
برای شادروان ابوالفضل زرویی نصرآباد

تار سبیل ها چک تضمینی بود

الریجانی:

مجمع تشخیص نمی تواند 
قانون گذاری کند
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ــک  ــا ی ــد، ب ــاد را نشناس ــی نصرآب ــل زروی ــی ابوالفض ــر کس اگ
نــگاه بــه ظاهــر او بــا خــود مــی گوید:»عمــر خــود را کــرده بــود!« 
امــا واقعیــت ایــن اســت بــرای مــردی چــون او 49 ســال اصــاً 
عمــری بــه حســاب نمــی آیــد. او موهایــش را زودتــر از آنچــه 
کــه انتظــار مــی رفــت در وادی طنــز و فکاهــی ســفید کــرد. او 
مــردی خــوش بیــان، خــوش برخــورد و البتــه صریــح اللهجــه 

بــود.
ــز ســوره در  ــه جشــنواره طن خــرداد 96 بعــد از مراســم اختتامی
محفــل طنــزی کــه در تــاالر ســلمان هراتــی حــوزه هنــری برپــا 
شــده بــود دیدمــش. دائــم از کارشــکنی هــا و ناهمراهــی هایــی 
ــه  ــود، گای ــده ب ــب و آشــنا دی ــان جشــنواره از غری ــه در جری ک
مــی کــرد. ُپکــی بــه پیــپ مــی زد. دوبــاره گایــه هــا را شــروع 
مــی کــرد. توتــون را تــوی پیــپ مــی ریخــت آتشــش مــی زد 
ــه  ــا را ب ــل کاره ــن قبی ــوولیت ای ــر مس ــن دیگ ــی گفت:»م و م
ــاره لولــه پیــپ را زیــر ســبیل هــای  عهــده نمــی گیــرم!« و دوب

پــر پشــتش فــرو مــی کــرد!
مــرد بلنــد قامــت و تکیــده طنــز ایــران دلــی مهربــان داشــت. آن 
شــب از هــر دری ســخنی رفــت. بــرادر کوچکتــرش »محمــد« بــا 
یکــی از دوســتان صحبــت مــی کــرد. مــی گفت:»ایــن ابوالفضــل 
ــاعت  ــی، دو س ــتش بده ــول دس ــان پ ــون توم ــر 500 میلی اگ

دیگــر یــک ریــال هــم برایــش نمــی مانــد. 

ادامه در صفحه 12

انس طا         1.229.545

مثقال طا        --------

گرم طای 1۸   3.510.192

گرم طای 24         ------

انس نقره                14.37

انس پاتین         ۸07.235

انس پاالدیوم       1.156.412

بهار آزادی           3۸.100.000

امامی                36.000.000

نیم             19.500.000

ربع             11.400.000

گرمی           6.650.000

دالر             113.400

یورو            131.200

پوند          14۸.075

درهم               31.359

لیر ترکیه           23.423

یوان چین         1۸.1۸2

صد ین ژاپن               102.000   

دالر کانادا                  90.541
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یادداشت  مهمان
یاسر سیستانی نژاد

روزانهم

 روزنامه سیاسی ، اجتماعی صبح ایران

طلوع آفتاب
06:58

غروب آفتاب 
16:50

تهران

پای مسافرخانه های غیرمجاز
 به کیش باز شد

رییس جامعه هتل داران کیش: تعداد زیادی 
مسافرخانه غیرمجاز در کیش وجود دارد

کودک همسری در ایستگاه کمیسیون
سخنگوی کمیسیون قضایی می گوید مرکز تحقیقات قم تلویحا با موضوع  ممنوع کردن عقد دختران قبل 1۳ سال مخالفت کرده است
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راهپیمایی فعاالن 
محیط زیست در 

بروکسل
ده ها هزار نفر از ساکنان شهر بروکسل 

همزمان با گشایش کنفرانس آب و 
 COP24 هوایی سازمان ملل موسوم به

در لهستان، در حمایت از سیاست های 
زیست محیطی و توافق نامه های 

بین المللی برای جلوگیری از گرمایش 
زمین راهپیمایی کردند.

»شهداد« زیر لنز 
دوربین ها

کنترل 8 میلیون 
مترمکعب رواناب 

در همدان

2

امروز روز جهانی »یوزپلنگ آسـیایی« اسـت. در 
آسـتانه این روز مدیـر کل دفتر حیات وحش 
سـازمان حفاظت محیط زیسـت از ارایه طرح 
حفاظت از گربه سـانان ایران به سـازمان برنامه 
 و بودجه خبرداد.
مجیـد خرازیان مقدم، در خصوص طرح 
حفاظـت از گربه سـانان ایرانی می گوید: برای 
ایـن طرح پنج سـاله 150 میلیارد تومان 
پیشـنهاد شـده که در صورت تامین اعتبارات، 
اقدامات الزم برای اجرای آن آغاز می شـود. 
نکتـه حائز اهمیت آن اسـت که طرح حفاظت 
از یوزپلنگ آسـیایی نیز در ایـن برنامه گنجانده 
شده است.

 مدیر کل دفتر حیات وحش 
سازمان  محیط زیست از ارایه طرح 
حفاظت از گربه سانان ایران به 
سازمان برنامه و بودجه خبرداد

طرح حمایت
 از یوزها
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و

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بم.

آگهی مناقصه عمومی
مجدد شماره  ف-97/9-4

دانشــگاه علــوم پزشــکی و خدمــات بهداشــتی درمانــی بــم در نظــر دارد بــا رعایــت قانــون 
برگــزاری مناقصــات، پــروژه هــای مشــروحه ذیــل واقــع در شهرســتان هــای ریــگان و فهــرج 
ــد  ــرکت های واج ــه ش ــه ای ب ــک مرحل ــی ی ــه عموم ــق مناقص ــه از طری ــورت جداگان ــه ص را ب

شــرایط واگــذار نمایــد.

مشخصات پروژه ها:
1-اجـرای سـازه سـاختمان سـتاد مرکـز بهداشـت در دو طبقه به 
مسـاحت 1122 متر مربع و سـازه سـاختمان پایگاه بهداشـت در 

یـک طبقـه به مسـاحت 249 متـر مربع واقـع در شـهر ریگان.
2-اجـرای سـازه سـاختمان سـتاد مرکـز بهداشـت در دو طبقـه 
بـه مسـاحت 1122 متـر مربع، سـازه سـاختمان پایگاه بهداشـت 
در یـک طبقـه بـه مسـاحت 249 متـر مربـع و سـازه سـاختمان 
آزمایشـگاه آب در یـک طبقـه بـه مسـاحت 105 متـر مربـع واقع 

در شـهر فهرج.
•مدت اجرای پروژه ها در هر یک از مناطق:  8 ماه شمسی.

•بـرآورد اولیـه:   بـر مبنای فهرسـت بهـای پایه سـال 1۳97 برای 
هـر یـک از مـوارد به شـرح ذیل می باشـد:

- ردیـف شـماره 1 فـوق بـه مبلـغ 6.279.۳64.14۳ )شـش 
میلیـارد و دویسـت و هفتـاد و نه میلیون و سـیصد و شـصت و 

چهـار هـزار و یکصـد و چهـل و سـه( ریال.
- ردیـف شـماره 2 فـوق بـه مبلـغ 6.858.744.522 )شـش 
میلیارد و هشـتصد و پنجاه و هشـت میلیون و هفتصد و چهل و 

چهـار هـزار و پانصد و بیسـت و دو( ریال.
- اعتبار طرح: عمرانی

•نحـوه پرداخـت: توامـان بـه صـورت نقـد و اوراق اسـناد خزانـه 
می  سال ا

•مشاور: شرکت مهندسین مشاور آیت پی
•مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 

- بـرای ردیـف 1  بـه مبلـغ ۳1۳.968.207 )سـیصد و سـیزده 
میلیـون و نهصـد و شـصت و هشـت هـزار و دویسـت و هفـت( 

ریال.
- بـرای ردیـف 2 بـه مبلـغ ۳42.9۳7.226 )سـیصد و چهل و 
دو میلیـون و نهصـد و سـی و هفـت هزار و دویسـت و بیسـت و 

ریال. شـش( 

- کد اقتصادی کارفرما:  411۳98۳17411
مـورخ   96/1299188 شـماره  بخشـنامه  براسـاس  •قـرارداد 

گـردد. مـی  منعقـد  )سـرجمع(   1۳96/05/04
حداقل شرایط شرکت در مناقصه:

•دارا بـودن حداقل رتبه 5 در رشـته سـاختمان و ابنیه از سـازمان 
مدیریـت و برنامه ریزی کشـور.

•دارا بـودن تجربه، حسـن سـابقه مورد تاییـد کارفرمایان مربوطه 
و فقدان سـوء پیشـینه حرفه ای.

•دارا بودن توان مالی و پشتیبانی، تجهیزات و ماشین آالت.
محل و مهلت دریافت اسناد:

•متقاضیـان واجـد شـرایط ذکـر شـده مـی تواننـد بـا مراجعـه 
بـه سـایت دانشـگاه و یـا دفتـر امـور خدمـات پشـتیبانی واحد 
قراردادهـا )واقـع در بـم – میدان سـرداران شـهید – بلوار شـهید 
رجایی - دانشـگاه علوم پزشـکی و خدمات بهداشتی درمانی بم( 

نسـبت به دریافـت اسـناد اقـدام نمایند.
•مهلت دریافت اسـناد: از روز سـه شـنبه مـورخ 1۳97/09/1۳ تا 

پایان وقـت اداری روز شـنبه مورخ 1۳97/09/24 می باشـد.
•مدت اعتبار پیشـنهادات: سـه ماه از تاریخ بازگشـایی پاکات می 

باشد.
•محـل و مهلـت تحویـل پـاکات: دفتر حراسـت دانشـگاه علوم 
پزشـکی و خدمات بهداشـتی درمانی بم و از روز چهارشـنبه مورخ 
1۳97/09/21تـا پایـان وقت اداری روز شـنبه مـورخ 1۳97/10/01 

می باشـد.
•تاریـخ و محـل بازگشـایی پیشـنهادها: روز یـک شـنبه مـورخ 
1۳97/10/02 دفتـر حـوزه مدیریـت پشـتیبانی دانشـگاه علـوم 

پزشـکی و خدمـات بهداشـتی و درمانـی بـم مـی باشـد.
•شماره های تماس: 44۳44601-0۳4 و 0۳4-44۳42902

www.mubam.ac.ir : سایت دانشگاه•

 آگهی مزایده فروش 4 دستگاه آمبوالنس

)حمزه )سرپرست مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت

شماره 406/ج/96
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جیرفتدستگاه مزایده گذار

فروش 4 دستگاه آمبوالنسموضوع مزایده

10درصد مبلغ قیمت پایه هر آمبوالنستضمین شرکت در مزایده

از تاریخ دوشنبه 97/0۸/21 به مدت 16 روزمهلت دریافت اسناد مزایده

محل دریافت اسناد مزایده
www.jmu.ac.ir 1(سایت داشنگاه به آدرس

2(جیرفت میدان شاهد، مدیریت پشتیبانی دانشگاه، اداره امور قراردادها

ساعت 14 روز سه شنبه مورخه 97/09/06آخرین مهلت تحویل پیشنهادها

میدان شاهد-ستاد مرکزی دانشگاه)دفتر حراست دانشگاه(محل تسلیم پیشنهادها

ساعت 9صبح روز چهارشنبه مورخه 97/09/07تاریخ گشایش پیشنهادها

درضمن هزینه درج آگهی بر عهده برنده مزایده است و در صورت عدم پرداخت ضمانتنامه شرکت در مزایده آزاد نمیگردد.

شناسه ۳052۳8

شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر

آگهی مزاید عمومی
شـرکت توسـعه آهـن و فـوالد گل گهـر در نظـر دارد مقـدار ۳0000 تن لجن آهن اسـفنجی با مشـخصات فنـی ذیل و به 

صـورت تحویـل درب کارخانـه بـه آدرس سـیرجان – کیلومتـر 50 جـاده شـیراز – کیلومتـر 5 جـاده اختصاصی معـدن گل گهر، از 
طریـق مزایـده عمومـی و با شـرایط ذیل اقـدام نماید.

)mm(
Size%Cao%Mgo%Tio2%Al203Sio%2%PS%%MD%Fe 

total
%Fe 

metalنمونه

10-11/891/960/0740/6512/960/04۸0/0261/۸175/0146/43
 لجن

اسفنجی

1. ارائه ضمانت نامه یا چک بانکی معادل دو میلیون ریال در پاکت شماره 1
2. قیمت پیشنهادی در پاکت شماره 2

3. تحویل پاکات پیشنهادی قیمت در نامه رسمی و مهر و امضاء مجاز شرکت و بدون هیچ گونه پیش شرطی
4. زمــان و محــل دریافــت پیشــنهادات: حداکثــر تــا پایــان وقــت اداری 97/09/24 بــه آدرس تهــران، میــدان آرژانتیــن، خیابــان 

الونــد، خیابــان 31غربــی، پــاک 22، کدپســتی 1516646111، واحــد بازرگانــی
5. زمان بازگشایی پاکات: روز یکشنبه مورخ 97/09/25 ساعت 14 در محل دفتر شرکت

6. ارائه قیمت بر مبنای فروش نقدی و تحویل درب کارخانه فروشنده می باشد.
7. شرکت در پذیرش یا رد همه یا هر یک از پیشنهادات مختار است.

۸. درج این آگهی هیچ گونه تعهدی برای دستگاه مزایده گذار ایجاد نمی کند.
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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تجمع جمعی از سپرده گذاران موسسه کاسپین مقابل مجلسپیام خبر
جمعی از سپرده گذاران موسسه کاسپین در اعتراض به عدم پرداخت مطالباتشان در مقابل 
مجلس شورای اسامی تجمع کردند.
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کودک همسری در ایستگاه کمیسیون
سخنگوی کمیسیون قضایی می گوید مرکز تحقیقات قم تلویحا با موضوع  ممنوع کردن عقد 

دختران قبل 1۳ سال مخالفت کرده است

تغییر در قانون سن ازدواج روز گذشته در کمیسیون قضایی مجلس بررسی شد

از  یکــی  بعنــوان  همســری  کــودک 
ــت.  ــور اس ــای کش ــن روزه ــکات ای مش
موضوعــی کــه در ادوار مختلــف بــه ســطح 
اخبــار و دغدغه هــای جامعــه آمــده اســت 
و هــر بــار بــدون نتیجــه بــه بایگانــی رفتــه 
ــاط دارد  ــا احتی ــس ب ــاال مجل ــت. ح اس
ــه ایــن موضــوع ورود پیــدا می کنــد. در  ب
ایــن زمینــه کمیســیون قضایــی مجلــس 
ــی  ــورتی برخ ــر مش ــامی نظ ــورای اس ش
نهادهــا و افــراد را جویــا شــده اســت. 

