸حلق ــای س ــاه فض ــه چ 22 حلق
اســتفاده می شــود. بــه طــور متوســط مجموع برداشــت ســالیانه 
بــر اســاس هــزار مترمکعــب از چاه هــای مجــاز کشــاورزی بــر 
اســاس عــدد پروانــه، 133 میلیــون مترمکعــب در ســال اســت. 
همیــن عــدد بــرای چاه هــای صنعتــی 2 میلیــون و 300 هــزار 

متــر مکعــب اســت.

خرید و فروش آب 
در خمینی شهر

دبیرکارگــروه تخصصــی پســماند و محیــط 
زیســت اتــاق فکــر توســعه و تعالــی مازنــدران 
گفــت: باتری هــا حــاوی مــواد خطرناکــی ماننــد 
ســرب، نیــکل و کادمیــوم هســتند، ایــن مــواد 
در ترکیــب بــا بــاران واکنــش داده و عناصــر بــه 
شــدت خطرنــاک و ســرطانزایی را آزاد می کننــد 

و در نتیجــه بــا شستشــوی بــاران باعــث تولیــد 
شــیرابه های خطرنــاک می شــوند.

عزیــر عابســی  بــا هشــدار در مــورد باتــری هــای 
مســتعمل و دور انداختــن ایــن مــاده بــه شــدت 
ــته  ــوارد نوش ــه م ــر ب ــرد: اگ ــح ک ــمی تصری س
شــده در پشــت باتــری هــا دقــت کنیــد متوجــه 

خواهیــد شــد کــه عالمتــی وجــود داشــته کــه 
نبایــد ایــن مــاده در ســطل زبالــه قــرار گیــرد و 
دور ریــز آن در ســطل زبالــه یــک جــرم زیســت 

محیطــی بــه شــمار مــی رود.
عابســی، باتــری هــا را حــاوی مــواد خطرناکــی 
ــوم دانســت و در  ــکل و کادمی ــد ســرب، نی مانن
مــورد خطــرات ناشــی از انباشــت ایــن مــواد در 
محــل هــای دفــن زبالــه اظهــار کــرد: از آنجایــی 
کــه محــل هــای دفن و دپــوی زبالــه، اســتاندارد 
نیســتند، ایــن مــواد در ترکیب بــا بــاران واکنش 
داده و عناصــر به شــدت خطرناک و ســرطانزایی 

ــوی  ــا شستش ــه ب ــد و در نتیج ــی کنن را آزاد م
بــاران باعــث تولیــد شــیرابه خطرنــاک شــده که 

مشــکل کنونــی مازنــدران اســت.
صنعتــی  دانشــگاه  علمــی  هیــات  عضــو 
نوشــیروانی بابــل بــا تاکیــد بــر اینکــه قســمت 
ــی  ــواد آل ــزء م ــی ج ــای خانگ ــه ه ــم زبال اعظ
ــه هــای  ــا دقــت در زبال هســتند، اظهــار کــرد: ب
ــادی از  ــش زی ــه بخ ــد ک ــم دی ــی خواهی خانگ
حجــم مــواد دور ریــز خانواده هــا بــه مــواد 
آلــی نظیــر پوســت میــوه هــا و صیفــی جــات 

دارد. اختصــاص 

شیرابه هایی که در شمال سرطان 

تولید می کنند

عضو هیئت علمی دانشـگاه صنعتی نوشیروانی 
بابـل، زبالـه هـای کشـورهای پیشـرفته را فاقـد 
مـواد آلـی دور ریـز عنـوان و تصریـح کـرد: در 
کشـوری مانند آمریکا مشـتریان، میوه و صیفی 
جـات را بـه شـکلی کـه در ایـران به فـروش می 
رسـد تهیـه نکـرده و همـه ایـن محصـوالت بـا 
اسـتفاده از صنایـع تبدیلـی فـرآوری شـده و در 
اشـکال متنوع در اختیار مصرف کننده قـرار دارد.

خبر
پیام ما

فرماندار شهرستان دماوند گفت: اجرای طرح فاضالب می تواند باعث نجات حیات انسان از طریق حفظ محیط 
زیست و نگهداری از منابع آب شود.

بهبود سالمت شهری با 
گسترش فضاهای سبز

سـازمان ملل متحـد روز )دوشـنبه( 
بهبـود  هـدف  بـا  را  ای  توافقنامـه 
سـالمت شـهروندان از طریق ترمیم 
و ایجاد فضاهای سـبز شـهری متنوع زیسـتی در سراسـر جهان 
امضـا کـرد. به گزارش ایسـنا، سـازمان ملل متحـد در کنفرانس 
تنوع زیسـتی سـال 201۸ این سـازمان در "شـرم الشـیخ"،  شهر 
سـاحلی دریای سـرخ مصر با دانشـگاه "آدالید" استرالیا و طرح 
ابتـکاری میکروبیـوم شـهری سـالم )HUMI( در ایـن زمینه به 

توافقی مشـترک رسـید.
دیوید کوپر، معاون اجرایی دبیر کنوانسـیون تنوع زیسـتی، این 
مشـارکت را جنبشـی جهانی برای بهبود سـالمت جهانی شهری 

دانست.

فضای سبز

تاالب »آق قشالق« 
در بجنورد بین المللی می شود

طبیعـی  محیـط  اداره  رییـس 
محیط زیسـت  حفاظـت  اداره کل 
گفـت:  شـمالی  خراسـان   
پیگیری هـای الزم در حـال انجـام 
اسـت تـا تـاالب آق قشـالق به عنوان تاالب رامسـر سـایت به 
ثبـت برسد.»اسـکندر گردمـردی«، بـا اشـاره بـه این کـه این 
تـاالب در حوالـی روسـتاهای آق تپـه و قشـالق در بخـش 
حصـار گرمخـان بجنـورد واقـع اسـت، افـزود: به رغـم وجـود 
بحـران کم آبـی در ایـن منطقـه، این تـاالب دارای آب اسـت 
وی  هسـتند.  تاالبـی  زمین هـای  آن  اطـراف  زمین هـای  و 
هـدف اصلـی از ثبـت ایـن تـاالب را حفاظـت و مراقبـت از 

آن اعـالم کـرد.

تاالب

کاهش تنوع زیستی، 
بشر را تهدید می کند

کشـاورزی  و  خواربـار  سـازمان 
ملـل متحـد )فائـو( در گزارشـی 
اعـالم کـرد: از بیـن رفتـن تنوع 

زیسـتی تهدیـدی جـدی بـرای بشـر اسـت.
بـه گزارش ایسـنا، فائـو در گزارش خود کـه در کنفرانس 
تنـوع زیسـتی ملـل متحـد در مصـر منتشـر شـد، آورده  
زیسـتی  تنـوع  دهنـده  هشـدار  رفتـن  بیـن  از  اسـت: 
پیامدهـای فاجعه بـاری را بـرای بشـر بـه همـراه خواهد 
داشـت. ایـن امـکان وجـود دارد کـه تغییـرات اقلیمـی 
بـا گذشـت زمـان برگشـت پذیر باشـد امـا زمانیکـه یـک 
گونـه جانـوری منقـرض می شـود دیگـر امکان بازگشـت 

ندارد. وجـود  آن 

زیست

هر همدانی چقدر 
زباله تولید می کند؟

معـاون خدمات شـهری شـهرداری 
همـدان گفـت: روزانـه ٤٥٠ تن زباله 

در همـدان تولید می شـود.
وحیـد علی ضمیـر، بـا اشـاره بـه اینکـه سـرانه تولیـد زباله در 
کشـور بـرای هـر نفـر دو کیلـو و ٧٨٠ گـرم و ایـن آمـار بـرای 
هـر همدانـی  ٨١٠ گـرم اسـت،  افـزود: نیـاز اسـت بـا ایجـاد 
همـکاری و هماهنگـی بیـن شـهروندان و شـهرداری، کاهـش 
تولیـد زبالـه را داشـته باشـیم و کاهـش زبالـه تولیـدی در 
دسـتور کار قـرار گیـرد. وی تصریـح کـرد: جمـع آوری زبالـه 
شـهر همـدان به صـورت مکانیـزه و با ٥٠ دسـتگاه پـرس زباله 
انجـام می شـود و ٩٠٠ نفـر کار رفت و روب و جمـع آوری زباله 

را انجـام می دهنـد.

زباله

پدیــده  فرونشســت، 
محیطزیســتی اســت کــه هــر از 
گاهــی در یکــی از دشــت های 
کشــور  بــروز می کنــد. بســیاری از 
متخصصــان کشــور ایــن موضــوع 
را بــه برداشــت بیش از انــدازه آب  
ــط  ــی مرتب ــفره های زیرزمین از س
می داننــد. کــه بی توجهــی بــه 
ــران  ــارات جب ــد خس آن  می توان

ناپذیــری را بــه بــار آورد.
ــرح  ــی ط ــری فن ــه مج ــه گفت ب
از  ناشــی  مخاطــرات  بررســی 
ایــران  در  زمیــن  فرونشســت 
هــم  اکنــون شــاهد فرونشســتی 

غیرقابــل جبــران در دشــت هایی 
مرودشــت،  دشــت  همچــون 
قــره  بــالغ در فســا، ده  بیــد و 
ــانتیمتر  ــا 30 س ــارس ب داراب ف
ــتیم  ــال هس ــت در س فرونشس
کــه وضعیتــی تهدیدآمیــز دارنــد. 
می نویســد  ایرنــا  کــه  آنطــور 
ــد:  ــی می گوی ــواد بلورچ محمدج
کمتریــن خطــر فرونشســت هــا 
تبدیــل کل منطقــه بــه ناحیــه  ای 
ــود.  ــری خواهــد ب ــر و کوی ــی  ب ب
مجــری فنــی طــرح بررســی 
مخاطــرات ناشــی از فرونشســت 
ــا بیــان اینکــه  زمیــن در ایــران ب
شــور  زیرزمینــی  آب  ســطح 
و میــزان برداشــت از آبخــوان 
بــا توجــه بــه تعــداد چاه هــا 
افزایــش یافتــه اســت گفــت: 

هرچــه  بعــد  بــه   ۸0 دهــه  از 
تعــداد چاه هــا بیشــتر شــده آب 
ــون  ــری داشــته ایم و هم اکن کمت
آبــی باقــی نمانــده اســت، این در 
حالــی اســت کــه میــزان مصــرف 
آب در کشــور به صــورت میانگیــن 
ــارد مترمکعــب و ورودی  64میلی
49میلیــارد  تنهــا  آب خوان هــا 
اســت.   ســال  در  مترمکعــب 
از  زیرزمینــی  ســن  آب هــای 
ســطح زمیــن تــا عمــق 90 متری 
ــران  را 12هــزار ســال  اســت و ای
در کمربنــد خشــک جهــان جــزو 
پرمصــرف  تریــن کشور هاســت 
ــان کشــورهای همســایه  و در می
از  بیشــتر  پاکســتان  تنهــا، 
ــه  ــد ک ــرف می کن ــران آب مص ای
ــت دارد و ســیکل  ــر جمعی دوبراب

مصرفــش آســیب دیده اســت. 

فرونشست زمین در ایران 
140 برابر حد بحران

فرونشســت زمیــن پدیــده تقریبا 
نوظهــوری اســت کــه بیــش از 
150 کشــور از جملــه ایــران بــا 
ــاس  ــر اس ــتند؛ ب ــر هس آن درگی
اعــالم مجامــع بیــن المللــی فــرو 
نشســت ســاالنه 4 میلیمتــر از 
زمیــن بحــران اســت؛ درحالیکــه 
در حدفاصــل بیــن دشــت فســا و 
جهــرم شــاهد فرونشســت زمیــن 
تــا 54 ســانتیمتر یعنــی چیــزی 
حــدود 140 برابــر حــد بحــران 

هســتیم.
فعــال  درویــش  محمــد 
ــت:  ــد اس ــت معتق ــط زیس محی
فرونشســت زمیــن ناشــی از نبود 
ــه و برداشــت  ــن تغذی ــادل بی تع
ــی  ــر زمین ــای آب زی ــفره ه از س
اســت کــه رخ مــی دهــد؛ تقریبــا 
دو ســوم کل دشــت هــای کشــور 
دشــت هــای ممنوعــه اعــالم 
شــدند و متاســفانه در بخــش 
قابــل توجهــی از ایــن دشــت 
ــی آبخــوان  ــراز منف ــزان ت ــا می ه
هــا بــه بیــش از 2 متــر در ســال 

ــت.  ــیده اس رس
وی افــزود: بخــش هــای بزرگــی 
در اســتان هــای مرکــزی بــه 
ــای شــرقی در  ــراه اســتان ه هم
ایــن موقعیــت بســیار دشــوار 
اســتان  یعنــی  دارنــد؛  قــرار 
ــزی،  ــن، مرک ــران، قزوی ــای ته ه
اصفهــان، فــارس، کرمــان، بخــش 
شــمالی سیســتان و بلوچســتان، 
بخــش هــای شــمالی هرمــزگان، 

از  ای  عمــده  هــای  بخــش 
خراســان هــای رضــوی، شــمالی، 
جنوبــی و بخش هایــی از همدان 
ــرو  ــده ف ــر پدی ــدت درگی ــه ش ب

ــتند. ــت هس نشس
بــه طــور کلــی بدتریــن وضعیــت 
ــارس دارد  ــتان ف ــور اس را در کش
ــا و  ــاالب ه ــام ت ــا تم ــه تقریب ک
دریاچــه هــای خــود را از دســت 
نشســت  بیشــترین  و  داده 
ــق گــزارش ســال  ــز طب زمیــن نی
ــی  ــن شناس ــازمان زمی 1395 س
ــا و  ــت فس ــن دش ــه بی در فاصل
جهــرم رخ داده کــه میــزان آن 
بــه 54 ســانتیمتر در ســال مــی 

ــد. رس

ضرورت اصالح 
سیاست های برداشت آب

اســت  معتقــد  کردوانــی 
فروچالــه  بــا  فرونشســت 
متفــاوت اســت. پرفســور پرویــز 
کویرشناســی  پــدر  کردوانــی 
ــا بیــان ایــن کــه پدیــده  ایــران ب
فرونشســت مجــزا از فروچالــه 
اســت، می گویــد: فرونشســت 
پاییــن  بــه  رو  قایــم  حرکــت 

ســطح زمیــن در مقیــاس بــزرگ 
ــه آب  ــی روی ــت ب ــر برداش در اث
امــا  اســت  زیرزمینــی  هــای 
فروچالــه در زمیــن هــای آهکــی 
ــطح  ــی س ــورت فرورفتگ ــه ص ب
بــه شــکل هــای  زمیــن کــه 
بیضــی و کــروی دارای دیــواره 
هــای بــا شــیب تنــد کــه در اثــر 
گســیختگی الیــه هــای ســطحی 

ایجــاد شــده، اســت. 
کردوانــی بــا بیــان ایــن کــه تنهــا 
پیشــگیری چــاره جلوگیــری از 
وقــوع فرونشســت زمیــن اســت، 
ــده  ــن پدی ــه ای ــی ک ــزود: زمان اف
رخ دهــد، زمیــن حالــت آبگیــری 
ــکان  ــت داده و ام ــود را از دس خ
بازگشــت بــه حالــت اولیــه وجــود 
ــع  ــزون جوام ــدارد.  رشــد روزاف ن
مهاجــرت  دلیــل  بــه  شــهری 
ــرای  ــده ب ــث ش ــتاییان باع روس
تامیــن آب آشــامیدنی مناطــق 
شــهری چــاه هــای عمیــق و 
نیمــه عمیــق متعــددی حفــر 
شــود کــه منجــر بــه افــت ســطح 
ــه  ــی و در نتیج ــای زیرزمن آب ه
وقــوع پدیــده فرونشســت در این 

ــت.  ــده اس ــق ش مناط

ته
نک

فرونشسـت زمیـن پدیـده تقریبـا نوظهوری اسـت 
کـه بیـش از 150 کشـور از جملـه ایـران بـا آن درگیر 
هسـتند؛ بر اسـاس اعـالم مجامع بیـن المللی فرو 
نشسـت سـاالنه 4 میلیمتـر از زمیـن بحران اسـت؛ 
درحالیکـه در حدفاصـل بیـن دشـت فسـا و جهرم 
شـاهد فرونشسـت زمیـن تـا 54 سـانتیمتر یعنی 

چیـزی حـدود 140 برابـر حـد بحران هسـتیم.
محمد درویش فعال محیط زیسـت معتقد اسـت: 
فرونشسـت زمین ناشـی از نبود تعـادل بین تغذیه 
و برداشـت از سـفره های آب زیر زمینی است که رخ 
مـی دهـد؛ تقریبا دو سـوم کل دشـت های کشـور 

دشـت های ممنوعه اعالم شـدند.
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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مدیر میراث فرهنگی شهرستان آران و بیدگل از کشف پایه آتشدان آتشکده متعلق به عصر ساسانی 
در تپه باستانی کهریز در شهر نوش آباد از توابع این شهرستان در شمال استان اصفهان خبر داد.

پیام میراث

رنا
 ای

س:
عک

بـا آغـاز تعطیلی هـای چنـد روز گذشـته - بـه مناسـبت 
تاریخـی  بخـش   - )ص(  محمـد  حضـرت  والدت 
ثبـت  شـماره  منتظـر  کـه  نجف آبـاد  ارشـاد  حسـینیه 
ملـی از سـوی میـراث فرهنگـی اسـتان اصفهـان بـود، 
تخریـب شـد. از حـدود دو مـاه قبـل زمزمه هـای اولیـه 
و حتـی برخـی حرف هـا بـرای تخریـب بخـش تاریخـی 
مطـرح  اصفهـان  اسـتان  در  نجف آبـاد  ارشـاد  حسـینیه 
شـدند، دلیـل ایـن درخواسـت نیـز سسـت شـدن پایـه 
بیـان  ارزشـمند  و  تاریخـی  بنـای  ایـن  سـتون های 
شـده بـود. حسـین نجفی پـور، فعـال میـراث فرهنگـی 
دوم  طبقـه  می گویـد:  اصفهـان،  نجف آبـاد  شهرسـتان 
عمـارت »حسـینیه ارشـاد« نیمـه شـب جمعـه دوم آذر 
بـه طـور کامـل تخریـب شـده اسـت.او ادامـه می دهـد: 
از زمـان آغـاز تخریـب، تـالش کـردم بـا یـگان حفاظـت 
امـا  کنـم  برقـرار  ارتبـاط  شهرسـتان  فرهنگـی  میـراث 
چـون نیمـه شـب بـود نتوانسـتم و بنـا بـه طـور کامـل 

تخریـب شـد.
بـه گفتـه ی وی، طبقـه دوم عمـارت »حسـینیه ارشـاد« 
کـه تـا چنـد سـال گذشـته فعـال بـوده و تـا مدتـی نیز 
کاربـری  اداری داشـته و برخـی اقدامـات کوتـاه مـدت 
در آن انجـام می شـده اسـت، دارای تزیینـات منحصـر 
بـه فـرد تاریخـی در این شهرسـتان بـود. طبقه نخسـت 
حسـینیه ارشـاد نیـز در طول سـال های گذشـته تخریب 

و نوسـازی شـده بود.
او بـه رونـد نامه نگاری هـا بـرای رسـیدگی بـه ایـن بنای 
می کنـد  اشـاره  سـال گذشـته  چنـد  طـول  در  تاریخـی 
و می گویـد: در سـال های گذشـته چنـد بـار شـهرداری 
نجف آبـاد در نامـه بـه میـراث فرهنگی درخواسـت لزوم 
می کنـد  را  تاریخـی  بنـای  ایـن  بـه  رسـیدگی  و  توجـه 
هـر چـه سـریع تر  اسـت،  ارزشـمند  بنـا  ایـن  اگـر  کـه 
نسـبت بـه مرمـت و احیـای آن اقـدام شـود. در غیـر 
بـه خطـر  بـه دلیـل احتمـال تخریـب و  ایـن صـورت، 

افتـادن جـان مـردم، آن تخریـب شـود.