ــده  ــزار ش ــته برگ ــه روز گذش ــتی ک نشس
و امــا نتیجــه گیــری نهایــی بــه روزهــای 

ــول شــده اســت. ــده موک آین
ــری  ــودک همس ــان ک ــان و موافق مخالف
برخــی  دارنــد.  مختلفــی  ادعاهــای 
نگران کننــده می داننــد و بعضــی  آنــرا 
در  ازدواج  مخالفــان  کــه  می گوینــد 
ســن پاییــن زیــر 13 ســال بی خــود 
ــد. در ایــن میــان مرکــز  شــلوغش کرده ان
ــار  ــه آم پژوهش هــای مجلــس هــم گفت
نشــان می دهــد ازدواج هــای در ســن 
پاییــن بحران ســاز نبــوده اســت. مخالفان 
ایــن پدیــده نیــز بــر ایــن اعتقــاد هســتند 
کــه هم اکنــون ســن ازدواج بــرای دخترهــا 

9 ســال اســت کــه در طرحــی فراکســیون 
ــه ســن ازدواج  ــال آن اســت ک ــان بدنب زن
پســران 1۸ ســال و دختــران 16 ســال 
تعییــن شــود و ازدواج بیــن 13 تــا 15 
ســال تنهــا بــا شــرایطی همچــون اذن پدر 
ــود.  ــر بش ــکان پذی ــت دادگاه ام و مصلح
ازدواج  آنهــا می گوینــد کاهــش ســن 
معضــات زیــاد اجتماعــی را ایجــاد کــرده 
کــه اثــر آن را در جامعــه و افــراد مشــاهده 
مــی کنیــم، ایــن معضل باعــث محرومیت 
ایــن کــودکان از تحصیــل و مشــکات 
ــان  ــرای آن ــادی ب ــی زی ــمی و روح جس

ــت. ــده اس ش
ســخنگوی کمیســیون قضایــی و حقوقــی 

مجلــس در تشــریح دســتورکار نشســت 
ــیون  ــاه  کمیس ــنبه 11 آذرم ــک ش روز ی
قضایــی و حقوقــی مجلــس، گفــت: در 
ایــن نشســت مــاده 1041 قانــون مدنــی 
اصاحیــه مصــوب  یکــم تیرمــاه ســال 
۸1 مــورد بررســی قــرار گرفــت کــه 
طراحــان آن بــه اعتبــار اینکــه ازدواج یک 
ــت  ــم اهمی ــت و ک ــی اس ــاله حیات مس
ــی رشــد  ــوغ فکــری و روان پنداشــتن بل
زوجیــن در ازدواج می توانــد صدمــات 

جبران ناپذیــری بــه خانــواده وارد کنــد 
آســیب  پاییــن  ســنین  در  ازدواج  و 
جســمانی، تلفــات جانــی و اختــاالت 
روحــی، محرومیــت از تحصیل، مشــکات 
فرزنــد و افزایــش طــاق را در بــردارد، ایــن 
ــه  ــوان مــاده واحــده ب ــه عن ــه را ب اصاحی

ــد. ــیون آورده بودن کمیس

مرکز تحقیقات قم نظر فقها در 
مورد سن ازدواج را مطرح کرد

ــز  ــورد مرک ــن م ــرد: در ای ــح ک وی تصری
ــی را آورده  ــب مفصل ــم مطل ــات ق تحقیق
بــود کــه نظــر فقهــا و ســایر کشــورها 
ــم  ــه ه ــت ک ــه اس ــورد چگون ــن م در ای
ایــن  تحقیقــی و هــم تحلیلــی روی 
ــود، همچنیــن مرکــز  موضــوع کار کــرده ب
پژوهش هــای مجلــس شــورای اســامی 
نیــز مطلبــی را در ایــن مــورد آورده بــود کــه 
در نهایــت نظــرش ایــن اســت که بررســی 
ــن  ــن و س ــن پایی ــوع ازدواج در س موض
مناســب ازدواج نشــان می دهــد برخــاف 
بزرگنمایــی صــورت گرفتــه، وضعیــت 
ســنین  در  ازدواج  حــوزه  در  موجــود 
پاییــن آن گونــه کــه گفتــه می شــود 

ــر اســاس  ــه ب ــی و حــاد نیســت ک بحران
آن سیاســت گذار ملــزم بــه تغییــر قانــون 

ــد. باش

115 هزار درخواست برای ازدواج 
کمتر از 16 سال وجود دارد

نــوروزی اظهــار کــرد: مرکــز تحقیقــات قــم 
تلویحــا بــا ایــن موضــوع مخالفــت کــرده 
اســت، همچنیــن عــده ای از همکارانمــان 
منجــر  ایــن کار  بودنــد کــه  معتقــد 
بــه افزایــش ســن ازدواج و افزایــش 
ــرا  ــود، چ ــه می ش ــوه قضائی ــا ق پرونده ه
کــه 115 هــزار مــورد برای ازدواج کمتــر از 16 
ســال داریــم کــه بایــد همگــی در پزشــکی 
قانونــی و دادســرا تشــکیل پرونــده دهنــد 

ــد. ــد ازدواج کنن ــا بعــد بتوانن ت
وی خاطرنشــان کــرد: ایــن کار باعــث 
کاهــش نــرخ بــاروری می شــود، چــرا 
ــر  ــران در ســن کمت ــه بســیاری از دخت ک
ــدن از  ــه دار ش ــار بچ ــا یکب ــال ب از 15 س
بــارداری محــروم می شــوند، افزایــش 
ــرای دختــران  ــاری ب فســاد و بــی بنــدو ب
کمتــر از 13 ســال کــه در فضــای کنونــی به 
فســاد کشــیده می شــوند، افزایــش تعــداد 
ازدواج هــای ثبــت نشــده، بحران نابــاروری 

بــرای زوج هــای جــوان، مغایــرت با اســناد 
کان کشــور از معایــب مخالفــت بــا ازدواج 

در ایــن ســنین اســت.
ــم،  ــس ده ــردم در مجل ــده م ــن نماین ای
ــر تســهیل  ــن کشــور ب ــادآور شــد: قوانی ی
ازدواج جوانــان و کاهــش ســن ازدواج 
تاکیــد دارد، سیاســت های کلــی جمعیــت 
اباغــی ،1393 بنــد 4 سیاســت های کلــی 
ــون  ــواده اباغــی ،1395 مــاده 102 قان خان
ــوب  ــور مص ــعه کش ــم توس ــه پنج برنام
1396 و قانــون تســهیل ازدواج جوانــان 
مهم تریــن  از   13۸4 ســال  مصــوب 
ــن  ــت، بنابرای ــوزه اس ــن ح ــن در ای عناوی
قــرار شــد ایــن موضــوع در نشســت هفتــه 

ــود. ــری ش ــی کمیســیون رای گی آت
ســخنگوی کمیســیون قضایــی و حقوقــی 
مجلــس شــورای اســامی، بــا اشــاره بــه 
ــان حاضــر در ایــن نشســت، بیــان  مهمان
کــرد: کارشناســانی از ســازمان بهزیســتی، 
مرکــز پژوهش هــای مجلــس شــورای 
اســامی، مرکــز تحقیقــات قــم، قــوه 
قضائیــه، وزارت دادگســتری و مرکــز ســند 
ــور  ــت حض ــن نشس ــور در ای ــی کش علم

داشــتند.

اگـر مجلـس تشـکیل جلسـه هـم ندهد، بودجـه 15 آذر 
می شـود.  ارائه 

آن طـور کـه رییـس سـازمان برنامه و بودجـه اعام کرد 
الیحـه بودجـه سـال آینـده در هـر صـورت پنج شـنبه به 
مجلـس ارائـه خواهـد شـد.محمد باقـر نوبخـت تاکیـد 
دارد کـه دولـت الیحـه بودجـه سـال 139۸ را در موعـد 
قانونـی در 15 آذر مـاه بـه مجلـس تقدیـم می کنـد.وی 
گفـت: در صـورت عـدم تشـکیل جلسـه مجلـس، الیحه 

همـان روز بـه مجلـس ارسـال می شـود.

الیحــه بودجــه ســال 139۸ کل کشــور در جلســه روز 
یکشــنبه هیــات دولــت بــه تصویــب رســید.

و  صبــح  وزیــران  هیــات  العــاده  فــوق  جلســه 
الیحــه  بررســی  موضــوع  بــا  یکشــنبه  بعدازظهــر 
و  شــد  تشــکیل  کشــور  کل   98 ســال  بودجــه 
ــام کان و ویژگــی هــای  تبصره هــای پیشــنهادی ارق
ــت و  ــرار گرف ــر ق ــادل نظ ــث و تب ــورد بح ــه م بودج
ــه تصویــب رســید. الیحــه بودجــه ســال 98 در آن ب

15 آذر بودجه تقدیم 
مجلس می شود

الیحه بودجه سال 98 در 
هیات دولت تصویب شد

ــد  ــن تاکی ــه ضم ــور خارج ــر ام وزی
مــردم  حقــوق  از  حمایــت  بــر 
فلســطین گفــت: ایــران در مجمــع 
را  خــود  تــاش  تمامــی  عمومــی 
ــورهای  ــایر کش ــا س ــی ب در هماهنگ
اســامی و مترقــی، بــرای جلوگیــری 
مخالــف  قطعنامــه  تصویــب  از 
علیــه  کــه  متحــد  ملــل  منشــور 
مقاومــت مــردم فلســطین اســت، 
ــه  ــماعیل هنی ــرد. اس ــی گی ــکار م ب

ــی  ــاس تلفن ــنبه - در تم روز- دوش
ــور  ــر ام ــف وزی ــواد ظری ــا محمدج ب
خارجــه جمهــوری اســامی ایــران 
تحــوالت  آخریــن  درخصــوص 

فلســطین تبــادل نظــر کــرد.
وی بــا اشــاره بــه تــاش آمریــکا 
بــرای ارائــه پیــش نویــس قطعنامــه 
بــرای  عمومــی  مجمــع  در  ای 
اســامی  مقاومــت  محکومیــت 
مخالفــت  خواســتار  فلســطین 

ــن  ــا ای ــران ب ــامی ای ــوری اس جمه
شــد.  آمریــکا  اقــدام 

ــوی  ــت وگ ــن گف ــز در ای ــف نی ظری
ــت  ــر حمای ــد ب ــن تاکی ــی، ضم تلفن
ــوق  ــران از حق ــوری اســامی ای جمه
ــل  ــه دلی ــت: ب ــطین گف ــردم فلس م
برخــی سیاســت هــای کشــورهای 
ایــن  آمریــکا  دولــت  منطقــه، 
جســارت را پیــدا کــرده کــه نــه تنهــا 
ــن  ــوق بی ــر حق ــدام مغای ــک اق در ی
ــدس  ــه ق ــود را ب ــفارت خ ــل س المل
در  حتــی  بلکــه  منتقــل،  شــریف 
ــه  ــد علی ــل متح ــی مل ــع عموم مجم
مقاومــت مــردم فلســطین قطعنامــه 

پیشــنهاد کنــد.

ایران مخالف تصویب قطعنامه 

سازمان ملل علیه فلسطین است

مجمع تشخیص نمی تواند 
قانون گذاری کند

رییـس مجلـس شـورای اسـامی گفـت: مجمـع تشـخیص مصلحـت نظام 
نمـی توانـد قانـون گـذاری کنـد و در کشـور یک مجلـس وجـود دارد. »علی 
الریجانـی« امـروز - دوشـنبه- در نشسـت خبـری خـود بـا رسـانه هـای 
داخلـی و خارجـی کـه به مناسـبت روز مجلس برگزار شـد، ایـن مطلب را در 
پاسـخ بـه سـوال خبرنگار سیاسـی ایرنا درمـورد جایگاه هیـات عالی نظارت 
مجمـع تشـخیص مصلحـت نظـام در رونـد قانونگـذاری و انتقادهـای وارده 
بـه ایـن هیـات، بیـان کرد.رییـس مجلـس دهـم با بیـان این کـه مجمع دو 
وظیفـه دارد، یکـی از وظایـف آن در زمانـی اسـت کـه اختـاف نظـری بیـن 
مجلـس و شـورای نگهبـان وجـود داشـت، ورود کنـد، اظهارداشـت: در زمـان 
امـام خمینـی )ره( براسـاس ضابطه ای اگر دو سـوم مجلس روی موضوعی 
تاکیـد مـی کـرد، دیگـر مسـئله نیازی به بررسـی در شـورای نگهبان نداشـت 
کـه بعدهـا بـا تغییـر قانـون اساسـی، ایـن موضـوع تغییـر کـرد و مجمـع 
تشـخیص مصلحـت نظـام شـکل گرفت،الریجانـی ادامـه داد: یکـی دیگـر 
از وظایـف مجمـع تشـخیص مصلحـت نظـام نقـش مشـورتی اسـت و رهبر 
معظـم انقـاب سیاسـت هـای کلی نظـام را پس از مشـورت بـا مجمع اباغ 

مـی کننـد هـر چند کـه وظایـف جانبـی نیز وجـود دارد.

ته
نک

مرکـز تحقیقـات قـم مطلـب مفصلـی را بـه کمیسـیون 
قضایـی آورده کـه نظـر فقها و سـایر کشـورها در این مورد 
چگونـه اسـت کـه هـم تحقیقـی و هـم تحلیلـی روی این 
موضـوع کار کـرده بـود، همچنیـن مرکـز پژوهش هـای 
مجلس شـورای اسـالمی نیـز مطلبی را در ایـن مورد آورده 
بـود کـه در نهایـت نظـرش این اسـت که بررسـی موضوع 
نشـان  ازدواج  مناسـب  سـن  و  پاییـن  سـن  در  ازدواج 
بزرگنمایـی صـورت گرفتـه، وضعیـت  برخـالف  می دهـد 
موجـود در حـوزه ازدواج در سـنین پاییـن آن گونـه کـه 
گفتـه می شـود بحرانـی و حـاد نیسـت کـه بر اسـاس آن 

سیاسـت گذار ملـزم بـه تغییـر قانـون باشـد.