سوژه طبقه دوم 
حسینیه ارشاد 

تخریب شد

رنا
 ای

س:
عک

عمارت »جنانی« همدان معلق میان زمین وهوا
فعال میراث فرهنگی همدان: دیوارهای داخلی گویا به عمد برای تخریب سریع تر در حال آسیب دیدن هستند.

روند ثبت ملی  این بنا بسیار طول کشیده است

مســافرخانه  »جنانــی«،  عمــارت 
»آیــت هللا  تبعیــدگاه  یــا  »آبــادان« 
ــدارد؛ قصــه، قصــه ی  ــی« فرقــی ن مدن
ــش از ۸0  ــا بی ــی ب ــای تاریخ ــک بن ی
ــه ی  ــه آن را نمون ــت ک ــر اس ــال عم س
دوران  اواخــر  معمــاری  از  خاصــی 
می داننــد؛  پهلــوی  اوایــل  و  قاجــار 
بنایــی کــه نخســتین بنــای ســه طبقــه 
ــرای  ــی ب ــوده و حت در شــهر همــدان ب
ــدان  ــا هم ــوی ت ــا پهل ــاح اش رض افتت

ــی رود. م
چنــد  کــه  نگرانی هایــی  کنــار  در 

دوســتداران  اســت گریبــان  ســالی 
بــرای  را  همــدان  فرهنگــی  میــراث 
ــار  ــر ب ــن شــهر ه ــای تاریخــی ای بناه
بــه خاطــر یکــی از بناهــای تاریخــی و 
ــی  ــای تاریخ ــی بافت ه ــدد و حت متع
ــی  ــم یک ــاال ه ــه، ح ــهر گرفت ــن ش ای
میــراث  دوســتداران  نگرانی هــای  از 
فرهنگــی در همــدان مســئله ی عمــارت 
»جنانــی« اســت، بنایــی کــه در نیمــه 
قــرار  همــدان  در  شــهدا  خیابــان 
ــان  ــام خیاب ــا ن ــه و در گذشــته ب گرفت

می شــد. شــناخته  »شــورین« 
میــراث  هنــوز  کــه  اســت  جالــب 
بنــای  ایــن  ثبــت  بــرای  فرهنگــی 
تاریخــی کــه نخســتین بنــای چنــد 

یــک  عنــوان  بــه  همــدان  طبقــه 
بــه  بــوده،  مســافرخانه  و  اقامتــگاه 
یــک برنــد در شــهر تبدیــل شــده، 
و  می کنــد  عمــل  ایــن کنــدی  بــه 
عمــارت در حالــی بــه تخریــب نزدیــک 
ــک  ــه ی ــل آن ب ــا تبدی ــه ب ــود ک می ش
بــه  را  ان  می تــوان  ســنتی،  هتــل 
ــهر  ــگری ش ــای گردش ــی از برنده یک
تبدیــل کــرد. یلــدا خاکبــاز، فعــال 
همــدان،  اســتان  فرهنگــی  میــراث 
اشــاره  بــا  ایســنا  بــا  گفت وگــو  در 
بــه قصــه ی ادامــه دار ایــن عمــارت 
هفتــه  ســه  می گویــد:  تاریخــی 
پیــش خبــر رســید کــه دیوارهــای 
دیده انــد.  آســیب  عمــارت  داخلــی 

ــد  ــا بازدی ــان بیشــتر از بن ــرای اطمین ب
ــدیم،  ــه ش ــفانه متوج ــم و متاس کردی
بــه عمــد  دیوارهــای داخلــی گویــا 
حــال  در  ســریع تر  تخریــب  بــرای 

هســتند. آســیب دیدن 
ــر  ــی های مدی ــه بررس ــاره ب ــا اش او ب
ــدان از  ــتان هم ــی اس ــراث فرهنگ می
ایــن بنــا و موافق بــودن نظــر وی مبنی 
ــه  ــده ب ــدی وارد ش ــیب هیا عم ــر آس ب
ایــن عمــارت، ادامــه می دهــد: مــرداد 
ــد  ــر خری ــی ب ــی مبن امســال بحث های
و فــروش شــدن مجــدد ایــن عمــارت 
ــرح و  ــاژ مط ــاخت پاس ــرد س ــا رویک ب
ســپس عملــی شــد، هــر چنــد میــراث 
ــد و  ــرا وارد ش ــه ماج ــز ب ــی نی فرهنگ
تــالش کــرد بــا تعامــل و گفت وگــو 
ــد از آن  ــی بع ــد، حت ــظ کن ــا را حف بن
تالش هایــی بــرای ثبــت ملــی بنــا 

انجــام شــد.
ــودن  ــی ب ــت مل ــه ثب ــاره ب ــا اش وی ب
بــه  تاریخــی  بنــای  ایــن  جــداره ی 
بافــت  در  قرارگرفتــن اش  واســطه ی 
در  ایــن  می کنــد:  اظهــار  تاریخــی 
حالــی اســت کــه متاســفانه رونــد 
ــول کشــیده  ــیار ط ــا بس ــن بن ــت ای ثب
ــه  ــه هفت ــا س ــرداد ت ــاه م اســت، از م
گذشــته کــه بــار دیگــر زمزمه هــای 
آســیب رســیدن بــه دیــواره ای داخلــی 
ــوز کاری  ــاد، هن ــا افت ــر زبان ه ــا س بن

ــود. ــده ب ــام نش انج
بــه صحبت هــای مســئوالن  خاکبــاز 
ــی  ــان مبن ــی در ان زم ــراث فرهنگ می
بــر تهیــه ی پرونــده ی ثبتــی بنــا و 
صــورت  بــه  آن  ملــی  ثبــت  حتــی 
شــبانه اشــاره می کنــد و می افزایــد: 

بــا ایــن وجــود بــه نظــر می رســد 
کــه  اســت  گونــه ای  بــه  رفتارهــا 
ــا  ــت از بن ــرای حفاظ ــی ب ــا تمایل گوی
ندارنــد، هــر چنــد بــه عنــوان متولیــان 
فرهنگــی  میــراث  تاریخــی همــدان 
ــه حفــظ بناســت. او حضــور  موظــف ب
ــراث فرهنگــی  ــر کل می ــر - مدی مالمی
ــا  ــت بن ــتان - را در بررســی وضعی اس
ــه، هــر  و صحبت هــای او در ایــن زمین
ــی  ــت ارزیاب ــرد مثب ــک رویک ــد ی چن
واقعیــت  می گویــد:  امــا  می کنــد 
ایــن جاســت کــه عملکردهــا حتــی 
در میــراث فرهنگــی در ایــن زمینــه 
ــن باعــث می شــود  ضعیــف اســت وای
ــک داده  ــه مال ــتری ب ــان بیش ــا زم ت
خــود  اهــداف  بــه  نیــز  او  و  شــود 

ــد. برس
بــا  فرهنگــی  میــراث  فعــال  ایــن 

از  بنــا  حفــظ  تمایــل  بــه  اشــاره 
طبقــه ی  در  کــه  کســبه ای  ســوی 
اول بنــای جنانــی ســرقفلی دارنــد، 
ــان  ــا زم ــت کم ت ــد: دس ــه می ده ادام
حضــور مالــک قبلــی در ایــن عمــارت، 
بــه  تمایــل  عمــارت،  ســرقفلی داران 
ــتند  ــک داش ــا از مال ــل بن ــد کام خری

ــد. ــظ کنن ــا را حف ــن بن ــا ای ت
آن هــا ســرقفلی مغازه هــا را دارنــد، 
ــن ســاختمان  ــه مــرور زمــان اگــر ای ب
آســیب ببینــد بــه مــرور زمــان بــه 
ــی رود  ــش م ــا پی ــب بن ــمت تخری س
شــدن  حــذف  باعــث  مــرور  بــه 
مغازه هــا در طبقــه پاییــن مغازه هــا 
بــر  شــود، چــون دســت کم عــالوه 
ــن  ــظ ای ــرای حف ــارکتی ب ــث مش بح
ــک  ــی و اقتصــادی مل ــا، بحــث مال بن

نیــز بــرای آن هــا اهمیــت دارد.

میراث فرهنگــی،  ســازمان  رییــس 
در  گردشــگری،  و  صنایع دســتی 
اســتاندار  بــه  جداگانــه  نامه هایــی 
آذربایجــان شــرقی نقشــه محــدوده 
عرصــه، حریــم و ضوابــط حفاظتــی 
ــه  ــی را ب ــر تاریخ ــه اث ــاری س و معم
ابــالغ کــرد.در یکــی از نامه هــای  او 
معــاون  مونســان  اصغــر   علــی  
رییس جمهــوری و رییــس ســازمان 
و  صنایع دســتی  میراث فرهنگــی، 

خدابخــش  مجیــد  بــه  گردشــگری 
آمــده  آذربایجــان شــرقی  اســتاندار 
اســت:»در اجــرای بنــد 12 از مــاده 
ســازمان  اساســنامه  ”قانــون   3
مــواد  و  کشــور“  میراث فرهنگــی 
ــظ  ــه حف ــع ب ــون راج ــه از ”قان مربوط
و   1309 ملــی“ مصــوب ســال  آثــار 
ــه  ــون آن، نقش ــی قان ــه اجرای نظام نام
محــدوده عرصــه، حریــم و ضوابــط 
ــر  ــه اث ــوط ب ــاری مرب ــی و معم حفاظت

”میــدان  تاریخــی  فرهنگــی،  ملــی 
ــع در  ــون آن“ واق ــار پیرام ــاعت و آث س
شــهر تبریــز کــه در فهرســت آثــار ملــی 
ــالغ  ــت رســیده اســت، اب ــه ثب ــران ب ای

. د می شــو
محــدوده حریــم اثــر مذکــور تحــت 
حفاظــت و نظــارت ایــن ســازمان اســت 
و هــر گونــه دخــل و تصــرف در محدوده 
ــی  ــط حفاظت ــف از ضواب ــم و تخل حری
ــت 569  ــواد 55۸ لغای ــر م ــرر، براب مق
مجــازات  قانــون  پنجــم  کتــاب  از 
اســالمی، ”تعزیــرات و مجازات هــای 
ــود  ــوب می ش ــرم محس ــده“، ج بازدارن
مجازات هــای  مشــمول  مرتکــب  و 

ــد.    ــد ش ــی خواه قانون

ابالغ نقشه محدوده عرصه 
و حریم میدان ساعت تبریز

توقف عملیات ساخت و ساز در 
حریم مناره تاریخی گلپایگان

مدیــر میراث فرهنگــی شهرســتان گلپایــگان از توقــف عملیــات ساخت و ســاز 
در حریــم منــاره تاریخــی گلپایــگان خبــر داد.مصطفــی قانونــی مدیــر میــراث 
ــا اعــالم ایــن مطلــب افــزود:  ــگان روز 6 آذر 97 ب فرهنگــی شهرســتان گلپای
ــه اجــرای عملیــات ســاخت یــک واحــد مســکونی در فاصلــه  ــا عنایــت ب »ب
175 متــری از منــاره تاریخــی شهرســتان گلپایــگان کــه بــا مجــوز شــهرداری 
گلپایــگان و بــدون اخــذ اســتعالم از میــراث فرهنگــی ایــن شهرســتان صــورت 
گرفــت، یــگان حفاظــت میــراث فرهنگــی شهرســتان بــا اخــذ دســتور قضائــی 
نســبت بــه توقــف عملیــات ســاخت ایــن مجموعــه اقــدام کــرد.«او همچنیــن 
ــتان و  ــی شهرس ــراث فرهنگ ــتعالم از می ــدم اس ــه ع ــت ب ــا عنای ــزود: »ب اف
همچنیــن بــا توجــه بــه اینکــه طــرح تفضیلــی شهرســازی گلپایــگان هنــوز بــه 
تصویــب نرســیده، امیدواریــم تــا بــا صــدور رای شایســته از حریــم ایــن منــاره 
ــن  ــان ضم ــتان اصفه ــی اس ــم.«اداره کل میراث فرهنگ ــت کنی تاریخــی حفاظ
سپاســگذاری از اطــالع رســانی شــهروندان همســایه ایــن مجموعــه کــه نــام 
آنهــا در گزارشــهای مختلــف آمــده اســت، ابــراز امیــدواری کــرد تــا بــا عضویــت 
ــان در  ــا در انجمنهــای دوســتداران میــراث فرهنگــی بتــوان از ظرفیــت آن آنه

حفاظــت از میــراث فرهنگــی غنــی شهرســتان گلپایــگان بهــره گیــری کــرد.

ته
نک

علی اصغـر وثـاق، یکی از سـرقفلی داران مغازه هـای طبقه پایین 
عمـارت جنانـی - نیـز کـه تـا مدتـی پیـش درخواسـت خرید 
ملـک را از ملـک قبلـی بنا داشـتند، اکنـون به ایسـنا می گوید: 
مـا اکنـون قصد فروش سـرقفلی های خـود را داریـم، از مالک 
سـابق بنا درخواسـت داشـتیم آن را به ما بفروشـد تا بتوانیم از 
آن بهره بـرداری کنیـم، امـا اکنـون دیگرامکان خرید ملـک را به 
طور کامـل نداریم.او همچنین از شـنیده هایش مبنی بر تمایل 
برخـی افراد و هنرمندان نسـبت به خرید کامـل عمارت و حتی 
سـرقفلی مغازه هـا می گویـد و ادامـه می دهد: شـنیده ایم که او 
قصـد دارد بـا خریـد کامل بنـا ان را به مـکان اقامتـی پذیرایی 
تبدیل کننـد.در نامه ی حاجی بابایی به تعالـی، فرماندار همدان 
آمده اسـت: »عین درخواسـت کسبه خیابان شـهدا درخصوص 
مسـاعدت الزم بـا توجـه بـه اهمیت موضـوع میـراث فرهنگی 
و مطالـب مطروحـه متـن درخواسـتی بـه حضورتـان ارسـال، 
مسـتدعی اسـت دسـتور رسـیدگی و اقدام مقتضی مبذول و از 

نتایج حاصلـه ذینفع را مطلـع فرمایند.«

میراثمیراث

زلزله به 5 بنای تاریخی کرمانشاه آسیب وارد کرد9 میراث معنوی در خراسان شمالی ثبت ملی شد
میراث فرهنگـی،  مدیـرکل 
گردشـگری  و  صنایع دسـتی 
ثبـت  از  شـمالی  خراسـان 
ناملمـوس  فرهنگـی  اثـر   ٩
)معنوی( اسـتان در فهرسـت آثار ملی کشـور خبر داد.
حبیـب یـزدان پنـاه مدیـرکل میراث فرهنگی اسـتان با 
بیـان ایـن مطلـب گفـت: »در جلسـه کمیتـه ثبـت آثار 
میـراث ناملمـوس کشـور کـه بـا حضـور مدیـرکل دفتر 
ثبـت آثـار سـازمان میـراث فرهنگـی کشـور در تهـران 
اسـتان  از  ناملمـوس  میـراث  پرونـده   ٩ برگـزار شـد، 
مـورد بررسـی، تأییـد و بـه ثبـت ملـی رسـید.«یزدان 
پنـاه اظهـار کـرد: »بـا ثبـت ایـن ٩ اثـر، تعـداد آثـار 
فرهنگـی  میـراث  حـوزه  در  شـمالی  خراسـان  ثبتـی 
اسـت.«او  رسـیده  اثـر   ٧٨ بـه  اسـتان  ناملمـوس 

تصریـح کـرد: »در راسـتای اجـرای مـاده یـک قانـون 
و  گردشـگری  و  فرهنگـی  میـراث  سـازمان  تشـکیل 
قانـون الحـاق جمهوری اسـالمی ایـران به کنوانسـیون 
ناملمـوس  فرهنگـی  میـراث  حفـظ  المللـی  بیـن 
مصـوب سـال ١3٨٤ مجلـس شـورای اسـالمی و نیـز 
اجـرای مـاده ١2 کنوانسـیون فوق و مـواد 2 و 3 آیین 
نامـه اجرایـی قانـون مذکـور مصـوب سـال ٨٧، این ٩ 
فرهنگـی،  میـراث  رسـیده اند.«مدیرکل  ثبـت  بـه  اثـر 
بـا  شـمالی  خراسـان  گردشـگری  و  دسـتی  صنایـع 
پلـی اسـت  ناملمـوس  اینکـه میـراث فرهنگـی  بیـان 
پیونـد  آینـده  بـه  را  بـه حـال و حـال  را  کـه گذشـته 
می دهـد، تأکیـد کـرد:  »حفـظ این میـراث و ترویج و 
توسـعه آن در پرتـو توجـه بـه صنعت گردشـگری مورد 

توجـه مـا قـرار دارد.«

میــراث  مدیــرکل 
فرهنگــی، صنایــع دســتی 
اســتان  گردشــگری  و 
زلزلــه  گفــت:  کرمانشــاه 
6.4 ریشــتری اخیــر بــه پنــج بنــای تاریخــی 
ســرپلذهاب،  هــای  شهرســتان  در  اســتان 
کــرده  وارد  آســیب  گیالنغــرب  و  قصرشــیرین 
ــرد: طــی بررســی هایی  ــی اظهارک اســت.جلیل باالی
اداره کل  اعزامــی  هــای کارشناســی  تیــم  کــه 
میــراث فرهنگــی اســتان در مناطــق زلزلــه زده 
ــای تاریخــی اســتان در  ــج بن ــد، پن انجــام داده ان
ایــن زلزلــه آســیب دیــده اســت.وی افــزود: قلعــه 
ــری در شهرســتان ســرپلذهاب،  ــه گب ــرد و قلع یزگ

بنــای تاریخــی بــان قلعــه و کاروانســرای شــاه 
ــا قلعــه  عباســی در قصرشــیرین و تپــه تاریخــی ی
در گیالنغــرب آثــار تاریخــی خســارت دیــده از ایــن 
زلزلــه هســتند.به گفتــه ایــن مســوول، بــرآورد 
میــزان خســارت وارد شــده بــه ایــن بناهــا در حــال 
ــتان  ــی اس ــراث فرهنگ ــت.مدیرکل می ــی اس ارزیاب
ــتر  ــبختانه بیش ــه خوش ــد براینک ــاه باتاکی کرمانش
آثــار تاریخــی در شهرســتانهای متاثــر از ایــن زلزلــه 
از آســیب مصــون مانــده انــد، گفــت: در زلزلــه ســال 
گذشــته نیــز مقابــر ابودجانــه، مســجد عبــدهللا بــن 
عمــر، طــاق گــرا و زیــج منیــژه دچــار آســیب هایــی 
ــا انجــام اقدامــات مرمتــی روی ایــن  شــدند کــه ب
بناهــا، در زلزلــه اخیــر آســیبی بــه آنهــا وارد نشــد. 