گزارش 
پیام ما 

سیاستسیاست

تبعیت شورای نگهبان از نظر مجمع تشخیص تنها تایید مصلحت در اختیار مجمع تشخیص است
ریاســت  حقوقــی  معــاون 
جمهــوری گفــت: قانونگــذاری 
از طریــق مجلــس شــورای 
اســامی جریــان پیــدا کــرده 
ــاد اســت و مجمــع تشــخیص  ــن نه و در انحصــار ای
مصلحــت نظــام مرجــع تاییــد وجــود یــا عــدم 
وجــود مصلحــت اســت.لعیا جنیــدی در مراســم 
ــران  ــون اساســی در دانشــگاه ته بزرگداشــت روز قان
بــا اشــاره بــه اینکــه نهادهــا و هنجارهــای مشــخص 
شــده در قانــون اساســی بــه تدریــج بــه درجــه بلــوغ 
ــت  ــرح اس ــاله مط ــن مس ــرد:  ای ــار ک ــد، اظه می رس
تشــخیص مصلحــت  آیــا مصوبــات مجمــع  کــه 
ــن  ــت ای ــد؟ موقعی ــته باش ــدت داش ــد م ــام بای نظ
ــل  ــا مث ــون اســت ی ــا واضــع قان ــاد چیســت؟ آی نه

ــه  ــخ ب ــت. پاس ــد اس ــع تایی ــان مرج ــورای نگهب ش
ایــن پرســش ها بــدان معنــی اســت کــه بــه تدریــج 
ــه داد:   ــوغ می رســد.وی ادام ــه بل ــی شــده و ب اجرای
نــگاه مــن ایــن اســت کــه قانــون گــذاری از طریــق 
مجلــس شــورای اســامی انجــام شــده و در انحصــار 
ایــن نهــاد اســت و مجمــع تشــخیص مصلحــت 
وجــود  عــدم  یــا  وجــود  تاییــد  مرجــع  نظــام 
مصلحــت بــرای کشــور اســت. اصــل 112 قانــون 
نگهبــان  شــورای  اگــر  می کنــد  مطــرح  اساســی 
ــس  ــت و مجل ــراد گرف ــس ای ــه ای از مجل ــه مصوب ب
معتقــد بــود ایــن مصوبــه بــه مصلحــت کشــور اســت 
ــت  ــخیص مصلح ــع تش ــه مجم ــه ب ــت مصوب آن وق
نظــام فرســتاده می شــود تــا مجمــع تشــخیص 

ــه؟ ــا ن ــود دارد ی ــت وج ــد مصلح ده

نگهبـان  شـورای  سـخنگوی 
در پاسـخ به سـوالی در باره 
الحـاق  الیحـه  سرنوشـت 
ایـران بـه CFT گفـت: اگـر 
در مجمـع تشـخیص مصلحت، تشـخیص داده شـد 
کـه منطبـق بـا مصالـح مـا اسـت ایـن مصوبـه هـم 
تصویـب خواهـد شـد. عباسـعلی کدخدایـی کـه بـه 
مناسـبت روز قانـون اساسـی در برنامـه تولویزیونی 
حاال خورشـید حاضر شـده بود، در پاسـخ به سـوال 
مجـری برنامـه مبنـی بـر اینکـه بازخـورد دریافتـی 
شـما از برنامـه خـوب بـدون تعـارف چـه بـود؟ بـا 
طنـز اظهـار کـرد: ترجیـح من ایـن بود که دوسـتان 
دیگـری بیاینـد و پاسـخگو باشـند. کـم کـم مـا هم 
برنامه هـا  و در همـه  داریـم مثـل شـما می شـویم 

هسـتیم. در رابطـه با سـوالی کـه پرسـیدید واقعیت 
مـردم  اقشـار  همـه  نظـرات  بـه  بایـد  اسـت  ایـن 
باشـیم  پاسـخگو  مطالبه گـر  نسـل جـوان  خصوصـا 
فـارغ از اینکـه چـه گرایـش و نظری داشـته باشـند 
یـا آن را قبـول کننـد و قبـول نکننـد. مـا بایـد بـه 
عنـوان مسـئولین کشـور در هـر جایـی کـه هسـتیم 
پاسـخگو باشـیم. ایـن بحـث دو فایـده دارد یکـی 
بـرای  باشـد  ابهامـی  و  سـوال  واقعـا  اگـر  اینکـه 
افـراد برطـرف شـود و دوم اینکـه مـا هـم از مـردم 
اشـتباه کردیـم  اگـر  یـاد می گیریـم.  و جوانانمـان 
جوانـی کـه مقابـل مـا نشسـت آن را گوشـزد مـی 
کنـد و بـه مـن تلنگـری می خورد کـه نکـن، فانجا 

مـن اشـتباه کـردم و بـروم و آن را اصـاح کنـم.

رنا
 ای

س:
عک

انضبـاط  سـرجمع  گفـت:  محاسـبات  دیـوان  رییـس 
اقتصـادی و برگشـت پـول بـه بیـت المـال در دو سـال 
گذشـته 14.5 هـزار میلیـارد تومان اسـت. عـادل آذر در 
بـا اشـاره بـه گفت وگـوی تلویزیونـی  جمـع خبرنـگاران 
دیشـب رئیـس مجلـس، دربـاره عملکـرد ایـن دیـوان 
اظهـار داشـت: نتیجـه عملکـرد ما در دوره دهـم مجلس 
2700 پرونـده اسـت کـه در بخـش حسابرسـی  حـدود 
دیـوان بـرای دسـتگاه های دولتـی تشـکیل شـده و بـه 

دادسـرای دیـوان نیـز رفتـه اسـت.

ــن  ــر گرفت ــا در نظ ــت: ب ــن گف ــیون معلولی ــس فراکس ریی
ــاالنه  ــت س ــد گف ــات بای ــی از تصادف ــن ناش ــار معلولی آم
چیــزی نزدیــک بــه 50 هــزار نفــر بــه آمــار معلولیــن کشــور 
اضافــه مــی گــردد. بــر همیــن منــوال مــا اســتراتژی اصلــی 
ــرده  ــتوار ک ــگیری اس ــر پیش ــن را ب ــیون معلولی در فراکس
ایــم. پیشــگیری از معلولیت هــا بــه عنــوان جدی تریــن 
اســتراتژی و برنامــه در کشــور در ایــن حــوزه اســت و 
مجلــس نیــز پیشــگیری را مقــدم بــر درمــان دانســته  

ــت. اس

بازگشت 14.5 هزار میلیارد 
تومان به حساب بیت المال

اضافه شدن ساالنه نزدیک به 
50 هزار نفر به آمار معلولین

پیام رسـانه

روزنامه گاردین در گزارشـی 
اختصاصی به ارائه آماری به نژادپرسـتی 

در بریتانیا خبر داده.

خبرگـزاری اسپوتنیک از پیشنهاد 
رئیس جمهور آمریکا به نخسـت وزیر 

پاکسـتان برای بازسازی روابط آمریکا و 
پاکستان خبر داده.

خبرگزاری الجزیرهاز آماده شـدن قطر 
برای خارج شـدن از اوپک خبر داده. خاورمیانهروسیهانگلستان

خبرگزاری دویچه وله از پیشـرفت 
تظاهـرات »جلیقه زردها« به پمپ 

بنزین ها و برداشـت همه سوخت در آن ها 
خبر داده.

آلمان
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نا 
س

 ای
س:

عک

خطر »خروپف« 
برای قلِب زنان

نشـان  آزمایـش  یـک  نتایـج 
و  خروپـف کـردن  می دهـد کـه 
بـه  می توانـد  انسـدادی  آپنـه 
قلبـی  عملکـرد  سـریع  نارسـایی 
در زنـان منجـر شـود. بـه گـزارش ایسـنا، خروپـف کـردن 
می توانـد بـا بـاال رفتـن سـن خطرناک تـر شـود و احتمال 
ابتـا بـه بیمـاری قلبـی را در فـرد افزایش دهـد. همچنین 
انـواع مختلفـی از آپنه خواب )وقفه تنفسـی حین خواب( 
وجـود دارد کـه رایج تریـن آن آپنه انسـدادی خواب اسـت.
آپنـه انسـدادی بـر فرآینـد تنفـس هنـگام خـواب تاثیـر 
می گـذارد و باعـث می شـود تنفـس فـرد بـرای لحظـه ای 

قطـع شـده و مجـدد از سـر گرفتـه شـود. 

قلب

تخصیص اعتبار برای اجرای 
قانون حمایت از معلوالن

رئیـس سـازمان بهزیسـتی کشـور در 
مـورد تخصیـص منابـع بـرای اجـرای 
قانـون حمایت از حقوق معلوالن گفت: 
وزیـر رفـاه جلسـه ای با آقـای نوبخت 
رئیس سـازمان برنامـه و بودجه برای 
اجرایـی کردن ایـن قانون برگـزار کرده 
تـا منابـع الزم آن در اختیار بهزیسـتی 

قـرار گیرد.
به گزارش ایسـنا، انوشیروان محسنی 
بندپـی در مراسـم روز جهانی معلوالن 
گفـت: بایـد شـرایطی بـرای معلـوالن 
رشـد  مسـیر  در  کـه  کنیـم  ایجـاد 
احسـاس محدودیت نکنند و بستری 
آنچـه  از  بتواننـد  کـه  شـود  فراهـم 

لیاقتـش را دارنـد برخـوردار شـوند.
وی با اشـاره به اتخاذ سـه اسـتراتژی 
در بهزیسـتی در رابطه با معلوالن اظهار 
کرد: تـاش همه جانبه و فرآیندمحور 
بـرای پیشـگیری از معلولیت ها دنبال 
می شـود، بـه طـوری کـه غربالگـری 

ژنتیـک را الزامـی کردیم.
بندپـی بـا بیـان اینکـه در غربالگـری 
تنبلـی چشـم 3 تـا 5 میلیـون نفـر را 
تصریـح کـرد: 75  دادیـم،  پوشـش 
درصـد نـوزادان را غربالگـری شـنوایی 
کردیـم و در اوتیسـم نیـز غربالگری را 
انجام دادیم. کیفی بخشـی خدمات را 
دنبـال می کنیـم و ارتقای این خدمات 
توانبخشـی  حـوزه  در  عطفـی  نقطـه 

است.
وی بـا اشـاره به تصویـب قانون جامع 
از حقـوق معلـوالن، اضافـه  حمایـت 
کـرد:  بـه لحـاظ قانونـی، اخاقـی و 
شـرعی بایـد این قانـون را اجـرا کنیم، 
رفـاه  وزیـر  هـم  منظـور  همیـن  بـه 
جلسـه ای بـا آقـای نوبخـت رئیـس 
سـازمان برنامه و بودجـه برای اجرایی 
کـردن این قانون برگزار کـرده تا منابع 
الزم آن در اختیار بهزیسـتی قرار گیرد.

تعطیلی مراکز »ترک الکل« در انتظار تعیین تکلیف
برای درمان الکل مرکز ویژه ای نداریم و نمی توانیم تماس گیرندگان 

را به طور دقیق راهنمایی کنیم

خبر

افزایش حدود 2 تا ۳ درصدی تماس ها با خط ملی اعتیاد درباره موضوعات مرتبط با مصرف »الکل« 

ــهر  ــورای ش ــی ش ــی اجتماع ــیون فرهنگ ــو کمیس ــک عض ی
ــرای  ــان ب ــه توانیاب ــه ب ــرورت توج ــر ض ــد ب ــا تاکی ــران ب ته
حضــور در فضاهــای شــهر و اســتفاده برابــر از امکانــات شــهر 
گفــت :بایــد شــهر تهــران از شــهری خــودرو محــور بــه شــهری 
ــاح  ــدل شــود. حجــت نظــری در مراســم افتت انســان محور ب
ــان در منطقــه 14  ــرای توانیاب بوســتان مناسب ســازی شــده ب
ــرای  شــهرداری تهــران گفــت: واقعیــت ایــن اســت کــه مــا ب
ــا  ــارک ی ــی بیشــتر از مناســب ســازی یــک پ ــان خیل توانیاب
معابــر بایــد زحمــت بکشــیم. جامعــه توانیابــان بــه امکاناتــی 
بیشــتر از یــک پــارک مناســب ســازی شــده و نظایــر آن نیــاز 
دارنــد و البتــه ایــن نبایــد ســبب شــود تــا از زحمات شــهرداری 
منطقــه 14 قدردانــی نکنیــم.وی ادامــه داد: واقعیــت این اســت 
کــه متاســفانه امــروز بســیاری توانیابــان مــا بــرای حضــور در 
جامعــه و تــردد در ســطح معابــر شــهر دچار مشــکل هســتند و 
ایــن مســاله ای اســت کــه نیــاز اســت در تهــران دنبــال شــود و 
بتوانیــم مشــکل را حــل کنیــم. مــا در مدیریــت شــهری و دوره 
پنجــم شــورای شــهر تهــران هــم در ایــن زمینــه برنامــه جــدی 
داریــم و خوشــبختانه دکتــر حناچــی - شــهردارتهران- هــم که 
بــا شــعار تحقــق عدالــت در شــهر و شــهر همــه روی کار آمدنــد 
در ایــن زمینــه برنامه هــای خوبــی دارنــد ومطمئــن هســتم کــه 
در دو ســال و نیــم آینــده شــاهد اقدامــات شــگرفی در ســطح 

شــهر تهــران خواهیــم بــود.
ــهر  ــورای ش ــی ش ــی اجتماع ــیون فرهنگ ــو کمیس ــن عض ای
ــا اشــاره بــه حواشــی انتخــاب شــهردار بــرای تهــران  تهــران ب
ــائلی  ــل مس ــه دلی ــفانه بخشــی از فرصــت را ب ــت: متاس گف
کــه بــه مــا در شــورای شــهر بــار شــد از دســت دادیــم. مــن 
مــی پذیریــم کــه تــا امــروز شــاید مدیریــت شــهری تهــران 
نتوانســته آنطــور کــه بایــد بــه جامعــه توانیابــان خدمــت کند و 
حقیقتــا اقدامــات زیــادی می تــوان انجــام داد که امیــدوارم در 
دوســال و نیــم آینــده در ایــن زمینــه بتوانیــم اقدامــات موثری 

را انجــام دهیــم.
نظــری افــزود: در عیــن حــال نمــی تــوان بســیاری از 
زیرســاخت ها و امکانــات را کــه طــی چندیــن دهــه قبــل بــدون 
توجــه بــه توانیابــان ســاخته شــده، طــی مــدت چنــد ســال 
تغییــر داد امــا تمــام تــاش خــود را در ایــن زمینــه خواهیــم 

کــرد.
وی پیشــنهاد داد: در ســینماهای کشــور بــرای توانیابانــی کــه 
مشــکل شــنوایی دارنــد، ســانس هایی را در نظــر گرفتــه 
ــن  ــران شــود همچنی ــس اک ــا زیرنوی ــم ب ــه فیل ــه ک شــود ک
ــوالت  ــت محص ــام و قیم ــکان درج ن ــز ام ــگاه ها نی در فروش
بــا خــط بریــل فراهــم شــود. امکانــات شــهری نظیــر 
ــاده  ــر پی ــای عاب ــا و پل ه ــی، خیابان ه ــاختمان های عموم س

ــود. ــازی ش ــان مناسب س ــرای توانیاب ــم ب ه
نظــری بــا تاکیــد بــر اینکــه الزم اســت شــهر تهــران از شــهر 
خــودرو محــور بــه شــهری انســان محــور تبدیــل شــود، گفــت: 
ــال  ــر در ح ــارراه ولیعص ــه در چه ــی ک ــدام خوب ــفانه اق متاس
انجــام بــود و ایــن فرصــت فراهــم شــده بــود تــا شــهروندان 
بتواننــد از عــرض خیابــان عبــور کننــد، امــا در کمــال تاســف 
چهــارراه ولیعصــر دوباره بســته شــد و همــه مجبورنــد از زیرگذر 
عبــور کننــد. ســوال اینجاســت کــه چطــور یــک معلــول حرکتی 
بــا ویلچــر مــی توانــد از ایــن محــل عبــور کنــد و چــرا مــا بایــد 

بــرای تــردد خــودرو انســان را بــه زحمــت بیندازیــم.