سنا
 ای

س:
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گزارش

پیام رسـانه

روزنامـه خبرشمال به نقل 
از اسـتاندار گیالن نوشت: افتتاح 

3بیمارسـتان در گیالن طی دهه فجر

روزنامـه کاغذوطن به نقل از 
معاون دادگسـتری استان نوشت: روزانه 

3٠هزار مراجعه مردمی در دادگسـتری 
کرمان ثبت می شود.

روزنامـه اصفهان امروز به نقل 
از مدیر عامل ذوب آهن اصفهان نوشـت: 
ذوب آهن قادر به تامین نیاز ریلی کشـور 

است.

روزنامه افسانه  نوشت: دالر به زیر اصفهانجنوب کرمانمازندران
١٠هزار تومان باز می گردد!

فارس
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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 ایران مرگ 4 نفر به خاطر خواب آلودگی!
رییس پلیس راه سمنان گفت: براثر برخورد تصادف شدید تاکسی سواری با تریلی در محور گرمسار - سمنان چهار 

نفر کشته و یک نفر نیز مصدوم شد.

س
فار

 : 
س

عک

آخرین اخبار از زلزله کرمانشاه
 تا لحظه تنظیم این گزارش 771 نفر دچار مصدومیت شده اند

این مقدار  بزرگ ترین پس لرزه زلزله بزرگ سال گذشته عنوان شده است

شـنبه  یـک  ریشـتر   6.4 بـا  زلزلـه ای 
شـب حوالـی سـرپل ذهـاب را لرزانـد 
کـه ایـن مقـدار  بزرگ تریـن پس لـرزه 
زلزلـه بزرگ سـال گذشـته عنوان شـده 

. ست ا
سـاعت  تـا  زلزلـه   اثـر  بـر  نفـر   771
10صبـح زوط )5 آذر( بـه مراکز درمانی 

اسـتان مراجعـه کـرده انـد.
راهبـری  مرکـز  اعـالم  اسـاس    بـر 
عملیات بحران دانشـگاه علوم پزشـکی 
کرمانشـاه )EOC(  آمـار مراجعیـن به 
مراکـز درمانـی شهرسـتان های اسـتان 
بـه ایـن شـرح اسـت: سـرپل ذهـاب 

نفـر،  109 نفـر، قصرشـیرین   323

نفـر،   174 گیالنغـرب  نفـر،   2 داالهـو 
نفـر،   2 پـاوه  نفـر،   5 باباجانـی  ثـالث 
جوانـرود  نفـر،   47 آبادغـرب  اسـالم 

نفـر یـک 
 روانسر 10 نفر.

همچنیـن آمـار مراجعین به بیمارسـتان 
هـای مرکـز اسـتان بـه این قرار اسـت: 
نفـر،   2 معتضـدی  نفـر،   3 فارابـی 
امـام خمینـی)ره( یـک نفـر، آیـت هللا 
طالقانـی 23 نفـر، امـام رضـا )ع( 15 
نفـر، شـهدا 35 نفـر، امام حسـین)ع( 
 13 )س(  معصومـه  حضـرت  نفـر،   4

نفـر و سـجاد 2 نفـر.
و  بهداشـتی  مراکـز  تمامـی  کمـاکان 
درمانـی اسـتان در حالـت آمـاده بـاش 
قـرار داشـته و مشـکل خاصـی وجـود 

نـدارد.

فاضـالب  و  آب  شـرکت  سرپرسـت 
روسـتایی اسـتان کرمانشـاه گفـت: آب 
146 روسـتا بـا 9 هـزار خانـوار جمعیت 
در مناطـق زلزلـه زده بـه علـت کدورت از 

مـدار خـارج شـد.
بـا  گـو  و  گفـت  در  شـوهانی  فرامـرز 
زلزلـه  کـرد:  اظهـار  ایسـنا  خبرنـگار 
6.4 ریشـتری شـب گذشـته )4 آذر( 
آب  منابـع  کـدورت  افزایـش  باعـث 
هشـت مجتمـع آبرسـانی شـامل پنـج 
مجتمـع در سـرپل ذهاب، دو مجمـع در 
قصرشـیرین و یـک مجتمـع آبرسـانی 

شـد. گیالنغـرب  در 
ایـن  آب  منابـع  عمـده  افـزود:  وی 
مجتمع هـا از چـاه  و چشـمه ها تامیـن 
مـی شـود کـه بـه دلیـل شـدت زلزلـه 

رفـت. بـاال  آنهـا  آب  کـدورت 

فاضـالب  و  آب  شـرکت  سرپرسـت 
اینکـه  بیـان  بـا  اسـتان  روسـتایی 
ایـن مجتمع هـا  ورود آب کـدر  جلـوی 
بـه شـبکه توزیـع آب روسـتایی گرفتـه 
شـده، خاطرنشـان کرد: اکنون آب 146 
روسـتا بـه دلیل کـدورت از مـدار خارج 
شـده کـه ایـن روسـتاها حـدود 9 هزار 

دارنـد. خانـوار جمعیـت 
بـه گفتـه ایـن مسـوول، بـرای تامیـن 
تانکـر  20 دسـتگاه  ایـن روسـتاها  آب 
آبرسـانی سـیار در حال فعالیت اسـت.

بـا کاهـش  شـوهانی پیش بینـی کـرد، 
پس لرزه هـا، از شـدت کـدورت آب نیـز 

شود. کاسـته 
وی گفـت: بـه غیـر از این 146 روسـتا، 
پوشـش  تحـت  روسـتاهای  سـایر  در 
قطعـی  مشـکل  اسـتان  آبفـار  شـرکت 

آب ناشـی از زلزلـه وجـود نـدارد. 
اسـتانداری  روسـتایی  امـور  کل  مدیـر 
خسـارت  بـه  اشـاره  بـا  کرمانشـاه 
تعـدادی واحدهـای روسـتایی در پـی 
وقـوع زلزله شـب گذشـته گفـت: عمده 
بـوده  تعمیـری  درحـد  هـا  خسـارت 

اسـت.

بـا  گـو  و  گفـت  در  خسـروانی  امیـر 
بزرگـی  بـه  اشـاره  بـا  ایسـنا،  خبرنـگار 
زلزلـه شـب گذشـته گفت: شـدت زلزله 
بـه حـدی بود که در سـایر اسـتان های 
همجـوار و حتـی در کشـور عـراق هـم 

احسـاس شـد.
 1900 مجـددا  زلزلـه  ایـن  افـزود:  وی 
و  برگرفتـه  در  را  اسـتان  روسـتای 
خسـارت هایی بـه واحدهای مسـکونی 
است.خسـروانی  وارد کـرده  روسـتایی 
گـزارش  خوشـبختانه  کـرد:  تصریـح 
در  جانـی  تلفـات  و  تخریبـی  واحـد 
ایـم. نداشـته  اسـتان  روسـتاهای 

اسـتانداری  روسـتایی  امـور  مدیـرکل 
واحدهـای  تعـدادی  افـزود:  کرمانشـاه 
مسـکونی تعمیـری کـه در زلزلـه سـال 
گذشـته آسـیب دیـده اند مجـدد دچار 
ارزیابـی  درحـال  کـه  شـدند  مشـکل 

هسـتیم. هـا  خسـارت 
تمامـی  بـرق  وصـل  از  خسـروانی 
روسـتاهای زلزلـه زده خبر داد و افزود: 
تنهـا آب سـه شهرسـتان کـدورت دارد 
ایـن  روسـتاهای  آب  آن  تبـع  بـه  کـه 

دارد. هـم کـدورت  هـا  شهرسـتان 

ته
نک

ــهری و  ــکونی ش ــای مس ــت: واحده ــاه گف ــتاندار کرمانش اس
روســتایی در حــال ســاخت و یــا ســاخته شــده توســط بنیــاد 
ــد  ــان  دادن ــود نش ــی از خ ــت مطلوب ــه مقاوم ــکن، در زلزل مس
ــد در نشســت شــورای  و آســیب جــدی ندیدند.هوشــنگ بازون
هماهنگــی مدیریــت بحــران اســتان کــه با حضــور نجــار رییس 
ــداری قصرشــیرین  ــت بحــران کشــور در فرمان ســازمان مدیری
ــد و هوشــیاری  ــا لطــف خداون ــه ب ــان اینک ــا بی ــزار شــد، ب برگ
ــار  ــت، اظه ــی نداش ــارت جان ــتری خس ــه 6.4ریش ــردم، زلزل م
کــرد: مــردم اســتان کرمانشــاه طــی یکســال گذشــته تجــارب 
ــد. ــب کرده ان ــه کس ــا زلزل ــه ب ــازگاری و مقابل ــرای س ــی ب خوب

وی بــا بیــان اینکــه در زمینــه آب، بــرق و مخابــرات بــا مشــکل 
خاصــی در مناطــق زلزلــه زده روبــرو نیســتیم، گفــت: در برخــی 
روســتاها کــه بصــورت مــوردی مشــکالتی در تأمیــن آب شــرب 
وجــود دارد، بــا اعــزام 20 دســتگاه تانکــر آب، عملیات آبرســانی 

در حــال انجــام اســت.
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شــبکه فاضــالب شــهرهای ایمانشهر،کلیشاد،ســودرجان،قهد
ــا ســرمایه  ــاه  ب ــه از اردیبهشــت م ریجــان و اشــترجان  ک
گــذاری بخــش خصوصــی اجرایــی شــده هــم اکنــون بــه 

پیشــرفت 40 درصــدی رســیده اســت   
مدیــر آب وفاضــالب شهرســتان فالورجــان گفــت: تکمیــل  
تاسیســات فاضــالب شــهرهای فوالدشــهر و ایمانشــهر،کلی
شاد،ســودرجان،قهدریجان و اشــترجان  بــا  ســرمایه گــذاری 
شــرکت ذوب آهــن اصفهــان اجــرا مــی شــود ایــن قــرارداد 
ســرمایه گــذاری  بــه روش بیع متقابل  با مبلــغ 2100 میلیارد 
ریــال منعقدشــد. پرانــدوخ بــا بیــان اینکــه تکمیــل شــبکه 
فاضــالب فوالدشــهر وایمانشــهربه طــول 275 کیلومتراســت 
خاطرنشــان ســاخت: بــا اجــرای شــبکه فاضالب فوالدشــهر، 
ــه  ــترجان ک ــودرجان،قهدریجان و اش ــهر ،کلیشاد،س ایمانش
ــردم  ــر اســت م ــه طــول شــبکه 275 کیلومت ــوع ب در مجم
ایــن شهرســتانها پــس از ســالها بــه ایــن مطالبــه خــود کــه 
برخــورداری از خدمــات شــبکه فاضــالب اســت دســت مــی 

 . بند یا
ــای  ــهر ه ــالب ش ــه فاض ــه خان ــت تصفی وی افزود:ظرفی
فوالدشــهر و ایمانشــهر 240 هــزار نفــر بــا دبــی 1۸۸ لیتــر در 
ثانیــه اســتپراندوخ افــزود: بــا تکمیــل تاسیســات فاضــالب 
شــهرهای  فوالدشــهر ، ایمانشهر،کلیشاد،ســودرجان،قهدریج

ان و اشــترجان  10۸ هــزار و 575 نفــر تحــت پوشــش 
ــا  ــر ب ــن ام ــد ای ــرار مــی گیرن خدمــات شــبکه فاضــالب ق
هــدف توســعه خدمــات شــبکه فاضــالب اجرایــی گردیــد .

ــرد:  ــوان ک ــی آب پرداخــت و عن ــت بازچرخان ــه اهمی وی ب
ــی  ــان یکــی از واحدهــای صنعت شــرکت ذوب آهــن اصفه
ــه  ــا توجــه ب ــه ب ــی شــود ک ــزرگ در کشــور محســوب م ب
ــه  ــاب را ب ــری از پس ــره گی ــی  ، به ــع آب ــت مناب محدودی

ــت. ــرارداده اس ــتور کار ق ــی  در دس ــاز آب ــع نی ــور رف منظ
ــان  در  ــن اصفه ــرکت ذوب آه ــود: ش ــالم نم ــدوخ اع پران
یــک بــازه 3 ســاله اقــدام بــه ســرمایه گــذاری در تکمیــل 
تاسیســات فاضــالب در فوالدشــهر وایمانشهر،کلیشاد،ســودر
جان،قهدریجــان و اشــترجان نمــود، در ازای آن، در یــک دوره 
20 ســاله پســاب حاصلــه را  صــرف رفــع نیــاز آبــی در بخش 
ــان  ــتان فالورج ــا شهرس ــر آبف ــد. مدی ــی  نمای ــت م صنع
ــح  ــت و تصری ــروری دانس ــت آب را ض ــدر رف ــش ه کاه
کــرد: در حــال حاضــر میــزان هــدر رفــت آب در شهرســتان 
فالورجــان حــدود 19 درصــد اســت ایــن در حالیســت کــه 
حــدود 400 کیلومتــر طــول شــبکه آب در ایــن منطقــه اســت 

کــه بیــش از 20 ســال از قدمــت ایــن شــبکه مــی گــذرد

مدیریــت  ســازمان  رئیــس 
مســافر  و  بــار  حمل ونقــل 
انتقــال  از  بندرعبــاس  شــهرداری 
ــواب  ــاد و کارت خ ــدود 200  معت ح
ــط  ــاس توس ــهر بندرعب ــطح ش از س
ــار  ــل ب ــت حمل ونق ــازمان مدیری س
ــاس از  ــهرداری بندرعب ــافر ش و مس
خلیج فــارس  مســافربری  پایانــه 
بــه شــهر محــل ســکونت خودشــان 

خبــر داد.بــه گــزارش ایســنا،  ســعید 
ــر  ــن خب ــالم ای ــا اع ــینی پور ب حس
ــر،  ــای اخی ــی روزه ــرد: ط ــار ک اظه
انتقــال حــدود 200 نفــر از معتــادان 
شــهر  ســطح  و کارتن خواب هــای 
ــان از  ــهر خودش ــه ش ــاس ب بندرعب
ــه خلیج فــارس انجــام  شــده  پایان

ــت. اس
اینکــه  بیــان  بــا  پــور  حســینی 

جامعــه نیازمنــد آرامــش اجتماعــی 
همــکاری  بــا  افــزود:  اســت، 
ــوص  ــط به خص ــتگاه های ذی رب دس
نظــارت  و  پیشــگیری  مدیریــت 
شــهرداری  شــهری  تخلفــات  بــر 
بندرعبــاس، معتــادان بی خانمــان 
آســیب های  بــر  عــالوه  کــه 
اجتماعــی چهــره شــهر را ناســالم 
جمــع آوری  می دادنــد،  جلــوه 
شــدند کــه حــدود 200 نفــر از آن هــا 
اصلی شــان  ســکونت  محــل  بــه 

یافتنــد. انتقــال 
الزم بــه ذکــر اســت، ایــن افــراد 
بــه ســه اســتان مختلــف کشــور 

شــدند. بازگردانــده 

 انتقال ۲۰۰ معتاد و کارتن خواب 

از بندرعباس

نصب دوربین های نظارتی 
دراتوبوس های شهری زنجان

سرپرسـت سـازمان حمل و نقل بار و مسـافر شـهرداری زنجان، امکان ایجاد 
مشـکل  برای اسـتفاده کنندگان از اسـنپ بدون مجوز برای شـهروندان را مهم 
ارزیابـی کـرد و گفـت : در حـال حاضـر اسـنپ های زنجـان فاقد هویـت برای 
فعالیـت هسـتند و فعـاالن ایـن حـوزه بایـد مجـوز رسـمی الزم را از متولیـان 
داشـته باشند.سـید اسـماعیل موسـوی، سرپرسـت سـازمان حمل و نقل بار 
و مسـافر شـهرداری زنجـان، در حاشـیه آئیـن افتتـاح طـرح پیـاده راه سـبزه 
میـدان در گفتگـو بـا خبرنـگار ایلنا ، با اشـاره به اینکه سـازمان خدمات حمل 
و نقـل بعنوان بزرگترین سـازمان شـهرداری ، اظهارداشـت: در اجـرای فاز اول 
طـرح ترافیکـی حمـل و نقـل زنجـان مسـافر در داخل شـهر با هدف تشـویق 
بیتشـتر و فرهنـگ سـازی شـهروندان بـرای اسـتفاده از وسـائط نقلیـه بـوده 
اسـت. موسـوی،  بـا بیـان اینکـه دراجـرای  فـاز اول طـرح محدودیت هـای 
و   بـا 30خیابـان فرعـی  زنجـان  امـام و سـعدی  ترافیکـی در خیابان هـای 
9تقاطـع شـاهد مشـکل ترافیکـی بودیـم،  ادامـه  داد: اجرای طـرح ترافیکی 
و مداخلـه در حـوزه ترافیکـی زنجـان بسـیار جامع بوده اسـت . وی، با اشـاره 
بـه اجـرای طـرح ترافیکـی جایگزینی در ایـن  خصوص، تصریح کـرد: اجرای 

طـرح ترافیکـی در دیگـر خیابان هـا ی زنجـان نیـز ادامـه خواهد داشـت.

پرانـدوخ گفـت: بـرآورد گردید اگر سـاالنه حدود 
10 درصـد از شـبکه آب ایـن شهرسـتان  مـورد 
بازسـازی و نوسـازی قـرار گیـرد قطعـا ایـن امر 
در کاهـش میـزان هـدر رفـت آب بسـیار موثـر 
واقـع مـی شـود.وی خاطر نشـان سـاخت: هم 
اکنـون 260 هـزار نفـر در شهرسـتان فالورجـان 
تحـت پوشـش طـرح آبرسـانی اصفهـان بـزرگ 
قـرار دارنـد بـا توجـه بـه نوسـان تخصیـص آب 
در فصـل تابسـتان، حفـر و تجهیـز دو حلقه چاه 
بـه منظور تامین پایدار آب شـرب مشـترکین در 

ایـن شهرسـتان ، عملیاتـی گردید.