اکران فیلم با زیرنویس 
برای ناشنوایان

اســباب بازی های  بــاالی  اگرازقیمــت 
بــرق چشم پوشــی  و  زرق  پــر  الکترونیکــی 
کنیــم، متخصصــان اطفــال می گوینــد بهتریــن 
اســباب بــازی بــرای کــودکان، اســباب بازی های 
والدیــن  اســت کــه  بازی هایــی  و  قدیمــی 
در آنهــا بــا کــودک همبــازی شــوند؛ ماننــد 

باعــث  خاقانــه کــه  بازی هــای  و  پازل هــا 
تخیــل و خاقیــت در کــودک می شــوند.محقق 
ــورد  ــن مندلشــون در م ــر آل ــق، دکت ــن تحقی ای
ــا ســن  ــرای کــودکان ت انتخــاب اســباب بازی ب
پنــج ســال گفــت: بهتریــن نــوع اســباب بــازی 
یــک جعبــه مقوایــی اســت کــه بــه شــکل های 

مختلــف ماننــد خانــه تبدیــل می شــود.وی 
ــد  ــور می کنن ــن تص ــی والدی ــرد: برخ ــار ک اظه
ــب ترین  ــت از  مناس ــباب بازی های گرانقیم اس
اســباب بازی ها بــرای کــودکان هســتند، امــا 
ســخت در اشــتباهند. اســباب بازی مناســب 
کــودکان بایــد موجــب تقویــت خاقیــت در  
آنهــا  شــود و در حــال حاضر بســیاری از وســایل 
بــازی الکترونیکــی امــروزی کــه تبلیغــات 
زیــادی نیــز دربــاره آنهــا صــورت می گیــرد 
اســتفاده کــودکان  بــرای  علمــی  پشــتوانه 
 NYU ندارنــد.وی کــه متخصــص اطفــال در

Langone Health نیویورک اســت اســتفاده از 
اســباب بازی هایــی کــه موجــب بــازی والدیــن 
بــا کــودکان شــده را بــرای رشــد ســالم کــودک 
پیشــنهاد می کند.ایــن گــزارش توســط آکادمــی 
کــودکان آمریــکا منتشــر شــده و تاثیــرات منفی 
اســتفاده از بازی هــای الکترونیکــی  بــر بیــان و 
زبــان کــودکان و همچنیــن چاقــی ناشــی از آن 
را بررســی کــرده اســت.محققان در ایــن تحقیق 
کــودکان  بــرای  بــازی  بهتریــن  دریافتنــد 
بازی هــای بــه حالــت معمــا اســت کــه منجــر 

ــود. ــودک می ش ــکاوی ک ــه کنج ب

اسباب بازی های قدیمی، مناسبت ترین 

اسباب بازی  کودکان

زنگ خطر معلولیت های ناشی از سالمندی به صدا درآمد
مشاور عالی رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: زنگ خطر معلولیت های ناشی از سالمندی به صدا درآمده است 

و طی دو دهه آینده این احتمال وجود دارد که کودکان دارای معلولیت، درصد کمتری از جامعه معلوالن را تشکیل 
دهند و تعداد سالمندان معلول افزایش یابد.

خال و خطوط مشکی ناخن 
نشانه چیست؟

و  پوســت  متخصــص  یــک 
اگــر  اینکــه  بیــان  بــا  مــو 
تغییــر  دچــار  ناخــن  یــک 
ــه  ــودی ب ــه خ ــود ب ــگ خ رن
ویــژه اطــراف ناخــن باشــد نیازمنــد مراجعــه ســریع 
ــی  ــا عرفان ــت. عبدالرض ــت اس ــص پوس ــه متخص ب
ــد  ــانه ب ــا نش ــگ در ناخن ه ــر رن ــرد: تغیی ــار ک اظه
خیــم بــودن آن نیســت، امــا ممکــن اســت مشــکل 
ــا  ــوط ب ــن خط ــه ای ــی ک ــود.اما در صورت ــن ش آفری
پوســت اطــراف ناخــن همــراه نباشــد و بــه صــورت 
ــده نیســت. ــد نگــران کنن ــروز کن ــگ ب ــره رن ــوار تی ن

ناخن 

کشف تاثیر یک آنتی بیوتیک 
در جلوگیری از ابتال به آلزایمر

کشـف  تازگـی  بـه  دانشـمندان 
کرده انـد کـه یـک آنتـی بیوتیـک 
بـه  ابتـا  از  بـه جلوگیـری  رایـج 
عمـر  طـول  افزایـش  و  آلزایمـر 

می کنـد. کمـک 
بـا  درمـان  تحـت  حیوانـات  کـه  می گوینـد  محققـان 
داروهـای شـاخه مینوسـایکلین که کاربرد زیـادی در تولید 
پروتئیـن در سلول هایشـان  دارد، میـزان  آنتی بیوتیک هـا 
زندگـی کرده انـد.  طوالنی تـر  نتیجـه  در  و  شـده  باالنـس 
سـلول ها، پروتئیـن را بـه عنوان بخشـی از سـوخت و سـاز 

معمـول خـود تولیـد کـرده و آن را مصـرف می کننـد. 

آلزایمر

هنوز خبری 
از موج آنفلوآنزا نیست

مدیریـت  مرکـز  رییـس 
وزارت  واگیـر  بیماری هـای 
بهداشـت ضمن تشـریح وضعیت 
بـروز و شـیوع آنفلوآنزا در کشـور، 
گفـت: خوشـبختانه هنـوز مـوج نخسـت آنفلوآنـزا شـروع 
نشـده، امـا بـا سـردتر شـدن هـوا بایـد منتظـر همه گیری 
نـکات  رعایـت  اسـاس  همیـن  بـر  و  باشـیم  آنفلوآنـزا 

دارد. اهمیـت  بسـیار  بهداشـتی 
دکتـر محمـد مهـدی گویا دربـاره وضعیـت شـیوع آنفلوآنزا 
در کشـور بـا توجـه بـه فصـل سـرما،  گفـت: خوشـبختانه 
هنوز موج اول آنفلوآنزا در کشـور آغاز نشـده اسـت و موارد 

کمـی از ایـن بیماری را در کشـور شـاهد هسـتیم.

آنفلوآنزا

سن بلوغ حداقل 2 سال 
کاهش یافته است

ایرنـا- روانشـناس بالینی کودک 
و نوجـوان گفت: تحقیقات نشـان 
شـناخت  باالرفتـن  دهـد،  مـی 
مسـائل  از  فرزنـدان  آگاهـی  و 
جنسـی بـه خصـوص از طریـق رسـانه هـا موجـب شـده 
اسـت دوران بلوغ در دختران از 12 به 10 و در پسـرها از 15 

بـه 12 سـالگی کاهـش یابـد.
ثریـا علـوی نـژاد اظهـار داشـت: در دوران بلـوغ، دختران و 
پسـران شـاهد تغییـرات فیزیکی و جسـمی در بـدن خود 
هسـتند بـه طـوری کـه ایـن تغییـرات در دختـران بیـن 10 
تـا 12 سـالگی و در پسـران در سـنین 12 تـا 15 سـالگی 

شـروع می  شـود. 

بلوغ

پیام رسـانه

معــاون پیشــگیری و درمــان 
ســازمان  درمــان  مرکــز 
اشــاره  بــا  بهزیســتی کشــور 
بــه افزایــش حــدود 2 تــا 3 
درصــدی تماس هــا بــا خــط 
ملــی اعتیــاد دربــاره موضوعــات 
مرتبــط بــا مصــرف »الــکل« 
گفــت: درمــان مصــرف الــکل 
ــت  ــی اس ــه تخصص ــک مقول ی
و افــراد بایــد در ایــن مــورد 
دوره تخصصــی ببیننــد و مراکــز 
ــن  ــرای ای ــد ب ــم بای ــی ه خاص
منظــور وجــود داشــته باشــد.
فریــد براتــی ســده بــا بیــان 
اینکــه در دو ســه مــاه اخیــر 
بــر تعــداد ســواالت در مــورد 
ــان  ــز درم ــکل و مراک مصــرف ال

ــی  ــط مل ــا »خ ــاس ب آن در تم
ــزوده شــده اســت،  ــاد« اف اعتی
ــز  ــر مرک ــال حاض ــت: در ح گف
درمــان مصــرف الکلــی زیــر 
نظــر ســازمان بهزیســتی وجــود 
ــم  ــی کنی ــه آن را معرف ــدارد ک ن
شــده  برقــرار  تماس هــای  و 
در مــوارد حــاد را بیشــتر بــه 
مــی  ارجــاع  بیمارســتان ها 

ــم. دهی

بیمارستان ها هم برنامه 
خاصی برای درمان ندارند

افزایــش  بــه  اشــاره  بــا  وی 
درصــدی   3 تــا   2 حــدود 
ملــی  خــط  بــا  تماس هــا 
موضوعــات  دربــاره  اعتیــاد 

ــکل طــی  ــا مصــرف ال ــط ب مرتب
کــرد:  اظهــار  اخیــر،  مــاه  دو 
ایــن  حتــی  ایــن  از  پیــش 
تعــداد تمــاس نیــز بــا خــط 
ــکل  ــورد  ال ــاد در م ــی اعتی مل
ــک  ــا در ی ــد. قب ــرار نمی ش برق
مــاه حتــی یــک مــورد تمــاس 
هــم نداشــتیم امــا االن ایــن 
تعــداد افــزوده شــده اســت. 
ــرای  ــه ب ــن اســت ک مشــکل ای
درمــان الــکل مرکــز ویــژه ای 
ــز خاصــی  ــم و چــون مرک نداری
نــدارد،  وجــود  ارجــاع  بــرای 
ــدگان  ــاس گیرن ــم تم نمی توانی
را بــه طــور دقیــق راهنمایــی 

کنیــم.
معــاون پیشــگیری و درمــان 

ســازمان  درمــان  مرکــز 
ادامــه  در  کشــور  بهزیســتی 
بــر  فــرض  اینکــه  بیــان  بــا 
کــه  مراکــزی  اســت،  ایــن 
انجــام  را  اعتیــاد  درمــان  کار 
ایــن  در  بایــد  می دهنــد، 
مــورد هــم اطاعــات داشــته 
ایــن  داد:  توضیــح  باشــند، 
می دانیــم  کــه  درحالیســت 
چراکــه  نیســت،  طــور  ایــن 
یــک  الــکل  مصــرف  درمــان 
و  اســت  تخصصــی  مقولــه 
تخصصــی  دوره  بایــد  افــراد 
ببیننــد و مراکــز خاصــی هــم 
ــرای ایــن منظــور وجــود  ــد ب بای
ــز  ــت نی ــد. در نهای ــته باش داش
اگــر موضــوع بحرانــی باشــد 
بیمارســتان  بــه  را  آنهــا  مــا 
هــا ارجــاع مــی دهیــم امــا 
ــم  ــا ه ــتان ه ــم بیمارس می دانی
برنامــه خاصــی ندارنــد و مــا 
ــا  ــود آنه ــات موج ــد امکان در ح

کنیــم. مــی  راهنمایــی 
ــه  ــان اینک ــا بی ــده ب ــی س برات
برقــرار  تماس هــای  گــزارش 
شــده بــا خــط مّلــی اعتیــاد 
ــا  ــه تماس ه ــد ک ــان می ده نش
ــه  ــکل افزایــش یافت در مــورد ال
و خانــواده هــا در ایــن مــورد 
ســواالتی دارنــد، اظهــار کــرد: 
ســازمان بهزیســتی چنــد ســال 
پیــش مرکــز تــرک الکلــی را بــه 
ــرد،  ــاح ک ــوت افتت ــورت پایل ص
امــا از طــرف وزارت بهداشــت 
و  مصوبــه  براســاس  گفتنــد 
ــا  ــه ب ــی مقابل ــه مل ــند کمیت س
ــان  ــور، درم ــکل در وزارت کش ال

الــکل بــر عهــده وزارت بهداشــت 
ــوم پزشــکی  و دانشــگاه های عل
اســت. کســانی هــم کــه آن 
زمــان در ســازمان بهزیســتی 
ــه  ــن روی مســئولیت داشــتند ای
را پذیرفتنــد و مرکــز ســازمان 

بهزیســتی تعطیــل شــد.