خبرتبریز

پرواز 4۰ هواپیمای بدون سرنشین در زرقانتأکید بر تشدید نظارت بر تخلفات بیمارستانی تبریز
دانشــگاه  درمــان  معــاون 
از  تبریــز  پزشــکی  علــوم 
ــات  ــر تخلف ــارت ب تشــدید نظ

داد. خبــر  بیمارســتانی، 
حجــت پورفتحــی در نخســتین دوره آموزشــی و کارگاه 
توانمندســازی کارشناســان نظــارت بــر درمان اظهــار کرد: 
بــا برگــزاری ایــن دوره، می کوشــیم تــا بــا بهینــه کــردن 
ــم. ــت کنی ــاران را رعای ــوق بیم ــل حق ــا، حداق نظارت ه
ــر  ــاران را از دیگ ــی بیم ــای ایمن ــت حداقل ه وی، رعای
اهــداف برگــزاری ایــن کارگاه دانســت و گفــت: بخــش 
ــرای  ــی، فرصــت را ب ــا بی طرف ــا ب ــد ت ــارت می کوش نظ
ــتفاده و  ــد و از سوءاس ــگ کن ــتفاده کنندگان تن سوءاس

اجحــاف در حــق دیگــران، جلوگیــری کنــد.
معــاون درمــان دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز افــزود: 
ــچ کــس  ــر هی ــن ب ــوده و ای ــوار نب ــدان هم مســیر، چن
ــا  ــه ب ــن شــد ک ــر ای ــم ب ــا تصمی پوشــیده نیســت، ام
بیمارســتان های متخلــف، بــه طــور جدی تــری برخــورد 
ــم  ــه خواهی ــز مواج ــات آن نی ــا تبع ــًا ب ــود و قطع ش
ــازی  ــی و کارگاه توانمندس ــتین دوره آموزش ــد. نخس ش
کارشناســان نظــارت بــر درمــان بــا حضــور کارشناســان 
نظــارت دانشــکده های قطــب شــمال غــرب کشــور، بــه 
ــالن  ــز و در س ــوم پزشــکی تبری ــی دانشــگاه عل میزبان
کنفرانــس مرکــز ملــی مدیریــت ســالمت بــه مــدت دو 

ــزاری اســت. روز در حــال برگ

همزمان با روز تشـکیل سازمان 
بسـیج و در قالـب مانـور اقتدار، 
40 هواپیمـای بدون سرنشـین 
زرقـان شهرسـتان  فـرودگاه  در 

شـیراز بـه پـرواز درآمد.
مانـور اقتـدار پـرواز بـا حضـور هواپیماهای بدون سرنشـین 

)مـدل( در فـرودگاه زرقـان برگزار شـد .
رییس سـازمان بسـیج علمی، پژوهشـی و فناوری اسـتان 
فـارس در ایـن بـاره خاطـر نشـان کـرد: بـا توجه بـه برتری 
جمهـوری  معـارض  اطالعاتـی کشـورهای  و  تسـلیحاتی 
اسـالمی ایـران، جنگ هـای آینـده ازنـوع ناهمگـون خواهد 
بـود و پیـروزی در ایـن جنگ هـا، مسـتلزم بـه کارگیـری 

ابتکارهـای راه کنشـی و بهره گیـری از تجهیـزات مناسـب 
مرتبـط بـا آن اسـت .

احمدرضا قاسمی ادامه داد: هواپیماهای بدون سرنشین از 
جملـه تجهیزات پیشـرفته عصر حاضرند کـه در جنگ های 
آینـده جایـگاه ویـژه ای خواهنـد داشـت .وی در تأکیـد بـر 
اهمیـت و کاربـرد هواپیماهـای بدون سرنشـین بیـان کرد: 
هواپیماهای بدون سرنشـین هم اکنون به طور گسـترده در 
زمینه های مخابرات، ناوبری جهانی، تحقیقات هواشناسـی، 
جغرافیایـی و جاسوسـی بـه کار گرفتـه شـده اند. از مصارف 
غیرنظامـی پهپادهـا نیـز می تـوان بـه حادثه فوکوشـیمای 
ژاپـن کـه از پهپادهـا برای بررسـی آسـیب های وارده به این 

نیروگاه اسـتفاده شـد، اشـاره کرد .  

قتل امام جمعه اهل سنت 
روستای »رضا آباد«

امـام  جمال زهـی«  »مولـوی 
اهـل سـنت روسـتای  جمعـه 
رامیـان  شهرسـتان  رضاآبـاد 
توسـط  روز)سه شـنبه(  صبـح 

افـراد ناشـناس بـه قتـل رسـید.
سـرهنگ »مجتبـی مروتـی« رییـس پلیـس آگاهی 
اظهـار  بـا خبرنـگاران  اسـتان گلسـتان در گفت وگـو 
کـرد: مولـوی جمـال  زهـی، امـام جمعـه اهل سـنت 
شهرسـتان  توابـع  از  خان ببیـن  رضاآبـاد  روسـتای 
رامیان، صبح روز گذشـته در راه بازگشـت از مسـجد 
بـه منـزل هـدف گلولـه افـراد ناشـناس قـرار گرفـت 

و بـه قتل رسـید.

خبر

آغاز هویت گذاری 10 هزار 
نفر شتر در هرمزگان

دامـی  تولیـدات  بهبـود  معـاون 
سـازمان جهاد کشـاورزی هرمزگان 
هویـت  اجرایـی  عملیـات  گفـت: 
گـذاری 10 هـزار نفـر شـتر با نصب 
پـالک گـوش و ثبـت مشـخصات در سـامانه اصالح نـژاد دام 
کشـور در سـطح اسـتان از اوایـل آذرمـاه آغاز و تا پایان سـال 
ادامـه خواهـد داشت.طهماسـب غـالم پـور  گفت: ایـن طرح 
بـا هـدف ثبـت و احـراز مالکیـت شـتر، تهیـه آمـار دقیـق از 
جمعیـت پراکنـش دام، برنامه ریـزی جهـت اقدامـات اصالح 
نـژادی و دسترسـی سـریع به اطالعـات، ردیابـی دام از مزرعه 
تـا کشـتارگاه، کنترل هـای قرنطینـه ای و بهداشـتی صـورت 

می گیـرد.

هرمزگان

همه محورهای مواصالتی 
گلستان باز است

اعـالم کـرد  راه گلسـتان  پلیـس 
مواصالتـی  کـه همـه محورهـای 
اسـتفاده  و  اسـت  بـاز  اسـتان 
محورهـای  در  چـرخ  زنجیـر  از 

اسـت. الزامـی  کوهسـتانی 
بـر اسـاس اعـالم پلیـس راه گلسـتان، همـه محورهـای 
 - »النـگ  محـور  جـز  بـه  گلسـتان  اسـتان  مواصالتـی 
رامیان«)بدلیـل تخریـب در سـیل سـال 93(، بـاز اسـت. 
مه آلـود  و  جاده هـا  بـودن  لغزنـده  به علـت  هم چنیـن 
بـودن محـور خـوش ییـالق و توسکسـتان، ضروری اسـت 
راننـدگان دقـت بیشـتری داشـته و مقـررات راهنمایـی و 

رانندگـی را رعایـت کننـد.

گلستان

شغل هایی که در ایران 
ناپدید می شوند

دانشـگاه  علمـی  هیـات  عضـو 
مازنـدران گفـت: بـا توجـه بـه ظهور 
و بـروز شـغل های جدیـد کـه بـه 
فضاهـای اینترنتی مربوط می شـود 
بایـد یـک بازنگـری در قانـون تجـارت کشـور صـورت گیـرد.
مصطفی حسـینی، کارشـناس مدیریت بازرگانـی با بیان اینکه 
سـیر تغییـر و تحوالت در عصـر ارتباطات باال بـوده و همه افراد 
بـا ایـن سـرعت اطالعـات بـه صـورت مثبـت و منفـی در حال 
فعالیـت هسـتند، اظهـار کـرد: امـروزه کسـب و کارهـا از قالـب 
فنـاوری اطالعات شـکل گرفته یـا از آن اسـتفاده می کنند، این 
فناوری هـا زمینـه ای بـرای رشـد بـوده و منجر به انجام سـریع 

می شـود. فعالیت هـا 

مازندران

لغو و تاخیر پروازها 
در پی مه صبحگاهی اهواز

فرودگاه هــای  مدیــرکل 
ــل  ــه دلی ــت: ب ــتان گف خوزس
وقــوع پدیــده مــه صبحگاهــی 
در  دیــد  شــعاع  و کاهــش 
فــرودگاه بین المللــی اهــواز 9 پــرواز بــا تاخیــر 

انجــام و یــک پــرواز نیــز باطــل شــد.
ــده  ــوع پدی ــه وق ــاره ب ــا اش ــی  ب ــا رضای محمدرض
ــرواز  ــرد: پ ــار ک ــواز اظه ــه صبحگاهــی در شــهر اه م
شــماره 021 و 020 هواپیمایــی ماهــان کــه قــرار بــود 
ــد  ــرواز کن ــران پ ــیر تهران-اهواز-ته ــروز در مس ام

ــل شــد. ــی باط ــه صبحگاه ــوع م ــل وق ــه دلی ب

اهواز

حامـد بهرامـی مولـف و مترجـم کتـاب 

دسـتور گیتـار فالمنکـو  دربـاره کتاب می 

گویـد: ایـن کتـاب به صورت جمـع بندی 

از سـطح مبتـدی تا پیشـرفته از قطعات 

مختلف موسـیقی فالمنکو تشکیل شده 

و نوازنـده را تـا سـطح عالـی بـه صـورت 

ایـن  اصـل  و  رسـاند  مـی  آمـوز  خـود 

کتـاب از آقای پاسـکال هسـت و سـبک 

باشـد  مـی  فالمنکـو  موسـیقی  مـدرن 

کـه بنـده تکمیـل تالیـف و ترجمـه ان را 

از سـال 96 شـروع کردم.بـه گفتـه وی 

هـم اکنـون در حـال اتمـام مجـوز البـوم 

بی کالم سـبک کالسـیک هسـتم که کار 

 ایـن آلبـوم از 2 سـال پیش شـروع شـد

ایـن آلبـوم از 14 تـراک تشـکیل شـده 

کـه در ان از سـازهای گیتـار، ویولن سـل، 

نوازنـده   5 از  و  فلـوت  پـن  سـازدهنیو 

کـه  آموزشـگاههایی  و  شـده  اسـتفاده 

تدریـس هسـتم  اکنـون در حـال  هـم 

شـامل  مـی کنـم  همـکاری  آنهـا  بـا   و 

آموزشـگاه سـیمرغ، ثابـت، بـل، منـادی، 

اسـت  معتقـد  شـود.او  مـی  شـهنا 

هنرمنـدان زیـادی هسـتند کـه سـالیان 

زیـادی در حـال فعالیـت مـی باشـند که 

از امتیـاز بیمـه هنرمنـدان برخـوردار نمی 

شـوند و کسـی هم جوابگـو و متولی این 

امـر نمـی باشـد. و تنهـا کاری کـه خانـه 

موسـیقی انجـام مـی دهـد ایـن اسـت 

کـه فقـط مبلغی بـرای عضویـت دریافت 

مـی کند.بهرامـی تاکید مـی کند که  یکی 

دیگـر از مشـکالت هنرمنـدان موسـیقی 

این اسـت که ما در موسـیقی تهیه کننده 

نداریـم کـه بخواهـد هزینـه هـای اجراها 

 و فعالیتهـای موسـیقی را بعهـده گیـرد.

متاسـفانه در جشـنواره هـای موسـیقی 

سـلیقه ای عمـل مـی شـود و انتخـاب 

افـراد بـه اینگونـه هسـت. و معیـار بـر 

باشـد. نمـی  فـرد  توانمنـدی   اسـاس 

در جشـنواره هـا انتخـاب نوازنـده باید بر 

اسـاس تکنیک، مهارت و علم آن نوازنده 

باشـد و نـه بر اسـاس اینکه فقـط و فقط 

آن قطعـه را خـوب اجـرا می کند.

خبر
اجرا شبکه فاضالب چند 

شهربا سرمایه گذاری 
بخش خصوصی 

سنا
 ای

س:
عک

گزارش



26325268-021سال چهاردهم | شماره پیاپی 1321 |چهارشنبه 7 آذر 1397

6
www.payamema.ir

پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

1 0 0 0 3 4 3 2 1 1 7 8 3 4
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پاسخ سودوکو شماره 1320

افقی
1 - اولین فروشگاه بزرگ زنجیره ای توسط 
این بازرگان فرانسوی در سال 1۸52 تحقق 

 یافت.
 2 - راکب - گردنده - نوعی چسب

3 - تصدیق انگلیسی - آب بینی - حریت 
 - آدم بی سروپا

4 - از کشورهایی که شورای همکاری خلیج 
فارس را تشکیل می دهند و نیمی از ذخایر 
اثبات شده نفت اوپک را در اختیار دارند - 

 خدای باستان - پدر شعر نو فارسی

5 - بخشی از ظرفشویی - ره آورد - شیشه 
 بزرگ سرکه

6 - طرف - پایین ترین طبقه جهنم - اولین 
پول جهان از نظر اهمیت و میزان تبادالت 

 جهانی
 7 - کله - آیین ها - پسوند مکتب ساز

۸ - بخشنده - دیروز - خدای آفتاب - 
 شبکه اطالع رسانی ساختمان ایرانی

 9 - داخل - موجب سردرد - واژگونی
10 - سفره چرمین - بزرگ ترین کشور 

اقتصادی اروپا در میان کشورهایی که از ارز 

 یورو استفاده می کنند - ساز موالنا
11 - قورباغه درختی - دوران شباب - 

 واسطه گر
12 - حافظه - فرمان ایست چهارپایان - از 

 توابع استان فارس
13 - آن طرف - مسافرت فرنگی - تصدیق 

 آلمانی - بیماری
 14 - نرده - تخته باز حرفه ای - مقابل حالل

15 - پدیده ای که موجب از بین رفتن 
5میلیون فرصت شغلی در سال 200۸ میالدی 

شد
عمودی 

1 - نام دیگر دالر استرالیا - این ارز در سال 
2002 رسما وارد تجارت جهانی شد - این 

شرکت خودروسازی توانست با تولید بیش 
از 9 میلیون و 500 هزار دستگاه خودرو در 

جهان به نخستین شرکت خودروسازی جهان 
 تبدیل شود

 2 - بزرگان - ترسا - موثر
3 - حرف تردید - فلز تمدن - همسر 
 حضرت ابراهیم )ع( - متمول و ثروتمند

4 - پول اولیه که باعث تولید و بهره دهی 
و دادوستد و توسعه شود - مهم ترین ابزار 

 سیاست مالی - آب بینی
 5 - نام باشکوه - مرد جوان - برنده
6 - عنصر نمکی - از پرفروش ترین 

محصوالت شرکت خودروسازی هنداموتورز 
 ژاپن - استاد در کار

 7 - مرکب دان - ناامید - آدرس
۸ - مقابل بسته - شرط - عقیده و نظر - 

 نوعی پرنده
 9 - آن طرف - فرستاده شده - خار درخت

10 - در حال عمل - از روی عمد - از ماه های 
 سرد سال

11 - جدید ترکی - از ادات تنبیه - از 

کشورهای آسیایی که نام ارز این کشور 
 »رینگیت« است

 12 - کجاست - مناجات - ناآرام
13 - سرپرست - امر به رساندن - نوعی 

 حلوا - رود اروپایی

14 - نوعی داروی ترکیبی - آرامش بخش 
 - پنبه زن

15 - بزرگ ترین نیروگاه آبی جهان در برزیل 
- پهناورترین قاره - پیروان پیامبر )ص(

جدول شماره 1321

مدیرعامـل و رییس هیات مدیره شـرکت 
نمایشـگاه  ایـران گفـت:  حفـاری  ملـی 
تجهیـزات  داخـل  سـاخت  تخصصـی 
صنعت نفت و حفاری خوزسـتان نمایش 
توانمنـدی هـا و ظرفیـت های سـازندگان 
ایرانـی در عرصـه تامیـن نیازهـای صنایع 
و  نفـت، گاز  بخـش   در  خاصـه  کشـور 
حفـاری اسـت. سـید عبدهللا موسـوی در 
ایـن  کاری  روز  آخریـن  و  چهارمیـن 
نمایشـگاه با اشـاره به فرصت ایجاد شـده 
بـرای بازدیـد از غرفـه ها و دیـدار و گفت و 
گـو بـا مدیـران و نمایندگان شـرکت های 
سـازنده تجهیـزات و تامین کننـدگان کاال، 
افـزود: در این بازدیـد ها بیش از پیش با 
توانمنـدی هـای صنعتگـران کشـورمان از 
نزدیک آشـنا شـدم و اعتقاد دارم  ظرفیت 

بومـی  بحـث  در  زیـادی  بالفعـل  هـای 
سـازی و سـاخت قطعـات و تجهیـزات 
کاربـردی در صنعت نفـت و حفاری وجود 
و  همـکاری  بـا  بایسـت  مـی  کـه  دارد 
همیـاری و بهـره گیـری از دانـش فنـی 
متخصصـان و کارشناسـان شـرکت هـای 
زیـر مجموعـه صنعـت نفت، ایـن ظرفیت 
ها بالقوه شـود.وی اظهار کـرد: همکاری و 
هـم افزایی با صنعتگـران داخلی در بومی 
و  قطعـات  از  ای  عمـده  بخـش  سـازی 
صنعـت  در  اسـتفاده  مـورد  تجهیـزات 
حفـاری در بیـش از یـک دهـه گذشـته 
نشـان مـی دهـد که  این شـرکت همسـو 
بـا انجـام وظایـف ذاتـی تعریف شـده در 
صنعـت نفـت، تالش خـود را حـول محور 
حفـاری  راهبـردی  صنعـت  خودکفایـی 

معطـوف و سـال هـا اسـت با سـازندگان 
داخلی خاصه در اسـتان خوزستان تعامل 

و همکاری مستمر دارد.
موسـوی گفت: برپایی دهمین نمایشگاه 
داخـل  تجهیـزات  سـاخت  تخصصـی 
صنعـت نفت و حفاری خوزسـتان فرصت 
بسـیار مناسـبی ایجاد کرد تا سازندگان و 
متخصصـان شـرکت هـای نفتـی ضمـن 
یکدیگـر  نیازهـای  بـا  تجربیـات  تبـادل 
آشـنا و در جهـت رشـد و تعالـی هـر چـه 
ایجـاد فرصـت  بیشـتر صنعـت نفـت و 
و  بردارند.مدیرعامـل  شـغلی گام  هـای 
ملـی  شـرکت  مدیـره  هیـات  رییـس 
افـزود: در گفـت وگـوی  ایـران  حفـاری 
نزدیـک و تعامـل بـا سـازندگان راه هـای 
همـکاری و همیـاری بیشـتر در شـتاب 

بخشـیدن بـه بومـی سـازی قطعـات و 
بهبـود  بـه  ویـژه  اهتمـام  بـا  تجهیـزات 
کیفیـت تولیـدات همسـو بـا کمیـت کار 
بیـان  بـا  گرفـت.وی  قـرار  تاکیـد  مـورد 
اینکـه ایـن شـرکت بر اسـاس کارکـرد از 
قابـل  مطالبـات  هـای کارفرمـا  شـرکت 

توجهـی دارد، تصریـح کـرد: تـالش مـی 
از  مسـتمر  پشـتیبانی  تـا ضمـن  شـود 
تولیـدات داخلـی و حمایت از سـازندگان 
در خصـوص بـه روز رسـانی پرداخت ها و 
مطالبات سـازندگان و پیمانکاران بتدریج 

مبادرت نماید.