150 مرکز درمان الکل 
وزارت بهداشت کجا 

هستند؟
وی افــزود: انتظــار ایــن بــود 
کــه ایــن مراکــز یــا مراکــز تــرک 
اعتیــاد، خودشــان درمــان الــکل 
ــا اینکــه  ــد ی را هــم انجــام دهن
مراکــزی بــرای درمــان الــکل 
بــه طــور مجــزا فعــال شــود کــه 
متاســفانه هیچکــدام محقــق 
نشــد. اخیــرا در جلســه ای در 
ــکل  ــا ال ــه ب ــی مقابل ــه مل کمیت
مصــوب شــد کــه درمــان الــکل 
در مراکــز درمــان اعتیــاد انجــام 
بــرای  هــم  نامــه ای  شــود. 
مــا فرســتادند و از بهزیســتی 
خواســتند بــه مراکــز درمــان 

ــان  ــه درم ــم ک ــرپایی بگویی س
ــد. ــام دهن ــم انج ــکل را ه ال

معــاون پیشــگیری و درمــان 
مرکــز درمان ســازمان بهزیســتی 
کشــور بــا بیــان اینکــه »مــا 
موافقــت  بــه  ایــن کار  بــرای 
دبیرخانــه ســتاد مبــارزه بــا مواد 
مخــدر نیــاز داشــتیم«، تصریــح 
کــرد: بــه همیــن دلیــل نامــه ای 
بــا مــواد  بــه ســتاد مبــارزه 
ــه  ــن قضی ــتم و ای ــدر نوش مخ
در حضــور  درمــان  در کمیتــه 
بهداشــت،  وزارت  مســئولین 
ــواد مخــدر  ــا م ــارزه ب ســتاد مب
و بهزیســتی مطــرح شــد. در 
ایــن جلســه دوســتان وزارت 
بهداشــت عنــوان کردنــد کــه مــا 
ــواد مخــدر را در  150 درمانگــر م
ــوزش  ــاد آم ــان اعتی ــز درم مراک
ــد  ــراد بتوانن ــن اف ــه ای ــم ک دادی
انجــام  را هــم  الــکل  درمــان 
ــن  ــاره اینکــه ای ــا درب ــد، ام دهن
150 مرکــز درمــان الــکل در کجــا 
ــد؟  ــه کار می کنن ــتند؟ و چ هس

چیــزی نگفتنــد.

ته
نک

ایـن مشـکل در مـورد  بـه هـر حـال 
و  دارد  وجـود  الـکل  مصـرف  درمـان 
مـردم هـم در ایـن بـاره سـوال دارنـد 
و هـم نیـاز دارنـد تـا خدمـات بگیرند، 
امـا هنـوز منتظریـم وزارت بهداشـت و 
دبیرخانه سـتاد مبارزه بـا مواد مخدر و 
وزارت کشـور تعیین تکلیـف کنند.  اگر 
مسـئولیت بر عهده سـازمان بهزیسـتی 
قـرار گرفـت که انجـام می دهیـم وگرنه 
خود وزارت بهداشـت مسـوول اسـت و 

بایـد اقدامـات الزم را انجـام دهـد.

خبرگـزاری فرانس24 از دیدار 
رئیس دولت فرانسـه و اعضای مخالفان 

دولـت و رهبران »جلیقه زردها« خبر داده.

خبرگـزاری یورونیوز تصویر و خبری 
از دراز کشـیدن سگ رئیس جمهور اسبق 
و فقیـد آمریـکا در کنار تابوت جورج بوش 

پدر منتشر کرده.

روزنامـه نیویورک تایمز از 
متوقف شـدن جنگ تجاری آمریکا و 

چین خبر داده.
آمریکااروپافرانسه

خبـر خروج قطر از اوپک، اولین 
کشـور خاورمیانه ای که این اقدام را 
انجـام می دهد تیتر دوم خبرگزاری 

سی ان ان است.
آمریکا
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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 مدیر پژوهشی پایگاه کوه خواجه گفت: حصار دوم قلعه باستانی کهن دژ کوه خواجه شهرستان 
هامون احیا می شود.

پیام میراث

هر
 م

س:
عک

مدیـرکل میـراث فرهنگـی، صنایـع دسـتی و گردشـگری 
تصویـری  پایـش  دوربین هـای  نصـب  از  اسـتان کرمـان 
در منطقـه ثبـت جهانـی بیابـان لـوت )شـهداد( در آینـده 

نزدیـک خبـر داد.
غامرضـا فرخـی بـا اشـاره بـه اینکـه اخیـرا نشسـتی بـا 
میـراث  سـازمان  جهانـی  میـراث  پایگاه هـای  مدیـرکل 
فرهنگی کشـور در خصوص توسـعه گردشـگری و همچنین 
فرصت هـا و تهدیدهـای موجود در عرصـه و محوطه منطقه 
ثبـت جهانـی بیابـان لوت )شـهداد( برگزار شـد، اظهار کرد: 
خوشـبختانه در ایـن جلسـه بـرای تجهیز  و توسـعه پایگاه 
جهانـی لـوت در اسـتان کرمـان اعتبـار مناسـبی اختصاص 

یافت.
جهانـی  ثبـت  پایگاه هـای  تمامـی  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
هسـتند کـه  خاصـی  دسـتورالعمل های  و  ضوابـط  دارای 
بایـد طبـق ایـن  ضوابـط عمـل شـود، اظهـار کـرد: در حال 
حاضـر ارتقـاء زیرسـاخت های ارتباطـی شـامل ارتباطـات 
رادیویـی و اینترنتـی در منطقـه شـفیع آباد بخـش شـهداد 
از مهم تریـن  دسـتورالعمل های اباغـی اسـت کـه بایـد به 

فوریـت اجرایـی شـود.
فرخـی بـا اشـاره بـه اینکـه فراهم سـاختن تجهیـزات الزم 
جهـت پایـش تصویـری از دیگـر مسـائل مهـم و اساسـی 
تصریـح  اسـت،  )شـهداد(  لـوت  بیابـان  جهانـی  پایـگاه 
کـرد: خوشـبختانه بـا تهیـه ایـن گونـه تجهیـزات می تـوان 
نظـارت مسـتقیم بر محـدوده بیابان لوت در اسـتان کرمان 
داشـت و مسـایل حفاظتـی و امنیتـی گردشـگران داخلـی 
و خارجـی ایـن منطقـه را فراهـم سـاخت.مدیر کل میراث 
فرهنگی،صنایـع دسـتی و گردشـگری اسـتان کرمـان بـا 
بیـان اینکـه بیابـان لـوت نقـش بسـیار مهمـی در جـذب 
گردشـگران و توسـعه گردشـگری این اسـتان دارد، افزود: 
دسـتیابی بـه ایـن هـدف نیازمنـد همـکاری همـه جانبـه 
و  انتظامـی  و  امنیتـی  نهادهـای  اجرایـی،  دسـتگاه های 

همچنیـن بخـش خصوصـی اسـت.

سوژه »شهداد« زیر 
لنز دوربین ها

ریا
ث آ

یرا
 م

س:
عک

پای مسافرخانه های غیرمجاز به کیش باز شد
رییس جامعه هتلداران کیش: مسافرخانه های غیرمجاز به تعداد بسیار زیادی در کیش وجود دارند

صاحبان این آپارتمان ها با ارائه خدمات خود در مقابل فرودگاه به کار خود ادامه می دهند

کیــش  هتلــداران  جامعــه  رییــس 
خانه هــای  وجــود  اینکــه  بیــان  بــا 
ــش  ــداران کی ــه هتل ــاز ب ــبانه غیرمج ش
ــرای جــذب  لطمــه زده اســت، گفــت: ب
کشــورهای  خارجــی  گردشــگران 
اســکاندیناوی و کشــورهای مســلمان 
را  اختصاصــی  پاژهــای  می تــوان 
ایجــاد کــرد کــه مناســب بــا حــال آنهــا 

فراهــم شــده باشــد.
جامعــه  رییــس  صفــا،  هللا  مســیح 
وضعیــت  دربــاره  کیــش  هتلــداران 

هتلــداری در منطقــه آزاد کیــش گفــت: 
ــگران در  ــزان گردش ــه می ــم اینک به رغ
شــش ماهــه اول ســال 11 درصــد 
ــت  ــد اقام ــزان رش ــته؛ می ــد داش رش
ــوده  ــا بیشــتر از 4 درصــد نب در هتل ه
ــه دلیــل وجــود  اســت. ایــن موضــوع ب
ــه  ــوده ک ــاز ب ــبانه غیرمج ــای ش خانه ه
اکنــون بــه تعــداد بســیار زیــادی در 
ــم  ــی ه ــد و کنترل ــود دارن ــش وج کی
ــه همیــن دلیــل  روی آنهــا نمی شــود. ب
وضعیتــی ایجــاد شــده کــه اکنــون 
ــا  ــا میلیارده ــرای آنه ــه ب ــی ک هتل های
و  می ماننــد  خالــی  شــده،  هزینــه 
صاحبــان ایــن آپارتمان هــا بــا ارائــه 
ــه  ــرودگاه ب ــل ف ــات خــود در مقاب خدم

کار خــود ادامــه می دهنــد.
ــش، در  ــداران کی ــه هتل ــس جامع ریی
صحبت هایــش،  از  دیگــری  بخــش 
خارجــی  گردشــگران  حضــور  الزمــه 
بــا  اختصاصــی  پاژهــای  ایجــاد  را 
خدمه هــای اقلیــت مذهبــی عنــوان کــرد 
و افــزود:  جزیــره کیــش بــرای مردمــان 
کشــورهای حــوزه اســکاندیناوی کــه 
ــرد  ــیار س ــا بس ــوای آنج ــون آب وه اکن
ــد  ــخ زده، می توان ــان ی ــوده و دریایش ب
ــرای ســفر  ــن گزینه هــا ب یکــی از بهتری
باشــد. البتــه مشــروط بــر اینکــه بــرای 
آنهــا پاژهــای اختصاصــی ایجــاد کنیــم 
کــه بــا خدمه هــای اقلیــت مذهبــی 

اداره شــوند.

وی ادامــه داد: عــاوه بــر ایــن می تــوان 
بــا توســعه 2 پــاژ اختصاصــی آقایــان و 
ــورهای  ــلمانان کش ــرای مس ــا ب خانم ه
دیگــر نیــز وضعیتــی ایجــاد کــرد تــا آنها 
ــره راغــب  ــن جزی ــه آمــدن در ای هــم ب
شــوند. چراکــه خیلــی از مســلمانان 
کشــورهای حــوزه خلیــج فــارس حاضــر 
نیســتند کــه بچه هــای خــود را بــه 
آنتالیــا یــا ســواحل اروپایــی ببرنــد و بــا 
ــم و  ــای اختصاصــی خان احــداث پاژه
ــا اســتقبال  آقــا در کیــش، قطعــا از آنه
ایــن صــورت میــزان  بــه  می کننــد. 
گردشــگران خارجــی نیــز افزایــش پیــدا 

می کنــد.
وی بــا توجــه بــه اینکــه در شــش ماهــه 
ــت  ــاره وضعی ــتیم، درب ــال هس دوم س
در  هتلــداری  و  گردشــگری  کنونــی 
کیــش گفــت: خوشــبختانه در نیمه دوم 
ســال بــه دلیــل آب و هــوای مناســب و 
امکانــات بالقــوه در کیــش، گردشــگران 
جــذب جزیــره شــده و بــه ایــن صــورت 
رشــد خواهــد  آن  در  نیــز  هتلــداری 
داشــت. بــر همیــن اســاس بایــد بگویم 
ــای  ــغال هتل ه ــد اش ــون درص ــه اکن ک

ــاالی 90 درصــد اســت. ــش ب کی
صفــا ادامــه داد: بــه شــخصه امیــدوارم 
روزی برســد کــه داشــته های بالقــوه مــا 
ــی  ــود و ایرانی های ــل ش ــه فع ــل ب تبدی
بــه  تفریــح  و  گــردش  بــرای  کــه 
کشــورهای خلیــج فــارس می رونــد؛ 
کیــش را بــه آنهــا ترجیــح دهنــد. چراکه 
کیــش عــاوه بــر اینکــه چیــزی از 
کشــورهای خلیــج فــارس کمتــر نــدارد؛ 
ــوردار  ــز برخ ــری نی ــوای بهت از آب و ه
اســت و اگــر دولــت حمایــت کنــد، 

ــی را  ــزرگ جهان ــای ب ــم برند ه می توانی
در جزیــره کیــش داشــته باشــیم و بــه 
ایــن صــورت گردشــگران بســیاری را بــه 

ــم. ــذب کنی ــره ج ــن جزی ای
ــات دریایــی ایــران  وی همچنیــن امکان
را نســبت بــه کشــورهای حاشــیه خلیــج 
ــا  ــزود:  ب ــت و اف ــر دانس ــارس جلوت ف
وجــود امکانــات دریایــی و ســاخته 
ــات  ــا امکان ــیار ب ــای بس ــدن مال ه ش
ــده  ــوان آین ــگری، می ت ــی و گردش رفاه
افزایــش گردشــگر در  بــرای  خوبــی 
ــال  ــه در ح ــد. چراک ــور ش ــش متص کی
حاضــر 56 هتــل بــا 4 هــزار و ۸00 
در جزیــره  تخــت  هــزار   13 و  اتــاق 
ــا احــداث 41  ــه ب ــش وجــود دارد ک کی
هتــل دیگــر، ظرفیــت اســکان دو برابــر 
ــش  ــی کی ــته های تفریح ــده و داش ش
ــه گردشــگران  ــدازه ای می رســد ک ــه ان ب

دیگــر، بــه دبــی رفتــن راغــب نباشــند.
کیــش،  هتلــداران  جامعــه  رییــس 
افزایــش مســافران را در گــرو حمایــت 
داد:  مــا  دولــت دانســت و توضیــح 
بخــش  در  تنهــا  را  دولــت  حمایــت 
اگــر  چراکــه  می خواهیــم.  ترابــری 
حمل ونقــل بــه جزیــره کیــش ارزان 
ــن  ــه ای ــتری ب ــگران بیش ــود؛ گردش ش
جزیــره آمــده و عــاوه بــر تکمیــل 
ظرفیــت هتل هــا، شــرایط اقتصــادی 
جزیــره نیــز رونــق خواهــد گرفــت. 
ــور  ــه ط ــه ب ــم ک ــه الزم اســت بگوی البت
کلــی نــرخ  حمل ونقــل ازجملــه پــرواز و 
کشــتیرانی دســت مــا نیســت ولــی در 
صورتــی کــه ایــن هزینــه کاهــش پیــدا 
ــد، مــا هــم بخــش اقامتــی جزیــره  کن

می کنیــم. ارزان  را  کیــش 

شناسـان  باسـتان  کـه  تابـوت  یـک 
دوره  بـه  متعلـق  دهنـد  احتمـال مـی 
تاریخـی  محوطـه  در  باشـد،  اشـکانی 
جوبجـی رامهرمز در اسـتان خوزسـتان 
کشـف شد.کشـف این تابوت در حین 
انجـام عملیـات نجات بخشـی محوطه 
تاریخـی جوبجی انجام شـده اسـت و 
باسـتان شناسـانی کـه اکنـون در حال 
کاوش هسـتند هنـوز بـه صـورت کامل 
انـد  نیـاورده  بیـرون  را  تابـوت  ایـن 

انجـام  بیشـتر  آن  روی  مطالعـات  تـا 
سرپرسـت  زاده  حسـین  شـود.میثم 
عملیـات نجـات بخشـی ایـن محوطـه 
تاریخـی از ارائـه اطاعـات بیشـتر در 
بـاره  ایـن کشـف که طـی یکی دو روز 
گذشـته انجـام شـده، خـودداری مـی 
دوسـتداران  بارهـا  ایـن  از  کند.پیـش 
احـداث  دربـاره  فرهنگـی  میـراث 
کانـال آب از عرصـه و حریـم محوطـه 
تاریخـی جوبجـی کـه کشـفیات مهمی 

نگرانـی  ابـزار  اسـت  داده  رخ  آن  در 
تابـوت  ایـن  بـا کشـف  بودنـد.  کـرده 
بـه نظـر مـی رسـد مـی بایسـت پروژه 
انتقـال کانـال آب منتفی شـود.محوطه 
ای  تاریخـی جوبجـی همـان محوطـه 
دل  از  معروفـی  گنجینـه  کـه  اسـت 
بیـرون  شناسـان  باسـتان  توسـط  آن 
آمـد. گنجینـه طایـی و مفرغـی حاکم 
بـه  روسـتایی  در  رامهرمـز  ایامـی 
نـام جوبجـی اسـت،  کـه در عملیـات 
فاضـاب  و  آب  سـازمان  لوله کشـی 
خوزسـتان در تاریـخ 9 اردیبهشـت ۸6 
کشـف شـد،  ایـن گنجینـه متعلـق بـه 
تپـه  در  میـاد  از  پیـش   700 تـا   600

اسـت. جوبجـی  باسـتانی 

یک تابوت دوره اشکانی در 

محوطه تاریخی جوبجی کشف شد

تپه ترخان  آباد، استقراری موقت 
متعلق به قرون میانه اسالمی

کاوش تپـه ترخان  آبـاد نشـان داد ایـن تپـه بـا بسـتر طبیعـی در برگیرنـده بقایـای 
اسـتقراری موقـت و فصلـی در قـرون میانه اسـامی اسـت کـه در اثـر خاک برداری 
و دخـل و تصرفـات صـورت گرفتـه به طور کامل تخریب شـده اسـت. زاهد کریمی، 
سرپرسـت کاوش کاوش تپـه ترخان  آبـاد مریـوان در کردسـتان بـا اعـام ایـن خبر 
گفـت: »حاشـیه  اثـر امـروزه بـه طور کامـل در تصرف بافت معماری شـهری اسـت 
و باتوجـه بـه شـرایط اثـر و توسـعه بافـت شـهری در دامنه تپـه و با توجـه به نتایج 
برنامه  هـای پژوهشـی و مطالعاتی پیشـین تپـه ترخان  آباد و دخالتهای انسـانی در 
سـطحی وسـیع، برنامـه کاوش این اثر به منظور تعیین وضعیـت الیه  های فرهنگی 
و مطالعه  باستان  شـناختی آن محقق شـد.«به گفته این باسـتان شـناس، براساس 
بررسـی سـطحی تپه ترخان آباد و مطالعه پیشـینه پژوهشـی آن، مشخص شد که 
الیه های فرهنگی بر سـطح پشـته طبیعی با بسـتر صخره ای شـکل گرفته اسـت.او  
گفـت: »در بیشـتر جهـات تپـه خصوصا تمامی سـطح آن برون زد بسـتر صخره ای 
کامـا مشـهود و مشـخص اسـت.«کریمی افـزود: »با توجـه به گفته هـای اهالی و 
مـرز مشـترک این شهرسـتان با کشـور عـراق، در طـی جنگ تحمیلی سـطح تپه و 
شـیب یال های اثر، توسـط ماشـین  آالت یگان های نظامی تسـطیح و خاکبرداری شده 

و واریزه  هـای آن بـه شـیب دامنه  هـای اثر منتقل شـده اسـت.«

ته
نک

وی بـا توجـه به اینکه در شـش ماهه دوم سـال هسـتیم، 
دربـاره وضعیـت کنونـی گردشـگری و هتلـداری در کیش 
گفـت: خوشـبختانه در نیمـه دوم سـال بـه دلیـل آب و 
هـوای مناسـب و امکانـات بالقـوه در کیـش، گردشـگران 
جـذب جزیـره شـده و بـه ایـن صـورت هتلـداری نیـز در 
آن رشـد خواهـد داشـت. بـر همیـن اسـاس بایـد بگویم 
کـه اکنـون درصـد اشـغال هتل هـای کیـش بـاالی 90 
درصـد اسـت.صفا ادامه داد: به شـخصه امیـدوارم روزی 
برسـد کـه داشـته های بالقـوه مـا تبدیـل بـه فعـل شـود 
و ایرانی هایـی کـه بـرای گـردش و تفریـح بـه کشـورهای 
خلیـج فـارس می رونـد؛ کیـش را بـه آنهـا ترجیـح دهند. 
چراکـه کیـش عـالوه بر اینکـه چیـزی از کشـورهای خلیج 
فـارس کمتـر نـدارد؛ از آب و هـوای بهتـری نیـز برخوردار 
اسـت و اگـر دولـت حمایـت کنـد، می توانیـم برند هـای 
بـزرگ جهانـی را در جزیـره کیش داشـته باشـیم و به این 
صورت گردشـگران بسـیاری را به این جزیـره جذب کنیم.

گزارش

میراثمیراث

فصل دوم مرمت مجموعه طباطبایی به پایان رسید»شهرهای پنهان ایران« آشکار می شود
ــهرهای  ــتند »ش ــه مس مجموع
ــه نویســندگی  ــران« ب ــان ای پنه
و کارگردانــی  میانــی  ایــرج 
شــبکه  در  اســکویی  جمــال 
مســتند ســیما تولیــد می شــود. مجموعــه مســتند 
»شــهرهای پنهــان ایــران« بــه نویســندگی ایــرج میانــی 
ــی جمــال اســکویی در شــبکه مســتند ســیما  و کارگردان

می شــود. تولیــد 
اســکویی دربــاره ســاخت ایــن مســتند گفــت: »شــهرهای 
پنهــان ایــران« مجموعــه ای اســت کــه بــه معرفــی 
»نوش آبــاد در کاشــان«، »دژمنــده در زنجــان«، »ارزانفــود 
در همــدان«، »ســامن در همدان«، »کردعلیــا در اصفهان« 

و »ربــاط آغــاج در خمیــن« پرداخته و می کوشــد شــرایط 
جغرافیایــی و تاریخــی و مردم شناســی ایــن آثــار را 
بررســی کنــد.وی افــزود: هــزاران ســال قبــل، تمدن هــای 
قدیمــی بــه دالیلــی کــه برخــی از آن هــا بــرای محققــان و 
تاریــخ شناســان کنونــی مجهــول اســت تصمیــم گرفتنــد 
ــه و در  ــن رفت ــه پایی ــن ب ــر روی ســطح زمی از زندگــی ب
اعمــاق آن بــه دنبــال پناهگاه هایــی بــرای خــود بگردنــد. 
ــاده،  ــور خارق الع ــتند به ط ــاش توانس ــن ت ــا در ای آن ه
دســتکندهایی زیرزمینــی ایجــاد کننــد کــه دارای تعــداد 
ــی  ــادت، محل های ــرای عب ــی ب ــاق، مکان های ــادی ات زی
ــرای جمــع آوری محصــوالت کشــاورزی و دیگــر مــوارد  ب

ــد. ــمار می آمدن ــه ش ــن ب ــی ام ــوده و پناهگاه های ب

تاریخـی  بافـت  پایـگاه  مدیـر 
بروجـرد از پایـان دومیـن فصل 
مرمـت در معابـر و بدنـه هـای 
طباطبایـی  تاریخـی  مجموعـه 
بـر اسـاس الگوهـای تاریخـی خبـر داد. مجموعـه تاریخـی 
اعـای  آرامـگاه جـد  واسـطه وجـود  بـه  طباطبایی هـا کـه 
خانـدان طباطبایـی در منتهـی الیـه شـمالی محـدوده بافت 
تاریخـی بروجـرد شـکل گرفتـه اسـت شـامل ده هـا خانـه 
تاریخـی ارزشـمند اسـت کـه قدمـت برخـی از آنهـا تـا دوره 
از عناصـر  ایـن مجموعـه تاریخـی  صفـوی نیـز می رسـد. 
مدرسـه  حمـام،  بـازار،  مسـجد،  نظیـر  دیگـری  ارزشـمند 
علمیـه، آب انبـار و مجموعـه آرامگاهـی کـه در حـال حاضـر 

بـه صـورت باغ آرامـگاه در میانه ی این محـدوده قرار گرفته 
اسـت را شـامل می شـود.رضا هورمهـر )مدیـر پایـگاه بافـت 
تاریخـی بروجـرود( بـا اشـاره بـه اینکـه مجموعـه تاریخـی 
طباطبایی هـا یکـی از شـاخصه های بسـیار ارزشـمند بافـت 
مجموعـه  گفـت:  می شـود،  محسـوب  بروجـرد  تاریخـی 
تاریخـی طباطبایـی بخـش مهمـی از بافـت تاریخـی محله 
صوفیـان بروجـرد اسـت کـه مجموعـه ای از فاخرتریـن آثار 
معمـاری خانه هـا و دیگـر بناهـای تاریخی بروجرد اسـت.او 
افـزود: در سـال های گذشـته این آثار تحت عنـوان مجموعه 
تاریخـی طباطبایی هـا توسـط اداره میراث فرهنگـی بروجرد 
معرفـی و بـا توجه بـه تمرکز و کیفیت بـارز آن توجه خاصی 

بـه ایـن مجموعـه صـورت گرفتـه اسـت. 
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پیام رسـانه

روزنامه خبرشـمال  به نقل از مدیر 
کل بهزیسـتی گیان نوشت:

اختصـاص اعتبار 33 میلیارد تومانی برای 
معلوالن اشتغال 

روزنامـه کاغذوطن  به نقل از 
فرماندار فاریاب نوشـت: نبود پزشک 
متخصص مشـکل مردم فاریاب است

روزنامه اصفهان زیبا  نوشـت: 
نوسـان قیمت کاالها مردم را برای نوروز 

نگران کرده است.
اصفهانجنوب کرمانمازندران

روزنامـه بامداد جنوب به نقل 
از  ظریف نوشـت: حرف هایم در مورد 

پولشـویی کاما واضح است.
بوشهر
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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  پیام4
حوادث

رئیس کانتری 150 تهرانسر از دستگیری 2 نفر از اراذل و اوباش که بر سر محل پارک خودروی خود با تعدادی از 
کسبه محل درگیر و با قدرت نمایی با ساح سرد تعدادی از شهروندان را مجروح و سپس متواری شده بودند، خبر 

داد.

رئیـس سـازمان مدیریـت بحـران کشـور بـا اعـام اقدامـات انجام 
شـده برای مقابله با زلزله احتمالی تهران، در این راسـتا از اسـتقرار 
منابـع ویـژه آب در سـطح شـهر خبـر داد.اسـماعیل نجـار در گفـت 
و گـو بـا ایسـنا در پاسـخ بـه اینکـه آیـا سـازمان مدیریـت بحـران، 
صحنـه فرضـی پایتخـت پـس از یـک زلزله بـزرگ را بـرای آمادگی 
بهتـر ترسـیم کـرده اسـت یـا خیـر ؟، گفـت: مطالعات مفصلـی در 
ایـن خصـوص انجـام شـده و اکنـون هـم ایـن مطالعـات در حـال 

اسـت. بازیابی 
وی افـزود: بر اسـاس همیـن مطالعات، اگر یک زلزله 7 ریشـتری 
و یـا باالتـر در تهـران رخ دهـد به دلیل تراکم بـاالی جمعیت، حدود 
دو میلیـون نفـر بـه صورت مسـتقیم بـا حادثه درگیر می شـوند و یا 
خانـه آنهـا از بیـن مـی رود، یـا مجـروح می شـوند و یا جان خـود را 

از دسـت می دهند.
وی ادامه داد: عاوه بر این دو میلیون نفری که به صورت مسـتقیم 
درگیـر می شـوند؛ هشـت میلیـون نفـر هم تحـت تأثیر حادثـه قرار 
گرفتـه و از لحـاظ روانی دچار نگرانی هایی خواهند شـد.معاون وزیر 
کشـور خاطرنشـان کرد: در چنین شـرایطی امدادرسـانی قطعًا  باید 
بـه وسـیله بالگـرد انجام شـود به همیـن دلیل پدهـای بالگردی که 
از قبـل تعریـف شـده در حـال بازنگـری اسـت تا بهتریـن خدمات 

هوایـی در این شـرایط انجام شـود.
وی ادامـه داد: کار بـزرگ دیگـری کـه بـه دسـتور وزیر کشـور انجام 
صـورت گرفـت این اسـت که هر 30 اسـتان کشـور به عنـوان معین 
اسـتان تهران در شـرایط حادثه تعیین شـده اند و دسـتورالعمل های 
الزم بـرای اسـتقرار، هماهنگی، شـناخت سـاختمان های حسـاس 
و پرجمعیـت و ... نیـز نوشـته و بـه آنـان اباغ شـده اسـت.نجار به 
اهمیت آبرسـانی در چنین شـرایط بحرانی هم اشـاره و تصریح کرد: 
در زمینـه آبرسـانی کارهـای بزرگـی در حال انجـام و برخی کارها نیز 
انجام شـده اسـت، مثاً شیرهایی توسـط دانشگاه صنعتی شریف 
طراحـی شـده کـه در دو طـرف منبـع آب نصـب می شـود تـا از هـر 
تخلیـه غیرمتعارفـی در شـرایط حادثـه جلوگیـری کنـد.وی افـزود: 
منابـع ویـژه آب نیـز در سـطح تهران در حال تعبیه اسـت کـه اخیرًا 
پنجمیـن منبـع هم افتتاح شـد؛ بـرای جریان آب ایـن منابع عاوه 
بـر جریـان برق شـهری، موتوربرق و تلمبه های دسـتی هـم در نظر 

گرفته شـده است.
رئیـس سـازمان مدیریت بحران کشـور تاکیـد کرد: کارهـای بزرگی 
بـرای آمادگـی در مقابـل حادثـه در تهـران انجـام شـده و در حـال 

اسـت. انجام 
در ماههـای گذشـته برخـی از نقـاط کشـور از جملـه تهـران چندیـن 
بـار بـا زلزله هایـی بـا ریس=شـتر پاییـن لرزید کـه موجـب نگرانی 

هموطنـان شـده بود.