آییـن اختتامیـه دهمیـن نمایشـگاه تخصصی سـاخت 
داخل تجهیزات صنعت نفت و حفاری خوزسـتان بعد از 
ظهـر یکشـنبه )چهـارم آذرمـاه( در سـالن اجتماعـات 
شرکت نمایشـگاه های بین المللی استان در اهواز برگزار 
شـد.در ایـن آییـن مديـران عامـل شـرکت ملـي حفاري 

ايران و شـرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب، نایب رئیس 
کمیسـیون انرژی مجلس شـورای اسـالمی و جمعی از 
سـازندگان و شـرکت هـاي حاضـر در نمايشـگاه حضـور 
داشـتند.در ایـن مراسـم مدیرعامل شـرکت ملی حفاری 
ایـران بـا تبریـک سـالروز میـالد رسـول اکـرم حضـرت 

محمـد مصطفـی )ص( و والدت امام جعفر صادق)ع( و 
همچنین بزرگداشـت هفته بسـیج گفت: یکی از وظایف 
اصلـی مدیـران صنعـت نفـت بـه خصـوص در اسـتان 
خوزسـتان حمایـت از سـاخت داخـل و توانمنـدی هـای 
اسـتانی و کشـوری اسـت تا در این حوزه شـاهد رشـد و 
توسـعه باشیم.سـید عبـدهللا موسـوی افـزود: برپایـی 
چنین نمایشـگاه هایی در شـرایط کنونی بسیار با اهمیت 
اسـت زیرا با شـناخت بیشـتر توانمندی ها، ظرفیت ها و 
دانـش فنـی شـرکت هـای سـازنده، تامیـن کننـدگان، 
شـرکت های دانش بنیان و مراکز پژوهشی و تحقیقاتی 
و سـایر مجامـع علمـی و دانشـگاه هـا می تـوان به نحو 
مطلـوب از ایـن پتانسـیل نهایت بهـره گیـری را در جهت 
خودکفایـی و خـود اتکایـی به عمـل آورد .وی با تاکید بر 

حمایت و پشـتیبانی این شـرکت از برنامه های سـاخت 
داخـل اظهـار کـرد: شـرکت ملی حفـاری ایران بـه عنوان 
سـازمانی پیشـرو و تاثیر گذار در صنعت نفت در حمایت 
از صنعتگـران و سـازندگان داخلی و شـرکت های دانش 
بنیان، در بیش از یک دهه گذشـته مسـاعی خود را بکار 
گرفتـه تـا ضمن  تعامـل با صنعتگران داخلی، در رشـد و 
توسـعه صنایع کشـور سـهم بسـزا داشـته باشد.موسوی 
گفـت: ایـن نمایشـگاه در شـرایطی برگزار شـد که میهن 
عزیزمـان در کارزاری اقتصـادی قـرار دارد و اسـتکبار از  
راههـای مختلـف از جملـه تحریم هـای ظالمانه صنعت 
نفـت را هـدف قـرار داده اسـت کـه توانمنـدی هـای ارایه 
شـده از سـوی سـازندگان داخلی در نمایشـگاه ، پاسـخ 

روشن به این تحریم ها است .

هرمـزگان گفـت:  دریانـوردی  و  بنـادر  مدیـرکل 
و  تخلیـه  ظرفیـت  سـاالنه  رجایـی  شـهید  بنـدر 
بارگیـری 100 میلیـون تـن انـواع کاال دارد که 25 
درصـد آن سـهم مـواد معدنـی اسـت. هللا مـراد 
پـور روز سـه شـنبه در نشسـت صـادر  عفیفـی 
کننـدگان مـواد معدنـی و اعضـای انجمـن هـای 
تخصصـی ایـن حـوزه افـزود: سـال گذشـته جـا 
بنـدر  انـواع کاال در  ۸0 میلیـون تـن  بـه جایـی 
شـهید رجایـی بـه ثبـت رسـید کـه 20 میلیـون 
بـوده  معدنـی  هـای  محمولـه  بـه  مربـوط  تـن 
قـرارداد  وضعیـت  بـه  اشـاره  بـا  وی  اسـت. 
سـرمایه گـذاری بخـش خصوصی برای سـاخت 
بندرشـهید  در  معدنـی  مـواد  مکانیـزه  پایانـه 
گذشـته،  سـال  آذر  از  داشـت:  بیـان  رجایـی 
گـذاران  سـرمایه  از  یکـی  بـا  اولیـه  مذاکـرات 
بخـش خصوصـی برای احـداث ایـن پایانه آغاز 

شـد و اکنـون در مراحـل پایانـی تعییـن مـدل 
سـرمایه گذاری هستیم. 

اظهـار  هرمـزگان  دریانـوردی  و  بنـادر  مدیـرکل 
داشـت: بـا عملیاتـی شـدن سـاخت ایـن پایانه 
کـه بـه 40 هـزار میلیـارد ریـال سـرمایه گـذاری 
نیـاز دارد، سـه پسـت اسـکله بـا ظرفیـت روزانه 
60 هـزار تـن حمـل مـواد معدنـی از طریـق نـوار 

نقالـه و کمترین آلودگی احداث می شـود. 
عفیفـی پـور همچنیـن در خصـوص همـکاری بـا 
توسـعه  زمینـه  در  خصوصـی  بخـش  فعـاالن 
فعالیـت هـای صـادرات مـواد معدنـی از طریـق 
و  آمادگـی کـرد  اعـالم  هرمـزگان  شـرق  بنـادر 
گفـت: در سـواحل مکـران اگـر کارخانـه در کنـار 
دریـا سـاخته شـود، امـکان تخصیص اسـکله به 
معدنـی  مـواد  صادراتـی  هـای  فعالیـت  منظـور 

است.

نمایشگاه صنعت نفت نمایش 
توانمندی های سازندگان داخلی است

اختتامیه دهمین نمایشگاه
صنعت نفت برگزار شد

100 میلیون تن کاال در بندر 
شهید رجایی بارگیری می شود

اصفهانالبرز

»حرکت جمعی متوازن« 
در دستور کار فوالد مبارکه

ممیـزی  اختتامیـۀ  جلسـۀ  در  مبارکـه  فـوالد  مدیرعامـل 
برنامـۀ  گفـت:  شـرکت  یکپارچـۀ  سیسـتم های  خارجـی 
ممیـزی خارجـی اسـتانداردهای یکپارچۀ مدیریتی شـرکت 
فـوالد مبارکـه بـه پایـان رسـید و در نهایـت بـا توجـه بـه 
همـۀ  ممیـزی،  تیـم  سـوی  از  شـده  ارائـه  گـزارش 
مجـددًا  مبارکـه  فـوالد  شـرکت  مدیریتـی  اسـتانداردهای 
تمدیـد شـدند.حمیدرضا عظیمیـان در ایـن جلسـه ضمـن 
قدردانـی از تـالش مدیریـت و کارکنـان شـرکت در فراینـد 
ایـن ممیـزی گفت: جای بسـی خرسـندی اسـت کـه فوالد 
مبارکـه همـواره در مسـیر تعالـی و رشـد بـوده اسـت. بایـد 
ایـن موفقیـت را ارج نهیـم و از آن حراسـت کنیـم؛ چراکـه 
امـروز دشـمن بیشـتر از هـر زمـان دیگـر، اقتصاد کشـور را 
هـدف قـرار داده و سـعی دارد بـا سـخت کـردن وضعیـت 
معیشـت مـردم بـه نظـام مقدس جمهـوری اسـالمی ایران 
ضربـه بزنـد.     وی فـوالد مبارکـه را محـور اصلـی تولیـد و 
توسـعۀ فـوالد کشـور و پیشـران بسـیاری از دیگـر صنایـع 
خوانـد و بـا تأکیـد بر ضـرورت بومی سـازی و تأمیـن اقالم 
و تجهیـزات موردنیـاز شـرکت از داخـل کشـور خاطرنشـان 
کـرد: تاریـخ نشـان میدهـد کـه همـواره انسـان هایی کـه 
خواسـته اند، توانسـته اند؛ بنابرایـن بایـد بـا رفتـار تـوأم بـا 
آگاهـی و امیـد و با حرکت جمعی متوازن در مسـیر اهداف 
فـوالد مبارکـه گام برداریـم و نگذاریـم در ایـن فرایند خللی 
ایجـاد شـود.مدیرعامل فوالد مبارکـه با تأکید بـر اینکه باید 
انـرژی خـود را بر دسـتیابی به اهـداف و اولویت های اصلی 
شـرکت متمرکـز کنیـم تصریـح کـرد: یکـی از راهکارهـای 
مهـم بـرای ادامـۀ مسـیر تعالی فـوالد مبارکه این اسـت که 
همـۀ مدیـران و کارکنـان یافته هـای تیم ممیزی را بررسـی 
و در رفـع مـوارد در کوتاهتریـن زمان ممکـن اقدام کنند.وی 
در بخـش پایانـی سـخنان خـود گفـت: مدیـران و کارکنـان 
گـروه فـوالد مبارکـه نبایـد فرامـوش کننـد کـه بـا گـردش 
چـرخ صنعـت این گـروه، خانواده های بسـیاری در سراسـر 
شـرایط  ایـن  در  بنابرایـن  می کننـد؛  امرارمعـاش  کشـور 
حسـاس بایـد بـا احسـاس مسـئولیت بیشـتری بـه انجام 

وظایف خود همت گماریم.

پیشرفت 40 درصدی 
پروژه بزرگراه شمالی کرج

شـهردار کـرج با اشـاره به پیشـرفت 
40 درصـدی پـروژه بزرگـراه شـمالی 
ایـن  مشـکالت  رفـع  گفـت:  کـرج، 
پـروژه در دسـتور کار قـرار دارد. علی 
اصغـر کمالـی زاده در جلسـه ای بـا 
حضـور اعضـای شـورای اسـالمی که 
و  مشـکالت  بررسـی  منظـور  بـه 
بزرگـراه  پـروژه  پیشـرفت  میـزان 
اظهـار  شـد،  برگـزار  کـرج  شـمالی 
کـرد: بهـره  بـرداری از پـروژه بزرگراه 
مسـیر  عنـوان  بـه  کـرج  شـمالی 
کشـور  شـرقی  اسـتان های  اتصـال 
نقـش  غربـی،  اسـتان های  بـه 
بسـزایی در کاهـش ترافیک شـهر و 
اسـتان دارد.وی مسـاعدت و توجـه 
ویـژه مسـئوالن اسـتانی و تخصیص 
در  تسـریع  بـرای  ملـی  اعتبـارات 
اجـرای عملیـات عمرانی ایـن پروژه 
را ضـروری دانسـت و گفت: مشـکل 
تامیـن مالـی و معارضیـن ملکـی و 
ایـن  احـداث  رونـد  تاسیسـاتی، 
قـرار  خـود  تاثیـر  تحـت  را  بزرگـراه 
داده است.شـهردار با بیـان اینکه در 
مسـیر ایـن بزرگـراه 20 تقاطـع قـرار 
عملیـات  حاضـر  حـال  در  دارد کـه 
سـرعت  نقـاط  ایـن  در  عمرانـی 
بیشـتری پیـدا کـرده اسـت، افـزود: 
پـل   ،)B1(بیلقـان هـای  پـل  در 
 ،)B3(ارس تقاطـع   ،)B2(طالقـان
پـل   ،)B4(اتمـی انـرژی  تقاطـع 
هـای تقاطـع شـهرداری، پـل هـای 
پـل  و  جنـوب   – شـمال  بزرگـراه 
اجرایـی  عوامـل   ،)B9 آتشـگاه) 

مشـغول فعالیت هستند.
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اصفهان

کاهش مصرف سرانه آب 
شرب با لوازم کاهنده

مدیـر دفتـر مدیریـت مصـرف آب شـرکت آب و فاضـالب 
استان اصفهان اعالم کرد:

مصـرف سـرانه آب شـرب   در اصفهـان  بـا نصـب لـوازم 
کاهنده می تواند به 110 لیتر در شبانه روز کاهش یابد

مدیـر دفتـر مدیریـت مصـرف آب شـرکت آب و فاضـالب 
اسـتان اصفهـان گفـت: هم اکنون مصرف سـرانه آب  شـرب 
دراصفهـان 154 لیتـر در شـبانه روز اسـت در حالیکه با نصب 
یـک بسـته بهینـه لـوازم کاهنـده مصـرف، شـامل 3 عـدد 
پرالتـور، 1 عـدد سـردوش و 1 عـدد فالش تانـک کم مصرف 
در یـک واحد مسـکونی شـاهد کاهش مصـرف 2۸ درصدی 

آب شرب خواهیم بود.
آسـیه سـادات مالباشـی افـزود:  هـم اکنـون بیـش از 92 
درصـد مشـترکین اصفهـان مطابـق الگـو، آب  مصـرف مـی 
کننـد کـه بیانگـر مصـرف مناسـب  آب توسـط مشـترکین 
خانگـی  مـی باشـد . امـا اگر مـردم اصفهان اقـدام به نصب 
لـوازم کاهنـده نماینـد، مصـرف سـرانه آب در اصفهـان مـی 

تواند تا 110 لیتر در شبانه روز نیز کاهش یابد.
اسـتان  آبفـا  شـرکت  آب  مصـرف  مدیریـت  دفتـر  مدیـر 
اصفهـان بـا بیـان اینکـه در نتیجه نصـب لوازم کاهنـده مبلغ 
آب بهـای قبـوض مشـترکین نیـز کاهـش مـی یابـد عنـوان 
کـرد: بـا تحقیـق انجام شـده در آبفـای اصفهان، ایـن نتیجه 
حاصل شـده اسـت که تجهیز واحدهای مسـکونی پرمصرف 
کـه دو برابـر الگـو،  آب مصـرف مـی کننـد. اگـر بسـته لوازم 
کاهنـده مصـرف در بیـن ایـن مشـترکین توزیـع شـود  و  
بهـا  آب  قبـوض  روی  بـر  اقسـاطی  بطـور  هزینـه  سـپس 
دریافـت شـود  نه تنهـا میزان آب بهای پرداختی مشـترکین 
کاهـش مـی یابـد بلکـه مصـرف آب هـم کمتر می شـود به 
گونـه ایـی کـه بـه مصـرف سـرانه 110 لیتـر در شـبانه روز 
نزدیـک مـی شـود.وی  با اشـاره  به اهمیت نقـش مدیریت 
مصـرف آب بـه عنـوان بخـش بزرگـی از مدیریـت تقاضـا 
اعـالم کـرد: اسـتفاده از تجهیـزات و لوازم کاهنـده مصرف به 
عنـوان یک اقدام اساسـی  مـی تواند تأثیر قابـل توجهی در 
کاهـش مصـرف آب شـرب داشـته باشـد. بنابرایـن  به نظر 
مـی رسـد اسـتفاده از وسـایل آب بـر کـم مصـرف ماننـد 
ماشـین لباسشـویی وظرفشـویی با مصرف محدود، و نصب  
لـوازم کاهنـده مصـرف بـرای وسـایل آب پخش ماننـد انواع 
شـیرآالت در ایـن زمینـه موثـر اسـت. مالباشـی بـه میـزان 
مصـرف وسـایل آب پخـش در یـک واحـد مسـکونی اشـاره 
کـرد و اظهـار داشـت: مطالعـات  کارشناسـان حاکـی از آن 
اسـت کـه میـزان درصـد مصـرف هـر کـدام از وسـایل آب 
 2۸ آشـپزخانه  ازجملـه  مسـکونی  واحـد  یـک  در  پخـش 
درصـد، روشـویی 13 درصـد، شـیرتوالت 12 درصـد، فالنـش 
تانـک ۸ درصـد، شـیر حمام ۸ درصد و سـر دوش 20 درصد 
از کل مصـرف آب خانگـی اسـت کـه بـا نصب لـوازم کاهنده 
زمانـه،  دو  تانـک  فـالش  اهرمـی،  مانندشـیرآالت  مصـرف 
سـردوش کـم مصـرف و پرالتـور )درفشـان( مـی تـوان این 

مصارف را تا 2۸ درصد  کاهش داد.
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بیش از سه هزار میلیارد ریال تخلف ارزی در البرز کشف شد
مدیر کل تعزیرات حکومتی البرزگفت: سه هزار و 101میلیاردو 17۸ میلیون و 91هزارو 447 ریال 
امسال در قالب چند تخلف ارزی در این استان کشف شده است.
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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

ــران  ــن مدی ــه بی جلســات مشــترکی ک
گــپ  و  ســروش  پیام رســان  دو 
برقــرار شــده شــایعاتی را در برخــی 
خبرگزاری هــا بــه راه انداختــه مبنــی بــر 
ــده از  ــان برگزی ــن دو پیام رس ــه ای اینک
ســوی وزارت ارتباطــات قصــد دارنــد بــا 

ــوند. ــام ش ــر ادغ یکدیگ

بــه تازگــی دولــت روســیه متوجــه 
ــج ســرچ  ــوگل در نتای ــه گ شــده ک
ــه ســایت های  ــی ب ــود لینک های خ
ممنوعــه می دهــد. حــال از آنجایــی 
ــاز  ــیه، ب ــررات روس ــق مق ــه طب ک
وب  صفحــات  برخــی  کــردن 
غیرقانونــی اســت، دولــت ایــن 
جریمــه کــرده   را  گــوگل  کشــور 

ــت. اس

ســامانه ی آنالیــن پــاب کار، بســتری 
آمــاده بــرای افــراد و کســب وکارهایی 
ارائــه ی  دنبــال  بــه  کــه  اســت 
خدمــات و تخصــص خــود در بســتر  
ــن و در ســطح وســیع هســتند  آنالی
و می خواهنــد درآمــد بیشــتری از 
پتانســیل تخصــص  و تــوان خــود 

ــد. ــب کنن کس

معرفی استارتاپ
پاب کار

خبر
گوگل 

شایعه
پیام رسان های داخلی

اپلیکیشن دولت همراه، برای ثبت نام کارت سوخت، 
دسترسی موقعیت مکانی و میکروفون )ضبط صدا( میخواد 

چیکار؟!دسترسی فلش )چراغ قوه( هم اضافیه به نظرم. گرچه 
ممکنه برای اسکن بارکد یا موردی مشابه گرفته شده باشه که باز 

@miladnu    .هم کار اشتباهیه

به شهر صندلی اهدا کنید.در خیابان ویالشهر گرگان برخی از 
صندلی ها پالک اهدا دارند و افراد یا خانواده ها آن ها را به 

شهر اهدا کرده اند. این خیابان یکی از محورهای اصلی گرگان 
است. کاش در شهرهای دیگر به ویژه تهران این کار رسم شود تا 

حضور در شهر راحت تر و بیشتر باشد.
@ehsanrostamipour

کاربران رسانه ای جهانی از استقبال مردم تونس از سفر 
قریب الوقوع محمدبن سلمان سعودی به کشورشان با

 »اره برقی« خبر دادند!

حمایت شهردار منتخب از پویش »سه شنبه های بدون خودرو« از جمله 
برکات تالش های چندین ساله دوستداران محیط زیستی و فعاالن حوزه 
دوچرخه است. همین که در این دوره صدای کسانی که به هوای پاک و 

تهران زیست پذیر می اندیشند، شنیده می شود، اتفاق مهمی است که البته 
باید با اقدام های موثر همراه شود.

@1alpr

دونالد ترامپ، رییس جمهور ایاالت متحده از احتمال بسیار پایین عقب نشینی از اعمال تعرفه 25 درصدی روی 
میلیاردها دالر کاالی وارداتی از جمله آی فون و تاثیر نه چندان زیاد آن روی کاربران سخن گفته است. این تعرفه که 

نتیجه جنگ تجاری با چین است احتماال به افزایش 10 درصدی قیمت آی فون منجر می شود.