بـه گزارش خبرنگار انتظامـی خبرگزاری فارس، 
در مورخـه 24 آبـان سـال جـاری پرونـده ای 
بـا موضـوع آزار و اذیـت جنسـی از شـعبه نهـم 
بازپرسـی دادسـرای ناحیـه 27 تهـران ارجـاع 
شـد کـه در آن شـاکی عنـوان کـرده بـود راننده  
یـک خودروی پژو 405 نقره ای تاش داشـته 

تـا وی را مـورد آزار و اذیـت قـرار دهـد.
شـانزدهم  اداره  در  حضـور  از  پـس  شـاکی 
پلیـس آگاهـی تهـران بـزرگ در اظهاراتـش به 
کارآگاهـان گفـت: سـاعت 21:00 مورخـه 23 
آبـان 1397 از میـدان آزادی بـه مقصـد یافـت 
آبـاد به عنوان مسـافر سـوار یک خـودروی پژو 
405 نقـره ای رنگ شـدم؛ دقیقـه ای از حرکت 
ماشـین نگذشـته بود که ناگهان متوجه تغییر 

مسـیر راننده ماشـین شـدم.
وی گفـت: بافاصلـه اعتـراض کـرده و از راننده 
خواسـتم تا ماشـین را متوقف کند امـا راننده ، 
بـدون توجـه به درخواسـت من به مسـیر خود 
ادامـه داد تـا نهایتـا در مکانـی خلـوت توقـف 
کـرد و همزمـان ، با تهدید چاقو به سـمت من 

حمله ور شـد.
شـاکی تصریـح کـرد: او قصـد آزار و اذیـت مرا 
داشـت و مرا به قصد ترسـاندن به شـدت مورد 
ضـرب و شـتم قـرار داد؛ او بـه قـدری گردنم را 
فشـار داد کـه احسـاس خفگـی به من دسـت 

داده بـود امـا با این وجود تصمیـم گرفته بودم 
تـا آخـر در برابرش مقاومت کنم ؛ نهایتا در یک 
لحظـه توانسـتم خـود را از دسـت وی نجـات 
داده و خـودم را از ماشـین بـه بیـرون پرتـاب 
کـرده و بـا صـدای بلنـد از مـردم درخواسـت 
کمـک کنـم کـه راننـده نیز بـه سـرعت از محل 

متواری شـد.
کارآگاهان اداره شـانزدهم پلیس آگاهی تهران 

بـزرگ با مراجعه به محل رها شـدن شـاکی از 
دسـت راننـده پـژو 405 در محـدوده بـازار آهن 
در منطقـه شـادآباد در بررسـی تصاویر بدسـت 
آمـده از دوربیـن هـای مداربسـته موفـق بـه 

شناسـایی خودرو 405 شـدند .
وی از مجرمیـن سـابقه دار در زمینـه ارتـکاب 
جرایـم مختلـف بویژه سـرقت همـراه بـا آزار و 
اذیت اسـت کـه بارها و دسـتگیر و روانه زندان 

شـده است .
بـا شناسـایی محـل سـکونت امیـر .  ص ، 
کارآگاهـان اداره شـانزدهم ایـن محـل را تحت 
کنتـرل نامحسـوس قـرار داده تا سـرانجام در 
سـاعت 9 مورخـه 11 آذر 1397 وی دسـتگیر 

شـد .
متهـم کـه متاهـل و دارای خانـواده اسـت در 
همـان تحقیقـات اولیـه صراحتـا بـه تـاش 
بـرای آزار و اذیـت شـاکی اعتراف کـرد و عنوان 
کـرد کـه خـودروی پـژو 405 نقـره ای را مـدت 
کوتاهـی اسـت که خریـداری کـرده و پیش از 
ایـن نیـز یـک خـودروی پراید داشـته اسـت .

شیطان صفت پژوسوار به دام پلیس افتاد

فوت کودک هشت ساله
 در پرواز مشهد- یزد

کودک هشـت سـاله نیم سـاعت 
هواپیمـای  در  حرکـت  از  بعـد 
کـرد.  فـوت  یـزد  مشـهد- 
محمدجـواد ادیب دوسـت، مدیر 
روابـط عمومـی فـرودگاه بیـن المللـی شـهید صدوقـی در 
گفت وگـو بـا خبرنـگار ایسـنا ظهـار کـرد: شـب 10 آذرمـاه 
کـودک هشـت سـاله ای به همـراه خانـواده بـرای درمان از 
مشـهد راهـی یزد شـدند کـه متأسـفانه  قبل از رسـیدن به 
اسـتان یـزد، کـودک در هواپیمـا فـوت کـرده اسـت. مـرگ 
کـودک هشـت در پـرواز مشـهد- یـزد بـه دلیـل بیمـاری 
بـوده و هیـچ عامـل بیرونـی در مـرگ وی تأثیـر نداشـته 

اسـت.

خبر

کشف ترياک 
در بار گوجه فرنگي

رئيـس پليـس مبـارزه بـا مـواد 
بانـد  انهـدام  از  پايتخـت  مخـدر 
جنـوب  در  مخـدر  مـواد  قاچـاق 
تهـران خبر داد و گفـت: از خودرو 
متهمـان 151 کيلوگرم ترياک در پوشـش بـار گوجه فرنگي 
کشـف شد.سـرهنگ "محمـد بخشـنده" در گفـت و گـو بـا 
خبرنـگار پایـگاه خبری پلیـس، گفت: در تحقیقـات انجام 
شـده از سـوی مامـوران پایـگاه سـوم پلیـس مبـارزه بـا 
مـواد مخـدر مشـخص شـد کـه 4 سـوداگر مـرگ ، ضمـن 
تشـکیل یـک بانـد، اقدام به قاچـاق مقادیری مـواد مخدر 

در پوشـش صیفـی جـات کـرده انـد.

خبر 

مردی برای دریافت بیمه 
عمر، خود را مرده جا زد

مـردی آمریکایـی بـرای دریافـت 
بیمـه عمـر، بـه مقـدار 2 میلیـون 
دالر، از هفـت سـال پیـش خـود 
را فوت شـده جـا زده بود.روزنامه 
"نیویـورک پسـت“ نوشـت که "ایگـور وروتینوو" 54 سـاله، 
بـا رفتـن بـه اروپـای شـرقی شـهر "مولـدووا"، مشـخصات 
هویتـی خـود را  روی جسـد شـخصی کـه هنـوز تعییـن 
هویـت نشـده قـرار داد و آن را بـه رودخانـه انداخت.ایگـور 
تعقیـب  تحـت  و  شـده  شـناخته  متهـم   2015 سـال  در 
قانـون قـرار مـی گیرد کـه ماه پیش دسـتگیر و بـه آمریکا 

بازگردانـده می شـود.

خبر

پلیس فتا باید شبکه های 
مجازی همسریابی را مسدود کند

اجتماعـی  کمیسـیون  رئیـس 
مجلـس گفـت: پلیـس فتـا باید 
کانـال  و  هـا  شـبکه  اقتـدار  بـا 
را  غیـر مجـاز همسـریابی  هـای 
در فضـای مجـازی مسـدود کنـد و افـرادی را کـه در ایـن 
فضـا بـه دنبـال کاهبـرداری و اخاذی هسـتند و بـا آبروی 
مـردم بـازی مـی کننـد، تحـت پیگـرد قانونـی قـرار دهـد.

وی گفت:برخـی سـودجویان از طریـق این عرصـه با عنوان 
هـای شـبکه هـا و کانـال هـای همسـریابی و غیـره وارد 

زندگـی خصوصـی مـردم مـی شـوند.

خبر

تشکیل پرونده برای متهم 
آزارواذیت دانش آموزان 

انقـاب  و  عمومـی  دادسـتان 
اصفهـان از تشـکیل پرونـده برای 
متهم آزارواذیـت دانش آموزان در 
یکـی از مـدارس ابتدایی اصفهان 
خبـر داد.علـی اصفهانـی گفـت: در پـی وصـول گزارشـی 
مبنـی بـر آزار و اذیـت چنـد دانش آمـوز در یکـی از مدارس 
ابتدایـی اصفهـان دسـتور ویـژه قضایـی صادر شـد و متهم 
ایـن پرونـده کـه یکـی از اعضـای انجمـن اولیـا و مربیـان 
مدرسـه بـوده اسـت بـا صـدور قـرار قانونـی در بازداشـت 

می بـرد. به سـر 

خبر

مردی همسر 
رفیقش را دزدید

آبـاد  نـازی   130 رئیـس کانتـری 
از دسـتگیری فـردی کـه اقـدام بـه 
ربـودن همسـر دوسـتش در نـازی 
آزادی اش  ازای  در  و  کـرده  آبـاد 
تومـان  میلیـون   200 درخواسـت 
داد. خبـر  بـود،  نقـد کـرده  وجـه 
سـرهنگ رسـول جهانـی در توضیح 
ایـن خبـر گفـت: در سـوم آذرمـاه  
سـال جـاری  مـردی  بـا مراجعـه 
و  آبـاد  نـازی   130 کانتـری  بـه 
طـرح شـکایت بـا موضـوع فقدانی 
همسـرش اعام کرد که همسـرش 
32 سـاله اسـت و پس از خروج از 
منـزل تـا کنون به محل سـکونتش 
پاسـخگوی  و  نکـرده  مراجعـه 
سـایر  و  وی  تلفنـی  تماس هـای 

اعضـای خانـواده هـم نیسـت.
جهانـی ادامـه داد: در نهـم آذر مـاه 
طـی تمـاس بـا مرکـز فوریت هـای 
پلیسـی 110 وقـوع درگیـری میـان 
زن و مـردی در محـدوده خیابـان 
نـازی   130 کانتـری  بـه  شـقایق 
آبـاد اعـام شـد.با حضـور مامـوران 
کانتـری در محـل، خانـم جوانـی 
اظهارکـرد  و  مراجعـه  مأمـوران  بـه 
کـه سـه روز قبل در منـزل بودم که 
زنـگ منـزل به صدا در آمد، پشـت 
آیفـون یکی از دوسـتان همسـرم را 
دیدم.بـا ورود ایـن فـرد بـه منـزل 
و  ضـرب  بـه  شـروع  وی  ناگهـان 
جـرح مـن کـرد و بـه زور مرا سـوار 
خـودروی خـود کـرده و بـه مکانـی 

نامشـخص بـرد.
از  زن  ایـن  جهانـی،  گفتـه  بـه 
غفلتـش اسـتفاده کـرده و موفق به 
فـرار شـده و خـودش را بـه خیابان 
قصـد  متهـم  کـه  اسـت  رسـانده 
ربـودن مجـدد او را داشـت کـه این 
بـار بـا او درگیر شـده و مامـوران به 

محـل رسـیدند.

3 اقدام وزارت کشور گزیده ها
برای آمادگی تهران در 

مقابل زلزله احتمالی

دستگیری مردی که قصد آزار و اذیت 
مسافرش را داشت

دستگیری فردی که اقدام به آزار و اذیت زنی جوان کرده بود.

ــی  ــم جنای ــا جرای ــارزه ب ــاون مب مع
از  بــزرگ  تهــران  آگاهــی  پلیــس 
ــدام  ــه اق ــگری ک ــتگیری اوباش دس
ــرده  ــی جــوان ک ــت زن ــه آزار و اذی ب

ــرداد. ــود، خب ب
ــاه  ــان م ــزارش ایســنا،  24 آب ــه گ ب
ســال جــاری پرونــده ای بــا موضــوع 
ــم  ــت جنســی از شــعبه نه آزار و اذی
 27 ناحیــه  دادســرای  بازپرســی 
تهــران ارجــاع شــد کــه در آن شــاکیه 
یــک  راننــده  بــود  کــرده  عنــوان 
ــاش  ــره ای ت ــژو 405 نق ــودرو پ خ
داشــته تــا وی را مــورد آزار و اذیــت 
ــور  ــس از حض ــاکیه پ ــرار دهد.ش ق
در اداره شــانزدهم پلیــس آگاهــی 
بــه  اظهاراتــش  در  بــزرگ  تهــران 
کارآگاهــان گفــت: حوالــی ســاعت 9 

شــب 23 آبــان مــا از میــدان آزادی 
و بــه مقصــد یافــت آبــاد بــه عنــوان 
مســافر ســوار یــک خــودرو پــژو 
405 نقــره ای رنــگ شــدم امــا چنــد 
ــته  ــودرو نگذش ــت خ ــه از حرک دقیق
بــود کــه ناگهــان متوجــه  تغییــر 
ــه  ــه بافاصل ــدم ک ــده ش ــیر رانن مس
اعتــراض کــرده و از راننــده خواســتم 
تــا ماشــین را متوقــف کنــد امــا 
ــه درخواســت  ــدون توجــه ب ــده ب رانن
مــن بــه مســیر خــود ادامــه داد تــا 
توقــف  خلــوت  مکانــی  در  نهایتــا 
کــرد و همزمــان بــا تهدیــد چاقــو بــه 
ســمت مــن حملــه ور شد.شــاکی 
ادامــه داد: او قصــد آزار و اذیــت مــرا 
ــاندن  ــد ترس ــه قص ــرا ب ــت و م داش
بــه شــدت مــورد ضــرب و شــتم 

قــرار مــی داد. او بــه قــدری گردنــم 
ــی  ــاس خفگ ــه احس ــار داد ک را فش
ــا  ــا ب ــود ام ــت داده ب ــن دس ــه م ب
ــودم  ــه ب ــم گرفت ــود تصمی ــن وج ای
ــم  ــت کن ــرش مقاوم ــا آخــر در براب ت
و ســرانجام در یــک لحظــه توانســتم 
خــود را از دســت وی نجــات داده و 
ــردم  ــرت ک ــرون پ ــه بی ــین ب از ماش
ــد  ــدای بلن ــا ص ــع ب ــان موق ــه هم ک
از مــردم درخواســت کمــک کــردم 
ــل  ــرعت از مح ــه س ــز ب ــده نی و رانن