اداره كل ثبت اسناد وامالك استان كرمان
اداره ثبت اسنادوامالك حوزه ثبت ملك زرند

هيـات موضـوع قانـون تعيين تكليـف وضعيت ثبتـي اراضي وسـاختمانهاي 
فاقـد سـند رسـمي- اگهـي موضـوع ماده3قانـون وماده13آئيـن نامـه قانون 
تعييـن تكليـف وضعيـت ثبتـي واراضي وسـاختمانهاي فاقد سـند رسـمي-

برابـررأي شـماره13976031900۸001353 – 97/۸/7هيـات دوم موضـوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي وسـاختمانهاي فاقد سـند رسمي مسـتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
زرنـد تصرفـات مالكانه بال معارض متقاضي آقای مجتبی جمالیزاده  فرزند محمود به شـماره 
شناسـنامه 15 صادره از زرند در یک باب خانه به مسـاحت 231/65 متر مربع پالك 12 فرعي 
از 7631 اصلي واقع در زرند خیابان پرسـتار شـمالی کوچه 17 خریداری از مالک رسـمی آقای 
سـید محمـد عمرانـی محـرز گرديـده اسـت.لذا به منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در دونوبت به 
فاصله 15روزآگهي مي شـود در صورتي كه اشـخاص نسـبت به صدورسـند مالكيت متقاضي 
اعتراضـي داشـته باشـند مـي تواننـد از تاريـخ انتشـار اوليـن اگهي به مـدت دو مـاه اعتراض 
خـود را بـه ايـن اداره تسـليم وپس از اخذ رسـيد، ظرف مدت يكماه از تاريخ تسـليم اعتراض، 
دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضايي تقديـم نمايند. بديهي اسـت در صـورت انقضاي مدت 

مذكـور و عـدم وصـول اعتراض طبـق مقررات سـند مالكيت صادر خواهد شـد. 
تاريخ انتشار نوبت اول:97/۸/23- تاريخ انتشار نوبت دوم:97/9/7

حسين توحيدي نيا- رئيس اداره ثبت اسناد وامالك شهرستان زرند

مزایده 
بسـمه تعالـی / اجـرای احـکام دادسـرای عمومـی جیرفـت در نظـر دارد درپرونـده کالسـه 
971041یـک بـاب منـزل مسـکونی تحـت پـالک 200فرعـی از 494اصلـی بخـش 45کرمان 
واقـع درجیرفت روسـتای حسـین آباد دهدارخیابان امام کوچه شـماره ۸انتهـای کوچه ملکی 
آقـای سـهراب خواجـه حیـدری مشـتمل بر705متـر مربـع عرصـه 70متـر مربـع سـاختمان 
اجـری تیـر آهنـی – انشـعاب آب وبـرق – سـرویس وحمـام بیـرون از سـاختمان - فاقـد حصـار را ازطریق 
مزایـده بـا قیمـت کارشناسـی 56۸/000/000 ریـال از طریـق مزایـده بـه فـروش برسـاند لـذا متقاضیـان می 
تواننـد از پـالک فـوق بازدیـد ونظـرات خـود را تـا تاریخ1397/09/24بـه همـراه واریـزی ده درصـد بهـای 
پیشـنهادی بـه حسـاب 2171293۸39004سـپرده دادگسـتری نـزد بانک ملـی در پاکت سربسـته به اجرای 
احـکام تحویـل ورسـید دریافـت نماینـد جلسـه مزایـده در تاریخ سـه شـنبه 1397/09/27سـاعت 9صبح با 

حضـور نماینـده دادسـتان درمحـل اجـرای احـکام دادسـرای عمومـی برگـزار میگـردد.م الف :30
 مسلمی - مدیر دفتر اجرای احکام دادسرای عمومی جیرفت 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره کل ثبت اسناد و امالک کرمان

موضـوع: آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آییـن نامـه قانون 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقد سـند 
رسـمی- برابـر آرا صـادره هیـات حـل اختـالف موضـوع قانـون تعیین 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد 
ثبتـی شهرسـتان زرنـد تصرفات مالکانـه و بالمعـارض متقاضیان محرز گردیده اسـت 
لـذا مشـخصات متقاضیـان و امالک مـورد تقاضا بشـرح زیر به منظور اطـالع عموم در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شـود در صورتیکه اشـخاص نسـبت به صدور سـند 
مالکیـت متقاضیـان اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از تاریـخ انتشـار اولین آگهی 

بمـدت دو مـاه اعتـراض دادخواسـت خـود را به مرجـع قضایی تقدیـم نمایند.
امالک واقع در بخش 13 کرمان شهرستان زرند

پـالک 2 فرعـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک1 فرعـی از 6064 اصلی آقـای غالمرضا 
مداحـی زرنـدی فرزنـد ماشـاا... بـه شـماره شناسـنامه 5۸02 صـادره از زرنـد در یـک 
بـاب خانـه بـه مسـاحت 190/64 مترمربـع واقع در زرنـد خیابان مصلی کوچـه قدمگاه 

خریـداری از مالـک رسـمی خانـم صغـری یزدان پناه
پـالک 2464 فرعـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک 2 فرعـی از 7566 اصلـی آقـای 
مهـدی عـرب زاده چاکینی فرزند رضا به شـماره شناسـنامه 164۸ صـادره از زرند در یک 
بـاب خانـه به مسـاحت 262/5 مترمربع زرند بلـوار دفاع مقدس کوچـه ۸ خریداری از 

مالک رسـمی آقـای محمدباقر ضیـاء ابراهیمی.م/الف113
 انتشار نوبت اول : چهارشنبه 97/۸/23- انتشار نوبت دوم : چهارشنبه 97/9/7

حسین توحیدی نیا- رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

آگهی حصر وراثت  
 550 شناسـنامه  دارای  فرزنـد کـوروش  زاده  منشـی  امیـر  آقـای 
بشـرح دادخواسـت شـماره  970626 مـورخ  1397.۸.2۸ توضیـح 
داده شـادروان   کوروش منشـی زاده  فرزند کاظم بشناسـنامه  122 
در تاریـخ 1397.6.13 در شـهر رفسـنجان  فـوت شـده  و وراثـت 

منحصـر حیـن الفـوت وی عبارتنـد از:
1-امیـر منشـی زاده فرزنـد کـوروش ش ش 550 متولـد 1357 صادره رفسـنجان فرزند 
متوفی2-علیرضـا  منشـی زاده فرزنـد کـوروش ش ش 639 متولـد 1355 صـادره 
رفسـنجان فرزند متوفی3- سـهیال منشـی زاده فرزند کوروش ش ش 14۸0 متولد 1360 
صادره رفسـنجان فرزند متوفی4-جواد منشـی زاده فرزند کوروش ش ش 304006019۸ 
متولـد 136۸ صـادره رفسـنجان فرزنـد متوفی5- اسـماعیل منشـی زاده فرزنـد کوروش 
ش ش 1551متولد 1364 صادره رفسـنجان فرزند متوفی6- سـمانه منشـی زاده فرزند 
کـوروش ش ش ۸476 متولـد 1366 صـادره رفسـنجان فرزنـد متوفی7-فاطمه قاسـم 

آبـادی کرمـی فرزنـد احمـد ش  ش5 متولـد 1332 صادره رفسـنجان همسـر متوفی
لـذا مراتـب یـک نوبـت در روزنامه هـای کثیراالنتشـار محلـی آگهی میشـود چنانچه 
کسـی اعتـراض دارد یـا وصیـت نامـه ای از متوفی نزد اشـخاصی باشـد ظرف مدت 
یـک مـاه از نشـر آگهی به شـورای حـل اختالف تقدیـم دارد واال گواهی صـادر خواهد 
شـد و هـر وصیـت نامـه ای جـز رسـمی و سـری کـه بعـد از این موعـد ابراز شـود از 

درجه اعتبار سـاقط اسـت.م-الف4152
دفتر شورای حل اختالف شماره 6 شهرستان رفسنجان.

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره کل ثبت اسناد و امالک کرمان

موضـوع: آگهـی موضوع ماده 3 قانـون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسمی

برابـر آرا صـادره هیات حـل اختالف موضوع قانون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی شهرسـتان زرنـد تصرفات 
مالکانـه و بالمعـارض متقاضیـان محـرز گردیده اسـت لذا مشـخصات متقاضیان و امـالک مورد 
تقاضـا بشـرح زیـر بـه منظـور اطـالع عمـوم در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهـی مـی شـود در 
صورتیکه اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشـته باشـند می توانند 
از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بمـدت دو مـاه اعتـراض دادخواسـت خـود را بـه مرجـع قضایـی 

تقدیـم نمایند.
امالک واقع در بخش 13 کرمان شهرستان زرند

پـالک 2491 فرعـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک 230 فرعـی از 236۸ اصلـی آقـای علـی 
سـیاری فرزنـد کاظـم بـه شـماره شناسـنامه 39 صـادره از زرنـد در یکـی بـاب خانه به مسـاحت 
259 مترمربـع واقـع در زرنـد – اکبرآبـاد خیابان عطاا... اسـالمی خریداری از مالک رسـمی آقای 

مهدی وکیـل زاده
پالک 2953 فرعی از 2431 اصلی آقای سـیداحمد حسـینی نعمت آباد فرزند فرزند سـیدحبیب 
بـه شـماره شناسـنامه 5 صـادره از زرند در قسـمتی از خانـه )جهت الحاق به پـالک 2916 فرعی ( 
بـه مسـاحت 223/62 مترمربـع کـه یـک دانـگ از عرصه آن وقـف انجمن زرتشـتیان کرمان می 
باشـد واقـع در زرنـد خیابان 17 شـهریور خریداری از مالک رسـمی خانم قمرالسـادات مرتضوی. 
م/الف112            انتشـار نوبت اول چهارشـنبه 97/۸/23- انتشـار نوبت دوم چهارشـنبه 97/9/7
حسین توحیدی نیا- رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان 
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک 

شهر عنبرآباد
هیـات موضـوع قانون تعییـن تکلیف وضعیت 
سـند  فاقـد  سـاختمانهای  و  اراضـی  ثبتـی 
رسـمی- آگهـی موضـوع مـاده3 قانون و مـاده 13آئیـن نامه 
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتی واراضی و سـاختمانهای 
فاقدسـند رسـمی برابررای شـماره 139760319014003442-

97/6/12 هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در 
واحـد ثبتـی حوزه ثبت ملـک شـهرعنبرآباد تصرفـات مالکانه 
فرزنـد  پـور  خزاعـی  مصیـب  آقـای  متقاضـی  بالمعـارض 
رضـا بشـماره شناسـنامه 56 صـادره ازعنبرابـاد درششـدانگ 
یـک قطعـه بـاغ مشـتمل بـر زمیـن بـه مسـاحت اصالحـی 
اصلـی   35 از  فرعـی   132 پـالک  مترمربـع   373۸7/55
مفـروز و مجـزی شـده از پـالک فرعـی از 35 اصلـی قطعـه 
یـک بخـش 45 کرمان واقـع در اراضی هادی آبـاد خریداری 
رییسـی سیسـتانی محـرز  آقـای محمـد  مالـک رسـمی  از 
گردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب دریـک 
نوبـت آگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه 
صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند می 
تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی به مدت دومـاه اعتراض 
خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف 
مـدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خود را 
بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صورت 
انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبـق مقررا ت 

سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد. م الـف 1923
تاریخ انتشار نوبت اول:97/9/7

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک عنبرآباد-مصیب حیدریان

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک شهر عنبرآباد

و  اراضـی  ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  هیـات 
و  قانـون  مـاده3  موضـوع  رسـمی-آگهی  سـند  فاقـد  سـاختمانهای 
مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و 
سـاختمانهای فاقدسند رسمی برابررای شـماره 139760319014003440-97/6/12 هیات 
اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند 
رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حوزه ثبت ملک شـهرعنبرآباد تصرفـات مالکانه بالمعارض 
متقاضـی خانـم مولـد روشـان فرزند دادشـاه بشـماره شناسـنامه 2۸4 صـادره ازعنبراباد 
درششـدانگ یـک بـاب خانـه و باغچـه بـه مسـاحت اصالحـی 1713035 مترمربع پالک 
62 فرعـی از 35 اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک فرعـی از 35 اصلـی قطعـه یک 
واقـع در بخـش 45 کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی آقـای مـراد رییسـی سیسـتانی 
محـرز گردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطالع عمـوم مراتب دریـک نوبت آگهی می شـود در 
صورتـی که اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند 
مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دومـاه اعتـراض خـود را به ایـن اداره 
تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت 
خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت 
مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد. م الـف 

1954-تاریـخ انتشـار نوبـت اول:97/9/7
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک عنبرآباد-مصیب حیدریان

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان اداره ثبت اسناد 
وامالک حوزه ثبت ملک شهر عنبرآباد

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند 
رسـمی-آگهی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعیین تکلیـف وضعیت 
ثبتـی واراضی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابـررای شـماره 139760319014003032-
97/5/21 هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند 
رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حوزه ثبت ملـک شـهرعنبرآباد تصرفات مالکانـه بالمعـارض متقاضی خانم 
مهنـاز علـی توکلـی فرزنـد دادخـدا بشـماره شناسـنامه111  صـادره ازعنبراباد درششـدانگ یک بـاب خانه به 
مسـاحت 300 مترمربـع پـالک فرعـی از 50 اصلـی مفـروز و مجـزا شـده از پـالک فرعـی از 50 اصلی قطعه 
یـک واقـع در عنبرآبـاد بخـش 45 کرمـان خریداری از مالک رسـمی آقای مجیـد ابراهیمی محـرز گردیده 
اسـت.لذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبـت آگهـی مـی شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به 
صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـاراولین آگهـی به مدت 
دومـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید، ظرف مدت یـک ماه از تاریخ تسـلیم 
اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مدت 
مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبـق مقررا ت سـند مالکیت صـادر خواهدشـد. م الف 1956-تاریخ انتشـار 

نوبـت اول:97/9/7-تاریخ انتشـار نوبـت دوم: 97/9/21
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک عنبرآباد-مصیب حیدریان

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان 
اداره ثبت اسناد 

وامالک حوزه ثبت ملک شهر عنبرآباد
هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت 
سـند  فاقـد  سـاختمانهای  و  اراضـی  ثبتـی 
رسـمی-آگهی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه 
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی واراضی و سـاختمانهای 
فاقدسـند رسـمی برابـررای شـماره 139760319091000257-
97/۸/13 هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در 
واحـد ثبتـی حـوزه ثبت ملـک شـهرعنبرآباد تصرفـات مالکانه 
بالمعـارض متقاضـی خانـم فاطمـه رجبـی نـژاد فرزنـد درعلی 
یـک  ازعنبرابـاد درششـدانگ  20 صـادره  بشـماره شناسـنامه 
بـاب مغـازه به مسـاحت اصالحـی 409 مترمربع پـالک فرعی 
49 از اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک فرعـی از 49 
اصلـی قطعـه یـک واقـع در بخـش 45 کرمـان خریـداری از 
مالـک رسـمی آقـای عبـاس امیـری محـرز گردیـده اسـت.

لـذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبـت آگهـی مـی 
شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیت 
تاریـخ  از  تواننـد  مـی  باشـند  داشـته  اعتراضـی  متقاضـی 
انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دومـاه اعتـراض خـود را به این 
اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه 
مراجـع  بـه  را  خـود  اعتراض،دادخواسـت  تسـلیم  تاریـخ  از 
قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای 
سـند  مقـررا ت  طبـق  اعتـراض  وصـول  مذکوروعـدم  مـدت 
 مالکیـت صـادر خواهدشـد. م الـف 1951-تاریخ انتشـار نوبت 

اول:97/9/7-تاریخ انتشار نوبت دوم:97/9/21
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک عنبرآباد-مصیب حیدریان

اداره كل ثبت اسناد وامالك استان كرمان
اداره ثبت اسنادوامالك حوزه ثبت ملك زرند

هيـات موضـوع قانـون تعيين تكليف وضعيـت ثبتي اراضي وسـاختمانهاي 
فاقـد سـند رسـمي-اگهي موضـوع ماده3قانـون وماده13آئيـن نامـه قانـون 
تعييـن تكليـف وضعيـت ثبتي واراضي وسـاختمانهاي فاقد سـند رسـمي-

برابـررأي شـماره13976031900۸00137۸هيات دوم موضـوع قانـون تعييـن تكليف وضعيت 
ثبتـي اراضي وسـاختمانهاي فاقد سـند رسـمي مسـتقر در واحد ثبتي حوزه ثبـت ملك زرند 
تصرفـات مالكانـه بـال معـارض متقاضـي آقـای حمیدرضـا اقبالـی فرزنـد مهـدی به شـماره 
شناسـنامه 76 صـادره از زرنـد در ششـدانگ خانـه و مغازه بـه مسـاحت 423/۸4 متر مربع 
پـالك 3 فرعـي از 5311 اصلـي واقـع در زرنـد خیابـان ولیعصـر کوچـه 16 خریـداری از مالک 
رسـمی آقـای سیدحسـن حسـینی محـرز گرديـده اسـت.لذا به منظـور اطالع عمـوم مراتب 
در دونوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهـي مي شـود در صورتـي كـه اشـخاص نسـبت به صدورسـند 
مالكيت متقاضي اعتراضي داشـته باشـند مي توانند از تاريخ انتشـار اولين اگهي به مدت دو 
مـاه اعتـراض خـود را بـه ايـن اداره تسـليم و پس از اخذ رسـيد، ظـرف مدت يكمـاه از تاريخ 
تسـليم اعتراض، دادخواسـت خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي اسـت در صورت 
انقضـاي مـدت مذكـور و عـدم وصول اعتراض طبق مقررات سـند مالكيت صادر خواهد شـد. 

م/الـف111- تاريـخ انتشـار نوبـت اول:97/۸/23-تاريخ انتشـار نوبـت دوم:97/9/7
حسين توحيدي نيا-رئيس اداره ثبت اسناد وامالك شهرستان زرند

ــون تعییــن تکلیــف  هیــات موضــوع قان
ــاختمانهای  ــی و س ــی اراض ــت ثبت وضعی
فاقــد ســند رســمی آگهــی موضــوع مــاده 
3 قانــون و مــاده 13 آئیــن نامــه قانــون تعییــن 
تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای 

فاقــد ســند رســمی 
برابــر رأی شــماره 139760318019003987 ـ 1397/7/25 هیــأت 
اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و 
ــوزه  ــی ح ــد ثبت ــتقر در واح ــمی مس ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق س
ــای  ــارض متقاضــی آق ــه بالمع ــات مالکان ــش تصرف ــک تال ــت مل ثب
داود شــکفته جوالنــدان فرزنــد حســین بشــماره شناســنامه 16 صــادره 
ــاحت 1486  ــه مس ــه ب ــه و محوط ــک بابخان ــدانگ ی ــش شش از تال
ــروز و مجــزی شــده  ــی مف ــی 11427 از 9 اصل ــالک فرع ــع پ مترمرب
از پــالک 156 واقــع در قریــه ریــک بخــش 28 گیــالن خریــداری از 
مالــک رســمی آقــای غالمرضــا جــوادی نــژاد محــرز گردیــده اســت. 
لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز 
آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند 
ــخ  ــد از تاری ــی توانن ــند م ــته باش ــت متقاضــی اعتراضــی داش مالکی
ــه ایــن  ــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را ب انتشــار اولیــن آگهــی ب
اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ 
ــم  ــی تقدی ــه مراجــع قضای ــراض، دادخواســت خــود را ب تســلیم اعت
ــدم  ــور و ع ــدت مذک ــای م ــورت انقض ــت در ص ــی اس ــد. بدیه نماین
وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد. 

تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/8/23      
تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/9/7
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                     آگهی مزایده نوبت دوم
درمــورد پرونــده اجرائــی کالســه 936223 /ش 1 ح فیمابیــن محکــوم لــه فاطمــه پاکدســت 
و محکــوم علیهــم زهــرا، مرضیــه، محســن ، مهیــن، محمدرضــا، شــهین، حمیــد، علیرضــا 
و شــهناز همگــی ولــی زاده فرزنــدان مرحــوم بهمــن ولــی زاده مبنــی بــر مطالبــه مهریــه ، 
بــا عنایــت بــه توقیــف امــوال غیــر منقــول و مشــخصات ذیــل الذکــر: 1- ملــک بــه شــماره پــالک 579 
ــام بهمــن باغچقــی ) ولیــزاده( مــی باشــد. 2- مشــخصات  ــورد بن فرعــی از 155 اصلــی بخــش 2 بجن
ملــک: ششــدانگ یــک بــاب منــزل مســکونی واقــع در بجنــورد – خیابــان کشــاورز روبــروی نانوایــی پاک 
مهــر حاشــیه خیابــان و پــالک 77 مــی باشــد 3- بــه مســاحت عرصــه 187/50 مترمربــع کــه توســط 
ــان کشــاورز اســت و پــس از  ــه خیاب ــه عــرض حــدود 2 متــر از جنــوب مشــرق ب کوچــه اختصاصــی ب
عبــور از راهــرو بــه طــول حــدود 23 متــر اعیــان حــدود 80 متــر مربــع قدیمــی ســاخت دیــوار باربــر ، 
ســقف چوبــی درب و پنجــره اهنــی واقــع اســت 4- اعیــان بــه مســاحت حــدود 80 مترمربــع بــا قدمــت 
بــاالی 40 ســال اســت مصالــح مصرفــی شــامل ســقف بــا تیرچوبــی نمــا آســتر ســیمانی درب و پنجــره 
آهنــی، کــف ســیمان و ... کــه دارای امتیــازات کامــل مــی باشــد 5- در هنــگام بازدیــد مطابــق اظهــارات 
همســایگان و مطلعیــن در محــل ملــک در تصــرف علیرضــا ولیــزاده از ورثــه مرحــوم بهمــن باغچقــی مــی 
ــا توجــه بــه تمــام عوامــل موثــر در قیمــت گــذاری منجملــه عــرف محــل و موقعیــت مکانــی  باشــد. ب
و نــوع کاربــری و ارزش روز ملــک توســط کارشــناس محتــرم دادگســتری بــه مبلــغ 780/000/000 ریــال 
کارشناســی گردیــده اســت و اینــک پــس از ســیر مراحــل قانونــی مقــرر گردیــده کــه امــوال توقیفــی در 
روز ســه شــنبه مــورخ 97/9/20 آذر مــاه راس ســاعت 10/30 الــی 11 و از طریــق مزایــده حضــوری در محــل 
اجــرای احــکام مدنــی دادگســتری بجنــورد بــه فــروش برســد بنابرایــن متقاضیــان شــرکت در جلســه 
مزایــده مــی تواننــد پنــج روز قبــل از موعــد مقــرر در ایــن اجــرا حاضــر و از کــم و کیــف موضــوع مطلــع و 
در صــورت تمایــل از مــورد مزایــده بازدیــد نماینــد بدیهــی اســت مزایــده از قیمــت ارزیابــی شــروع و بــه 
باالتریــن قیمــت پیشــنهادی واگــذار خواهــد شــد و ده درصــد مبلــغ پیشــنهادی قبــل برگــزاری مزایــده 
بایــد توســط افــراد شــرکت کننــده بــه حســاب ســپرده دادگســتری بــه شــماره 2171291822004 واریــز و 
فیــش آن بــه اجــرا ارایــه گــردد و مابقــی مبلــغ نیــز ظــرف یــک مــاه از برنــده مزایــده وصــول خواهــد شــد 
و درصــورت عــدم پرداخــت الباقــی ) نــود درصــد( در مهلــت مقــرر مبلــغ تودیعــی پــس از کســر  هزینــه 

مزایــده بــه نفــع دولــت ضبــط و مزایــده تجدیــد مــی گــردد. م/الــف: 204
دادورز شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری بجنورد   237

آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت دوم
درخصــوص پرونــده اجرائیــه کالســه 930529 مطروحــه 
ــی تالــش موضــوع  در شــعبه دوم اجــرای احــکام مدن
ششــدانگ پــالک ثبتــی بــه شــماره 955فرعــی از 88 
اصلــی بــخ ش27 گیــالن ناحیــه 55 بــه مســاحت 647/41 مترمربــع 
ــا  ــی زاده ب ــه قل ــه حلیم ــق ب ــاورود متعل ــالم ن ــش اس ــع در تال واق
حــدودات اربعــه: شــماال: بــه حریــم نهــرآب – شــرقا: باقــی پــالک 
ــک  ــر آب . مل ــه نه ــا: ب ــر آب – غرب ــه نه ــا: ب 44 و 274  - جنوب
مــورد نظــر قطعــه زمینــی بــه مســاحت 647/41 مترمربــع لــذا ملــک 
ــده و  ــام ش ــای انج ــی ه ــد و بررس ــه بازدی ــت ب ــا عنای ــوف ب موص
جمیــع جهــات موثــر در ارزش گــذاری آن بــه میــزان 420/816/500 
ــی  ــرآورد و ارزیاب ــتری ب ــمی دادگس ــناس رس ــط کارش ــال توس ری
ــی  ــی احتمال ــه بده ــه ب ــدون توج ــی ب ــن ارزیاب ــت ای ــده اس ش
ــک  ــود مل ــع موج ــق وض ــا و مطاب ــایر ارگان ه ــهرداری و س ــه ش ب
ــنبه 97/9/19  ــوف روز دوش ــک موص ــذا مل ــت ل ــده اس ــالم گردی اع
ســاعت 11 صبــح از طریــق مزایــده در دفتــر اجــرای احــکام مدنــی 
دادگســتری شهرســتان تالــش بــه فــروش مــی رســد قیمــت پایــه 
از بهــای ارزیابــی شــروع شــده و بــه کســانی کــه باالتریــن قیمــت 
را از قیمــت پایــه پیشــنهاد دهنــد فروختــه خواهــد شــد و ده 
درصــد مبلــغ پیشــنهادی فــی المجلــس از برنــده مزایــده دریافــت 
و نامبــرده مکلــف اســت حداکثــر تــا یــک مــاه بــه پرداخــت ثمــن 
ــه  ــه ب ــد اولی ــورت ده درص ــن ص ــر ای ــد در غی ــدام نمای ــه اق معامل
ــل مــی  ــان در صــورت تمای ــردد متقاضی ــط مــی گ ــت ضب ــع دول نف
تواننــد پنــج روز قبــل از موعــد مزایــده بــه ایــن دفتــر اجــرا مراجعــه 
تــا ترتیــب بازدیــد آنــان از ملــک مــورد مزایــده داده شــود) ضمنــا 

ــا وضعیــت موجــود مــی باشــد.( فــروش ملــک ب
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  آگهی تحدید حدود اختصاصی
تعییــن  قانــون  نامــه  آئیــن   13 مــاده  اجــرای  در 
ســاختمانهای  و  اراضــی  ثبتــی  وضعیــت  تکلیــف 
ــروز از  ــه مف ــک قطع ــدانگ ی ــمی شش ــند رس ــد س فاق
ــالک فرعــی 105 ســنگ اصلــی 21 واقــع در مرکیــه بخــش 26  پ
ــاب  ــر یکب ــن مشــتمل ب ــه زمی ــک قطع ــوان ششــدانگ ی ــالن بعن گی
ــع  طــی رأی شــماره  ــه مســاحت 300 مترمرب ــد مجــوز ب ــاری فاق انب
ــگ  ــی لن ــم وثوق ــام عظی 139760318022003053 ـ 1397/6/18 بن
فرزنــد مســلم از کمیســیون مــاده مذکــور رأی صــادر و پــالک فرعــی 
261 مجــزی شــده بــرای آن تعییــن شــده چــون اصــل ملــک تحدیــد 
حــدود نشــده در اجــرای تصمیــم هیئــت مذکــور تعییــن حــدود پــالک 
ــروع و  ــل ش ــورخ 1397/10/4 در مح ــر م ــاعت 13 ظه ــر س اخیرالذک
ــاع و  ــن مش ــالع مالکی ــت اط ــب جه ــد و مرات ــد آم ــل خواه ــه عم ب
مجاوریــن آگهــی مــی شــود چنانچــه اعتراضــی بــه حــدود و حقــوق 
ارتفاقــی ملــک داشــته باشــند از تاریــخ تعییــن حــدود لغایــت 30 روز 
ــه اداره ثبــت اســناد  ــا قیــد نشــانی کامــل ب ــًا ب اعتــراض خــود راکتب
ــًا طبــق مــاده  ــد ضمن و امــالک ماســال تســلیم و رســید اخــذ نماین
ــه  ــتقیمًا ب ــی و مس ــد کتب ــراض بای ــت اعت ــون ثب ــی قان 86 اصالح
ــاه  ــک م ــد ظــرف مــدت ی ــرض بای ــت محــل تســلیم و معت اداره ثب
از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت بــه مرجــع 
ــن  ــه ای ــوا را ب ــد و گواهــی طــرح دع ــی تســلیم نمای ذیصــالح قضای
اداره اعــالم نمایــد در غیــر اینصــورت متقاضــی ثبــت مــی توانــد بــه 
ــه  ــت و ب ــت دریاف ــم دادخواس ــدم تقدی ــی ع ــه و گواه دادگاه مراجع
ــراض و  ــه اعت ــدون توجــه ب ــت ب ــد و اداره ثب ــن اداره تســلیم نمای ای

ــد داد .  ــه خواه ــی را ادام ــات ثبت ــررات عملی ــر مق براب
تاریخ انتشار: 97/9/7 
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آگهــی ابــالغ وقــت دادرســی و دادخواســت و 
ضمائــم بــه خوانــده: منیــژه زادق آبــادی

ــخ  ــه روز یکشــنبه تاری ــده 693/1/97 وقــت رســیدگی: ب کالســه پرون
97/10/16 ســاعت 16 -  خواهــان: ســکینه منتظــری خوانــده: منیــژه 
ــلیم   ــتی تس ــان دادخواس ــک -  خواه ــه چ ــه وج ــته: مطالب ــادی – خواس زادق آب
ــه شــعبه شــورای  ــت رســیدگی ب ــه جه ــر کل دادگســتری اسالمشــهرنموده ک دفت
ــول  ــت مجه ــده بعل ــن ش ــیدگی تعیی ــت رس ــده و وق ــاع گردی ــالف ارج ــل اخت ح
ــز  ــه تجوی ــتور دادگاه و ب ــان و دس ــت خواه ــه درخواس ــده ب ــودن خوان ــکان ب الم
ــد  ــی از جرای ــت در یک ــک نوب ــب ی ــی مرات ــن دادرســی مدن ــون آئی ــاده 73 قان م
ــده از تاریــخ نشــر آخریــن آگهــی ظــرف  ــا خوان کثیراالنتشــار آگهــی مــی شــود ت
ــر دادگاه مراجعــه و ضمــن اعــالم نشــانی کامــل خــود نســخه  ــه دفت ــاه ب یــک م
دوم دادخواســت و ضمائــم را دریافــت نمایــد ودر وقــت مقــرر بــاال جهــت رســیدگی 
حضــور بــه هــم رســاند چنانچــه بعــدا ابــالغ بوســیله آگهــی الزم شــود فقــط یــک 

ــف: 2006 ــود. م/ال ــد ب ــدت آن ده روز خواه ــت منتشــر و م نوب
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                      اجرائیه
مشــخصات محکــوم لهــم: 1- مهســا دروی فرزنــد حمیــد 2- حســین 
میرفتــح اللهــی فرزنــد ســیداحمد – مشــخصات محکــوم علیــه: 
ــت  ــب درخواس ــه: بموج ــوم ب ــوروز – محک ــد ن ــینی فرزن ــدی حس مه
اجــرای حکــم مربوطــه بــه شــماره 9710091326700088 و شــماره دادنامــه مربوطــه 
ــه  ــده ب ــت خوان ــه محکومی ــوم اســت ب ــه محک ــوم علی 9709971326700172 محک
پرداخــت مبلــغ 65/000/000 ریــال از بابــت اصــل خواســته و هزینــه دادرســی بــه مبلــغ 
1/556/500 ریــال و حــق الوکالــه وکیــل خســارت تاخیــر و تادیــه از زمــان سرررســید 
چــک در حــق محکــوم لــه صــادر و چنانچــه محکــوم علیــه در فرجــه قانونــی مدلــول 
حکــم را اجــرا ننمایــد وفــق مقــررات هزینــه اجــرای حکــم از وی اخــذ مــی گــردد. 
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ابــالغ  آگهــی      
و  دادرســی  وقــت 
دادخواســت و ضمائــم

طرفیــت  بــه  زمانــی  علــی  خواهــان 
آبــادی  ابراهیــم  اصغــر  خوانــده 
محکومیــت  بــر  مبنــی  دادخواســتی 
ریــال   74 /000 /000 مبلــغ  پرداخــت  بــر 
 389-97 بابــت چــک تحــت کالســه ح1/
شــورای  حقوقــی  یکــم  شــعبه  تقدیــم 
نشــانی  بــه  چهاردانگــه  اختــالف  حــل 
ایــران  روبــروی  ســعیدی  الــه  آیــت 
ــان  ــدید خیاب ــان س ــزل خیاب ــودرو دی خ
صاحــب الزمــان نمــوده اســت کــه وقــت 
ــاعت  97/10 س ــخ 17/ ــه تاری ــیدگی ب رس
15 تعییــن گردیــده اســت لــذا بــه  /30
تجویــز مــاده 73 قانــون آئیــن دادرســی 
ــه  ــی ب گه ــق نشــر آ ــب از طری ــی مرات مدن
خوانــده ابــالغ مــی گــردد تــا خوانــده 
حقوقــی  یکــم  دفتــر  بــه  مراجعــه  بــا 
شــورای حــل اختــالف چهاردانگــه ضمــن 
ــی  ــل خــود نســخه ثان ــالم نشــانی کام اع
دادخواســت بــدوی و ضمائــم را دریافــت 
ــیدگی  ــه رس ــور درجلس ــه حض ــبت ب و نس
م/ نماینــد.  اقــدام  خــود  از  دفــاع  و 
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        اجرائیه
محمــد  لــه:  محکــوم  مشــخصات 
رســولی بــه نشــانی : خ دســتغیت 
ــار  ــت نوبه ــن بس ــم زاده ب ــه قاس کوچ
– پ 22 – طبقــه اول- مشــخصات محکــوم علیــه: 
ــکان   ــول الم ــه نشــانی مجه ــی  عباســی ب محمدعل
ــماره 389  ــه ش ــب دادنام ــک بموج ــوم به - محک
مــورخ 96/8/29 شــورای حــل اختــاف چهاردانگــه 
شــعبه اول حقوقــی شــورا کــه وفــق دادنامــه شــماره 
– شــعبه – دادگاه تجدیــد نظــر اســتان – قطعیــت 
حاصــل کــرده اســت محکــوم علیــه محکــوم اســت 
بــه: 1- پرداخــت مبلــغ 32/000/000 ریــال بابــت 
ــال  ــغ 510/000 ری ــت مبل ــته 2- پرداخ ــل خواس اص
بابــت هزینــه دادرســی 3- پرداخــت خســارت 
 ( تقدیــم دادخواســت  تاریــخ  از  تادیــه  تاخیــر 
96/3/22( لغایــت اجــرای دادنامــه بــه ماخــذ 
شــاخص اعامــی بانــک مرکــزی جمهــوری اســامی 

. م/الــف: 2004
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اصالحیه
درآگهــی حصروراثــت درج در روزنامــه پیــام 
خانــم  صبــا  خانــم گل   97/9/1 مورخــه  مــا 
رضائــی اوجقــاز بــه شــماره شناســنامه 635 
شــعبه  از  متوفــی  مــادر  خلخــال  از  صــادره 
ــح  ــش صحی ــاف تال ــل اخت ــورای ح ــتم ش هش
244 مــی باشــد.                              

و  رســیدگی   وقــت  ابــالغ  آگهــی 
ــان ــه آقای ــم ب ــت  و ضمائ دادخواس

1- حمیــد زرگانــی فرزنــد یاســر  و 2- کریــم 
ــر ــد یوس ــی فرزن الهای

خلــدی  زهــرا  و  جاجرمــی  فرزانــه  خانــم  خواهانهــا 
ــی  ــد زرگان ــای حمی ــدگان آق ــت خوان ــه طرفی دادخواســتی ب
ــته  ــه خواس ــر ب ــد یوس ــی فرزن ــم الهای ــر و کری ــد یاس فرزن
مطالبــه خســارت مطــرح کــه بــه ایــن شــعبه ارجــاع و 
ــعبه 2  ــه  9709986110500241 ش ــده کاس ــماره پرون ــه ش ب
ــت  ــت و وق ــواز  ثب ــتان اه ــی  شهرس ــی حقوق دادگاه عموم
رســیدگی مــورخ 1397/12/04 ســاعت 09:00 تعییــن کــه 
حســب دســتور دادگاه طبــق موضــوع مــاده 73 قانــون آییــن 
دادرســی مدنــی بــه علــت مجهــول المــکان بــودن خوانــدگان 
ــت در  ــک نوب ــب ی ــان مرات ــت خواه ــر و درخواس ــوق الذک ف
یکــی از جرایــد کثیراالنتشــار آگهــی مــی گــردد تــا خوانــدگان 
فــوق الذکــر  پــس از تاریــخ انتشــار آگهــی  بــه دفتــر دادگاه 
مراجعــه و ضمــن اعــام نشــانی کامــل خــود ، نســخه ثانــی 
ــوق  ــرر ف ــت مق ــت و در وق ــم را دریاف ــت و ضمائ دادخواس
جهــت رســیدگی در دادگاه حاضــر گردد.اســتان خوزســتان- 
شهرســتان اهــواز- انتهــای عامــری – اول نیوســاید مجتمــع 

ــرژی( ــان )ان ــهید تندگوی ــی ش قضای
منشی شعبه دوم  دادگاه عمومی )حقوقی( شهرستان اهواز
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      آگهی حصر وراثت
نــام  نــژاد خمیســی   آقــای احمــد  شــهرت 
ــواز  ــادره از اه ــنامه 1342 ص ــح  بشناس ــدر صال پ
ــم  ــت تقدی ــی حصروراث ــدور گواه ــته ص ــتی بخواس درخواس
و توضیــح داده کــه شــادروان  مرحــوم  صالــح  شــهرت 
ــخ  ــز در تاری ــادره رامهرم ــنامه 12 ص ــی  بشناس ــژاد خمیس ن
97/06/21 در اهــواز  اقامتــگاه دائمــی خــود فــوت ورثــه اش 
ــر 2-  ــوق الذک ــخصات ف ــا مش ــی ب ــد از : 1- متقاض عبارتن
ــواز3-  ــژاد خمیســی بشناســنامه 8612 صــادره اه ــدی ن مه
ــواز4-  ــژاد خمیســی بشناســنامه 8744 صــادره اه ــد ن محم
رضــا نــژاد خمیســی بشناســنامه 150 صــادره اهــواز )فرزنــدان 
ذکــور متوفــی( 5- معصومــه نــژاد خمیســی بشناســنامه 621 
صــادره اهــواز )فرزنــد انــاث متوفــی( 6- آمنــه عیــدی نــژاد 
بشناســنامه 7 صــادره مســجد ســلیمان )زوجــه متوفــی( و 
ال غیــر دادخواســت حقوقــی بشــرح کاســه 970675/11/97 
ــی  ــریفات قانون ــام تش ــا انج ــد./.اینک ب ــی باش ــی م حقوق
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 یــک 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 دو
 شهرستان اهواز  273

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای  
  

Iets.mporg.ir :سایت اطالع رسانی مناقصات
شناسه آگهی: 301809
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اداره پیمان و رسیدگی
روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری

دستگاه مناقصه گزار: اداره کل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری 

مدت موضوع مناقصهردیف
برآورد اولیه)ریال()ماه(

تضمین شرکت 
در مناقصه 

)میلیون ریال(

حداقل شرط 
شرکت در مناقصه

1
احداث باند دوم محور 

بروجن - نقنه - همگین 
- دهاقان

رتبه 5 - راه و 107/594/823/694380
ترابری

مهلت دریافت اسناد از سامانه 
زمان و بازگشایی پیشنهادهامهلت تحویل پیشنهادهاستاد 

تا ساعت 14 روز یکشنبه مورخ 
1397/9/11

تا ساعت 14 روز چهارشنبه مورخ 
1397/9/21

ساعت 9 صبح روز پنجشنبه 
1397/9/22
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وزارت راه و شهرسازی
اداره کل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری
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سخنگوی شورای صنفی نمایش، از 

جایگزینی فیلم پاستاریونی 
به جای »گرگ بازی« در سینماهای 

سراسر کشور خبر داد.

عالقه مندان به حضور در بیست و 
هفتمین دوره سمپوزیوم بین المللی 

براتیسالوا که در حاشیه  دوساالنه  
تصویرگری برگزار می شود، می توانند تا 

15 دی چکیده مقاله های خود را به امور بین الملل کانون ارسال کنند. 

مراسم نکوداشت جمشید مشایخی 
بازیگر سینما و تیاتر کشور به مناسبت 

هشتاد و چهارمین سالروز تولد این هنرمند 
امروز ساعت 20 در سینماتک خانه هنرمندان ایران برگزار می شود.

دوست داشتن کسی که لیاقت دوست 
داشتن نداره، اسراف در محبته!

زمانه

فراخوانسینمابزرگداشت دیالوگ

روابط عمومي اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان كرمان

نام دستگاه : اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان كرمان
 آگهي تجدید مناقصه عمومي یک مرحله اي

ميزان تضمين شركت در مبناي براوردبرآورد ريالينوع مناقصهموضوع مناقصهرديف
فرآيند ارجاع كار )لاير(

شماره 
مناقصه
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اجراي عالئم افقي،ايمن سازي اضطراري راهها – 

اقدامات كم هزينه عالئم در محورهاي حوزه استحفاظي 
اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان كرمان
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تعميرات اساسي پل هاي محور كرمان-راور-3
١٠2-٩-2.٤٩6.٠٩٧.٥٥٥١2٤.٨٠٤.٨٧٨٩٧نايبندان و پل هجدك

 www.setadiran.ir نوع تضمين: ضمانت نامه بانكي – واريز نقدي -  محل دريافت اسناد : سايت  ستاد ايران به نشاني
مهلت دريافت اسناد :از   پنج شنبه 97/09/0۸ تا  روز يك شنبه  97/09/11

مهلت تحويل پيشنهادات : از دو شنبه 97/09/12 تا ساعت 13 روز يك شنبه 97/09/25
محل تسـليم پيشـنهادات : ثبت در سـامانه سـتاد ايران و ارسـال پاكت هاي ضمانت نامه شـركت در فرايند ارجاع كار و ارزيابي كيفي و پاكت ب به دبير خانه حراسـت اداره كل راهداري 

و حمل و نقل جاده اي اسـتان كرمان واقع در كرمان بلوار جمهوري اسـالمي بعد از پل راه آهن روبروي سـالن ورزشـي فجر
زمان و مكان بازگشـايي پيشـنهادات : سـاعت ۸:30 روز سـه شـنبه  97/09/27 واقع در اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي اسـتان كرمان  سـاير اطالعات و جزئيات مربوطه در 

اسـناد و شـرايط مناقصه مندرج است.
آگهي فوق در سايت ستاد ايران به نشاني www.setadiran.ir  قابل رويت مي باشد .

هزينه درج آگهي بر عهده برندگان مناقصه ميباشد.

نوبت دوم آگهی دعوت به مجمع عمومی 
فوق العاده صاحبان سهام

بدینوســیله از کلیــه صاحبــان ســهام دعــوت بعمــل مــي آيــد تــا در جلســه مجمــع عمومــی فــوق العاده 

ایــن شــرکت کــه در روز پنجشــنبه مــورخ 1397/9/22 راس ســاعت 14 در محــل دفتــر مرکــزی واقــع در کرمان 

- خیابــان والفجــر شــمالی – کوچــه 4 - پــالک ۸6 برگــزار خواهــد شــد حضور بهم رســانند. ســهامداران گرامي 

کــه مایــل بــه حضــور در جلســه مــی باشــند مــی تواننــد بــا در دســت داشــتن اوراق ســهام و كارت شناســايي 

معتبــر يــك ســاعت قبــل از جلســه جهــت اخــذ كارت ورود بــه محــل برگــزاري مراجعــه نمايند. 

دستور جلسه :
١-تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه 

2-سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد.

هیئت مدیره شرکت معدنکاری اولنگ )سهامی خاص(

شرکت معدنکاری اولنگ )سهامی خاص( به شماره ثبت 2540

  درنشست خبری مدیرعامل ذوب آهن اصفهان مطرح شد:

چشم انداز روشن ذوب آهن اصفهان باتولید محصوالت صنعتی و تامین ریل مورد نیاز کشور

نشسـت خبـری مهنـدس منصـور یـزدی زاده مدیـر عامل 
شـرکت سـهامی ذوب آهـن اصفهـان 5 آذر مـاه بـا حضـور 
اصحـاب رسـانه و همچنیـن دکتر سـبحانی رئیـس هیات 
مدیره این شـرکت و تعدادی از دیگر مسـئولین ذوب آهن 

در محـل شـرکت ملـی فوالد ایـران برگزار شـد.
مهنـدس یـزدی زاده در ایـن نشسـت خبـری در جمـع 
خبرنـگاران و اصحاب رسـانه با اشـاره به جایـگاه ملی ذوب 
آهـن اصفهـان بـه عنـوان مـادر صنعت فـوالد کشـور گفت : 
این شـرکت که سـال گذشـته به ٥0 سـالگى رسـید ، عالوه 
بـر پایـه گذاری صنعت فوالد کشـور ، در شـکل گیرى سـایر 

صنایـع  مهـم کشـور نیز نقـش  آفریـن بود .
وی افـزود :  هرچنـد سـهام ایـن شـرکت واگـذار شـده و 
خصوصـی محسـوب مـی شـود امـا همـواره نـگاه ملـی 
خـود را حفـظ نمـوده و همچـون دوران دفـاع مقـدس کـه 
در تامیـن نیـاز هـای دفاعـی کشـور حضوری فعال داشـت 
،  امـروز نیـز نقـش خـود را بـا تربیت نیروهـای متخصص 
و مدیـران سـرآمد و همچنیـن حفـظ اشـتغال در معادن و 
دیگـر مسـئولیت هـای اجتماعی به خوبی ایفـا می نماید . 
وی گفت: روز پنجشـنبه مجمع افزایش سـرمایه را داشتیم 
و سـرمایه ایـن شـرکت از 3300 ملیـارد تومـان بـه 6١٥0 
میلیـارد تومـان افزایـش یافت و شـرکت از شـمولیت ماده 
١٤١ خـارج شـد کـه دسـتاوردهای بسـیار خوبـی داشـت از 
جملـه اینکه موجب  تغییر در سـاختار مالی شـرکت شـده 
و اسـتفاده از تمامـی ظرفیـت هـا و منابع بیرونـی را فراهم 
مـی سـازد تـا شـرکت بتوانـد در فضـای مناسـبی سـرمایه 

گـذاری کند.  

مهنـدس یـزدی زاده تصریـح کـرد : ظرفیـت اسـمی تولید 
سـاالنه ذوب آهـن اصفهـان ، 3 میلیـون و 600 هـزار تـن 
چـدن اسـت اما این شـرکت با امکانات خود قـادر به تولید 
4 میلیـون تـن چـدن در سـال مـی باشـد و همچنیـن بـا 
اجـرای پـروژه LF قـادر به تولیـد 3 میلیـون و 300 هزار تن 
فـوالد اسـت کـه در نتیجه 700 هـزار تن چدن مـازاد خواهد 
داشـت کـه صـادرات یا فـروش آن به فـوالد مبارکـه امکان 

پذیر اسـت . 
وی افـزود : متاسـفانه بـه دلیـل عـدم پایـداری در تامیـن 
مـواد اولیـه بـه ویـژه سـنگ آهن ، هـم اکنون این شـرکت 
بـا 55 درصـد ظرفیـت خود کار می کند و تولیـد آن حدود 2 

میلیـون و 200 هـزار تن در سـال اسـت . 
مدیرعامـل ذوب آهـن اصفهـان ، دلیـل ایـن معضـل را 
واگـذاری معادن بـدون در نظر گرفتن تعهدات آنها در جهت 
تامیـن مواد اولیه صنایع فوالدی کشـور ذکر نمـود و افزود : 
ایـن امـر موجب شـده ، معادن کشـور به راه انـدازی صنایع 
فـوالدی جدیـد مبـادرت و بـه صـورت عمودی رشـد کنند و 
صنایـع فـوالدی بزرگ کشـور ماننـد ذوب آهـن را با چالش 

مـواد اولیه مواجه سـازند . 
وی بـا اشـاره بـه قـول مسـاعد وزارت خانـه هـای صمت و 
تعـاون ، کار و رفـاه اجتماعـی مبنـی بـر تامیـن پایـدار مواد 
اولیـه ذوب آهـن اصفهـان گفـت : بـا تامیـن مـواد اولیـه ، 
90 درصـد مشـکالت این شـرکت بـرای رسـیدن به ظرفیت 
کامـل تولیـد حل می شـود کـه در حفـظ اشـتغال 14 هزار 
پرسـنل این شـرکت ، 17 هزار معدن کار معادن زغال سنگ 

و یـک میلیـون نفـر بـه طور غیر مسـتقیم موثر اسـت . 

 مدیـر عامـل  ذوب آهن اصفهـان، در خصوص صادرات این 
شـرکت گفـت: ما بـه دنبال حفظ سـهم خـود در بـازار های 
جهانـی هسـتیم ، تـا نقـش خـود را در ایـن بـازار هـا حفظ 
کنیم. توافق شـده که به عراق و افغانسـتان ریالی صادرات 
داشـته باشـیم. البتـه ارزی هـم مـی توانیم صـادر نماییم. 
صـادرات بـه عـراق و افغانسـتان هم برای شـرکت سـود ده 

اسـت و مـا هیـچ زمان بـه زیان نمی فروشـیم.
مهنـدس یـزدی زاده گفت : صـادرات ذوب آهن اصفهان به 
کشـورهای آسـیای دور نیـز رسـیده اسـت و محصـول این 
شـرکت بـه خوبـی در بازارهـای جهانـی جـای خـود را پیـدا 

کرده اسـت . 
وی بـا اشـاره بـه اینکـه ذوب آهـن اصفهان به عنـوان تولید 
کننـده مقاطـع سـاختمانی پی ریزی شـده اسـت ، افزود : 
ایـن شـرکت  در حـال تبدیل شـدن به تولیـد کننده مقاطع 

صنعتـی همچـون ریل و تیرآهن H اسـت . 
وی در مـورد تولیـد ریـل گفـت: در تولیـد ریـل دو موضـوع 
مهـم مطـرح اسـت . یکـی مربـوط بـه نـورد ریل اسـت که 
در کارگاه نـورد 650 ذوب آهـن انجـام مـی شـود . موضـوع 
دوم مربوط به شـمش ریل اسـت که در گذشـته خریداری 
مـی شـد امـا خوشـبختانه بـا راه انـدازی پـروژه VD موفق 
بـه تولیـد شـمش ریل شـدیم . عالوه بـر آن با اجـرای این 
پـروژه ، امـکان تولیـد تمـام مقاطـع صنعتی فراهم شـد و 
هـم اکنـون 50 درصـد کل تولیـد ات ایـن شـرکت را مقاطع 

صنعتی تشـکیل مـی دهد . 
مدیرعامـل ذوب آهـن اصفهـان گفت : این شـرکت قادر به 
تولیـد انـواع ریل اسـت و ریل مـورد نیاز جهت مترو کشـور 
نیـز تامین می شـود کـه اولین محموله آن بـه زودی جهت 

متـرو اصفهان تحویل داده می شـود . 
از  یکـی  را   H300 تیرآهـن  تولیـد  زاده  یـزدی  مهنـدس 
مهمتریـن دسـتاوردهای اخیـر ایـن شـرکت عنـوان نمود و 
گفـت : در تالش هسـتیم تا سـه سـال آینده کل بـازار یک 
میلیـون تنـی این محصول در داخل کشـور را بدسـت آوریم 
. بدیـن ترتیـب دیگر اسـتفاده از تیـرورق که محصولی غیر 

اسـتاندارد بـرای سـاختمان اسـت ، نیـاز نخواهد بـود  . 
وی افـزود : جهـت ریخته گری شـمش مورد نیـاز تیرآهن 
H300 ، شـمش بیـم بالنـک تولیـد شـد کـه بـه همـت 
تالشـگران ذوب آهـن صـورت گرفـت در حالیکـه پیشـنهاد 
شـرکت هـای خارجـی برای احـداث ریختـه گـری مذکور ، 
3 و نیـم میلیـون یـورو بـود که این رقم صرفه جویی شـد .  
مهنـدس یـزدی زاده پروژه PCI ) تزریق پـودر زغال در کوره 
بلنـد بـه جـای کک ( را یکی از پروژه های مهم این شـرکت 
جهـت کاهـش قیمت تمام شـده عنوان نمـود و  گفت: این 
پـروژه کـه ۸0درصـد پیشـرفت فیزیکی داشـته و تـا اواخر 
بهمـن مـاه راه انـدازی شـود ، مصـرف کک را کاهـش مـی 
دهـد و150میلیـارد تومـان نتیجـه اقتصـادی آن خواهـد 
بـود. وی افـزود : ذوب آهـن اصفهـان در گذشـته یک برج 
خامـوش کننـده بـرای کک سـازی داشـته امـا اخیرا بـا راه 
انـدازی بـرج خامـوش کننـده  دیگـر به دسـت تالشـگران 
ایـن شـرکت ،  مشـکلی بابـت اورهـال واحـد کک سـازی 

نخواهد داشـت .
مدیرعامـل ذوب آهـن در خصـوص تامین آب این شـرکت 

در شـرایط بحران خشکسـالی کنونی گفت: پروژه پسـآب تا 
یـک مـاه آینده تعیین تکلیـف می شـود و ۸00متر مکعب 
در سـاعت انواع پسـآب های زرین شـهر و خود ذوب آهن 

را  تصفیـه کـرده و در خـط تولید اسـتفاده می کنیم.
وی در مـورد تهاتـر بدهی های این شـرکت ) بند واو تبصره 
5( گفـت : از مجموعـه بدهـی هـای بانکـی ذوب آهـن کـه 
3۸00میلیـارد تومـان اسـت ، توافق الزم بـا بانک های ملی 
453 میلیـارد تومـان، صـادرات 307 میلیـارد تومـان، ملت 
5۸9 میلیـارد تومـان و کشـاورزی 161میلیـارد تومـان در 
مجموعـه 1510 میلیـارد تومـان صـورت گرفته کـه بدهی ها 
تهاتـر مـی شـود و توافـق بـا بانک پاسـارگاد به میـزان 905 
میلیـارد تومـان در حـال انجام اسـت  . فـرم بانکی 4 بانک 

اول پـر شـده و بـه وزارتخانه داده شـده اسـت.
وی در  مـورد دارایـی هـا ی غیـر مولـد گفـت:  برخی زمین 
هـای غیـر مولـد را از طریـق بـورس کاال و سـایر مـوارد بـه 
فـروش می رسـانیم. ارزش دفتری 62میلیـارد تومان بوده 

کـه 215میلیـارد تومان می فروشـیم .
وی بـا اشـاره بـه تامیـن مواد اولیـه گفت: میدکـو مجموعه 
بزرگـی اسـت کـه طـی 6 سـال گذشـته  بازدهـی خوبـی 
داشـته اسـت و به عنـوان یکی از بخش هـای مهم صنعت 
فوالد کشـور محسـوب می شـود و امیدواریـم ارتباط خوبی 
بـرای تامیـن مواد اولیه به ویژه کک با این شـرکت داشـته 
باشـیم.هفته گذشـته بازدیـدی از واحـد کک زرند داشـتیم 
و صحبـت هـای خوبـی شـد تـا خریـد کک خارجـی را بـا 
باتـری کک زرنـد جایگزیـن کنیـم تا شـاهد تامیـن پایدار 

مـواد اولیه باشـیم.
مهنـدس یـزدی زاده یکـی دیگـر از پـروژه های مهـم ذوب 
آهـن را احـداث خط انتقـال تیرآهن بال پهـن H300 عنوان 
نمـود و گفـت : کلیـه خدمـات مهندسـی و طراحـی پایـه و 
تفصیلـی ایـن پـروژه در حوزه هـای مکانیـک، تاسیسـات، 
توسـط  برنامه نویسـی  و  اتوماسـیون  بـرق،  سـیویل، 
کارشناسـان ذوب آهن انجام شـد که 350 هـزار یورو صرفه 

جویـی ارزی بـه دنبـال داشـت . 
دکترسـبحانی رئیـس هیات مدیـره ذوب آهن اصفهان نیز 
در جمـع خبرنـگاران و اصحـاب رسـانه گفـت: واقعیت این 
اسـت کـه کاالی صادراتـی از کشـور منابـع ملـی محسـوب 
مـی شـود و بایـد ارز آن به کشـور بازگردد.باید ایـن ورود ارز 
مدیریـت شـود و نیازهـای کشـور از طریـق ایـن ارز تامیـن 

گردد. 
وی افـزود :  فوالدسـازان انتظـار دارنـد در قبـال صـادرات و 
ورود ارز بـه سـامانه نیمـا، نیـاز ارزی آنهـا نیز تامیـن گردد. 
هـر شـرکت فـوالدی 100 تـا 120 دالر بـرای هـر تـن تولیـد 
نیـاز ارزی دارد و در نتیجـه صـادرات آن بایـد جوابگوی نیاز 

ارزی آنها باشـد.
رئیـس هیـات مدیـره ذوب آهـن اصفهـان تصریـح کـرد : 
مهـم ایـن اسـت کـه ارز عرضـه شـده از سـوی فوالدسـازان 
صادرکننـده ،  در سـامانه نیمـا بـرای تامیـن نیـاز خـود 
فوالدسـازان و بـا اولویـت نخسـت بـه خودشـان تخصیص 

بد.  یا
در بخش دوم این نشست ، مهندس یزدی زاده مدیرعامل 

ذوب اصفهان پاسخگوی سواالت خبرنگاران بود .

اطالع رسانی