ــد. ــواری ش مت
ــس  ــانزدهم پلی ــان اداره ش کارآگاه
ــه  ــا مراجع ــزرگ ب ــران ب ــی ته آگاه
بــه محــل رهــا شــدن شــاکی از 
دســت راننــده پــژو 405 در محــدوده 
ــادآباد، در  ــه ش ــن در منطق ــازار آه ب

از  آمــده  بدســت  بررســی تصایــر 
ــه  ــق ب ــته موف ــای مداربس دوربین ه
ــا  ــدند. ب ــودرو 405 ش ــایی خ شناس
ــژو 405  ــر مالــک پ شناســایی تصوی
نقــره ای بــه نــام  امیــر . ص متولــد 
1364 توســط شــاکی، کارآگاهــان 
در بررســی ســوابق وی اطــاع پیــدا 
ــابقه  ــان س ــه وی از مجرم ــد ک کردن
جرایــم  ارتــکاب  زمینــه  در  دار 
همــراه  ســرقت  بویــژه  مختلــف 
بــا آزار و اذیــت اســت کــه بارهــا 
شــده  زنــدان  روانــه  و  دســتگیر 

ــت. اس
بــا شناســایی محــل ســکونت امیــر .  
ص ، کارآگاهــان اداره شــانزدهم این 
ــرل نامحســوس  محــل را تحــت کنت
ــاعت  ــرانجام در س ــا س ــرار داده ت ق
9 صبــح روز یازدهــم آذرمــاه زمانــی 
ــه  ــدن ب ــوار ش ــد س ــم قص ــه مته ک
ــود را  ــره ای خ ــژو 405 نق ــودرو پ خ
ــه اداره  ــتگیر و ب ــت ، او را دس داش
شــانزدهم پلیــس آگاهــی تهــران 

ــد. ــل کردن ــزرگ منتق ب
ــواده  متهــم کــه متاهــل و دارای خان
اســت در همــان تحقیقــات اولیــه 
و  آزار  بــرای  تــاش  بــه  صراحتــا 

ــرد. ــرار ک ــاکی اق ــت ش اذی
اطــاع  مرکــز  اعــام  براســاس 
رســانی پلیــس آگاهــی پایتخــت، 
ولیپــور  علــی  کارآگاه  ســرهنگ 
گــودرزی، معــاون مبــارزه بــا جرایــم 
تهــران  آگاهــی  پلیــس  جنایــی 
ــر گفــت:  ــا اعــام ایــن خب ــزرگ، ب ب
در  متهــم  ســوابق  بــه  توجــه  بــا 
ــژه  ــه وی ــف ب ــم مختل ــکاب جرای ارت
ســرقت های تــوام بــا آزار و اذیــت و 
ــی  ــرار قانون ــم، ق ــه مته ــراف اولی اعت
صــادر  قضایــی  مقــام  ســوی  از 
دیگــر  شناســایی  بــرای  متهــم  و 
اداره  اختیــار  در  ارتکابــی  جرایــم 
شــانزدهم پلیــس آگاهــی تهــران 

بــزرگ قــرار گرفتــه اســت.
ــژه  ــکات بوی ــی ش ــودرزی از تمام گ
ــیوه و  ــن ش ــه بدی ــوان ک ــوان ج بان
توســط راننــده یــک خــودرو پــژو 
405 نقــره ای مــورد ســرقت ، تهدیــد 
گرفته انــد  قــرار  اذیــت  و  آزار  یــا 
شناســایی  بــرای  تــا  خواســت 
متهــم و پیگیــری شــکایات خــود 
ــس  ــانزدهم پلی ــانی اداره ش ــه نش ب
آگاهــی تهــران بــزرگ در خیابــان 
وحــدت اســامی مراجعــه کننــد.

ته
نک

پلیـس  رسـانی  اطـالع  مرکـز  اعـالم  براسـاس 
آگاهـی پایتخـت، سـرهنگ کارآگاه علـی ولیپور 
جنایـی  جرایـم  بـا  مبـارزه  معـاون  گـودرزی، 
ایـن  بـا اعـالم  پلیـس آگاهـی تهـران بـزرگ، 
در  متهـم  سـوابق  بـه  توجـه  بـا  گفـت:  خبـر 
ارتـکاب جرایـم مختلـف بـه ویـژه سـرقت های 
تـوام بـا آزار و اذیـت و اعتـراف اولیـه متهـم، 
قـرار قانونـی از سـوی مقـام قضایـی صـادر و 
متهـم بـرای شناسـایی دیگر جرایـم ارتکابی در 
اختیـار اداره شـانزدهم پلیـس آگاهـی تهـران 

بـزرگ قـرار گرفتـه اسـت.
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ملـــی  جشـــنواره  چهارمیـــن 
کاریکاتـــور شـــهر + مـــن، از اول 
مـــرداد مـــاه ســـال جـــاری بـــا 
ــه  ــی بـ ــوان عمومـ ــام فراخـ اعـ
ـــرد  ـــه کار ک ـــاز ب ـــمی آغ ـــور رس ط
و آذرمـــاه در حمـــام تاریخـــی 
ارگ اراک برگزیـــدگان معرفـــی 

ــدند. شـ
در ایـــن جشـــنواره تعـــداد 161 
ــه 546  ــا ارائـ ــت بـ کاریکاتوریسـ
اثـــر بـــه دبیرخانـــه جشـــنواره 
ـــه در  ـــتند ک ـــت داش ـــم رقاب ـــا ه ب
پایـــان هیـــات داوران جشـــنواره، 

جـــواد علیـــزاده، محســـن نـــوری 
ــعبانی پـــس  نجفـــی و علـــی شـ
ـــنواره  ـــج جش ـــار نتای ـــی آث از بررس

ــد. ــی کردنـ ــن را معرفـ منتخبیـ
بـــا  از کـــرج  افـــاک  محمـــد 
اهـــدای لـــوح افتخـــار، تندیـــس 
جشـــنواره و هدیـــه نقـــدی 25 
ـــر  ـــوان نف ـــه عن ـــی ب ـــون ریال میلی

اول انتخـــاب شـــد.
بـــا  زنجـــان  از  مقـــدم  ناصـــر 
اهـــدای لـــوح افتخـــار، تندیـــس 
جشـــنواره و هدیـــه نقـــدی 20 
میلیـــون ریالـــی نیـــز بـــه عنـــوان 

ـــی  ـــنواره معرف ـــن جش ـــر دوم ای نف
شـــد.

همچنیـــن مجتبـــی فیضـــی از 
لـــوح  اهـــدای  بـــا  دهدشـــت 
افتخـــار، تندیـــس جشـــنواره و 
ـــی  ـــون ریال ـــدی 15 میلی ـــه نق هدی
نیـــز نفـــر ســـوم معرفـــی شـــد.
ـــت  ـــان، عف ـــی از اصفه ـــاز یزدان مهن
ـــادی  ـــهد و ه ـــور از مش ـــدی پ امج
ـــرکت  ـــز ش ـــابور نی ـــان از نیش لگزی
تقدیـــر  شایســـته  کننـــدگان 

ــدند. ــناخته شـ شـ
ــن  ــز آییـ ــدای جوایـ ــس از اهـ پـ
کتـــاب  ســـه  از  رونمایـــی 
مجموعـــه  برگزیـــده  آثـــار 
ــی  ــهروند آفتابـ ــنواره های شـ جشـ
در بخـــش شـــعر طنـــز، داســـتان 
)ســـومین  کاریکاتـــور  و  کوتـــا 
جشـــنواره( برگـــزار و تعـــدادی 
از ایـــن کتـــاب هـــا بـــه صـــورت 
نمادیـــن بـــه مدیـــرکل کتابخانـــه 
اســـتانمرکزی  عمومـــی  هـــای 

ــد. ــدا شـ اهـ
 10 از  پـــس  جشـــنواه  ایـــن 
روز برگـــزاری نمایشـــگاه آثـــار 
ــهر  ــرای شـ ــب در فرهنگسـ منتخـ
ـــد داد. ـــان خواه ـــود پای ـــه کار خ ب

برگزیدگان چهارمین جشنواره ملی کاریکاتور اراک معرفی شدند

نی
رسا
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این صفحه می خوانیم
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خبر

امــروز روز جهانــی »یوزپلنــگ آســیایی« اســت. در 
ــات وحــش  ــر حی ــر کل دفت ــن روز مدی ــتانه ای آس
ــرح  ــه ط ــت از ارای ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ س
حفاظــت از گربه ســانان ایــران بــه ســازمان برنامــه 

ــرداد. و بودجــه خب
طــرح  خصــوص  در  مقــدم،  خرازیــان  مجیــد 
می گویــد:  ایرانــی  ســانان  گربــه  از  حفاظــت 
بــرای ایــن طــرح پنــج ســاله 150 میلیــارد تومــان 
ــارات،  ــن اعتب ــورت تامی ــه در ص ــده ک ــنهاد ش پیش
اقدامــات الزم بــرای اجــرای آن آغــاز می شــود. 
نکتــه حائــز اهمیــت آن اســت کــه طــرح حفاظــت 
از یوزپلنــگ آســیایی نیــز در ایــن برنامــه گنجانــده 

ــت. ــده اس ش
افــزون بــر ایــن، حفاظــت و احیــای یوزپلنــگ 
ــت  ــی حفاظ ــروژه بین الملل ــق »پ ــیایی از طری آس
ــز پیگیــری می شــود کــه  از یوزپلنــگ آســیایی« نی
از ســال 13۸0 بــا هــدف حفــظ و احیــای یوزپلنــگ 
ــط زیســت و  ــازمان محی ــا مشــارکت س آســیایی ب
برنامــه عمــران ملــل متحــد کار خــود را آغــاز کــرد. 
ــات  ــر کل حی ــه مدی ــه گفت ــا ب ــر بن ــال حاض در ح
ــاز ســوم  وحــش ســازمان محیــط زیســت ســند ف
ــدن  ــی ش ــتانه نهای ــی در آس ــروژه  بین الملل ــن پ ای

اســت.
ــر  ــراض اســت و ب ــه ای در خطــر انق ــگ گون یوزپلن
ــاده از آن در  ــر از 50 ق ــار کمت ــن آم اســاس آخری
کشــور باقیمانــده اســت، بنابرایــن بــرای حفــظ 
ــرای از دســت  ــه ســان ارزشــمند زمانــی ب ایــن گرب

ــم. دادن نداری
یوزپلنــگ گربــه ســانی مهره دار و پســتاندار از راســته 
گوشــتخواران اســت، در گذشــته در بیشــتر مناطــق 

آفریقــا و گســتره وســیعی از آســیای مرکــزی و 
ــا  شــبه  قــاره هنــد یافــت مــی  شــد، امــا امــروزه ب

ــرو شــده  اســت.  کاهــش شــدید جمعیــت روب
ــگ  ــگ، ›یوزپلن ــی یوزپلن ــه اصل ــان دو زیرگون از می
آن  اصلــی  زیســتگاه  نــام  بــه  کــه  آســیایی‹ 
یوزپلنــگ ایرانــی خوانــده مــی شــود، در خطــر 
ــرار دارد و تعــداد کمــی از آن در  جــدی انقــراض ق
ــی  ــه م ــا ادام ــه بق ــران ب ــزی ای ــای مرک ــت  ه دش

ــد.  دهن
ــراض  ــر انق ــت موضــوع در خط ــه اهمی ــه ب ــا توج ب
بــودن ایــن گونــه ارزشــمند، از ســال 2010 ، چهــارم 
دســامبر همزمــان بــا 13 آذر بــه عنــوان روز جهانــی 

یوزپلنــگ نــام گــذاری شــده اســت.
ــی خــوب نیســت و  وضعیــت یوزپلنــگ هــای ایران
ــب زیســتگاه  ــد توجــه بیشــتر اســت ، تخری نیازمن
ــای  ــاده کشــی، ســگ ه ــادن، ج ــت مع ــا، فعالی ه
گلــه و کاهــش طعمــه برخــی از عواملــی اســت کــه 
ــی  ــد م ــای ارزشــمند را تهدی ــه ه ــن گون ــات ای حی

ــد. کن
ــروژه  ــین پ ــر پیش ــوکار مدی ــن ج ــه هوم ــه گفت ب
حفاظــت از یوزپلنــگ ایرانــی، یکــی از ایــن عوامــل 
جــاده ســازی اســت، در بســیاری از کشــورهای 
ــان  ــی از می ــاده حت ــور ج ــود عب ــا وج ــرفته ب پیش
ــوال  ــات معم ــتگاه حیوان ــی و زیس ــای مل ــارک ه پ
ــور  ــرای عب ــون ب ــود چ ــی ش ــزارش نم ــی گ تلفات
ــه  ــد کاری ک ــی کنن ــداث م ــذر اح ــات میانگ حیوان
ــم.  ــام دهی ــا در کشــور انج ــور یوزه ــرای عب ــد ب بای
از ســال 1380 تــا 1396 حــدود 13 مــورد تصــادف 
جــاده ای داشــته ایــم کــه بــر اثــر آن 19 یــوز تلــف 

شــده انــد، از ایــن تعــداد 13مــورد تــا قبــل از ســال 
93 در جــاده هــای اســتان یــزد و خراســان جنوبــی 

ــت. ــمنان رخ داده اس ــور س ــه در مح ــود و بقی ب

تکثیر یوزپلنگ آســیایی با همکاری 
رویان پژوهشگاه 

ســازمان  رئیــس  همچنیــن  گذشــته  روز  چنــد 
بــرای  تاش هــا  از  زیســت،  محیــط  حفاظــت 
ــت  ــق کشــت باف ــگ آســيايي از طري ــر یوزپلن تکثی

خبــر داد.
بــه گفتــه عیســی کانتــری، ســازمان حفاظــت 
ــا را  ــرورش یوزپلنگ ه ــر و پ ــت تکثی ــط زیس محی

طرح حمایت از یوزها
 مدیر کل دفتر حیات وحش سازمان  محیط زیست از ارایه طرح حفاظت از گربه سانان ایران به سازمان برنامه و بودجه خبرداد

چنــد روز گذشــته همچنیــن رئیــس ســازمان حفاظــت محیط زیســت، از تالشــها بــرای تکثیــر یوزپلنگ 
آســيايي از طريــق کشــت بافت خبــر داد.

بــه گفتــه عیســی کالنتــری، ســازمان حفاظــت محیــط زیســت تکثیــر و پــرورش یوزپلنگهــا را از طريــق 
پژوهشــگاه رويــان پيگيــری می کنــد. در ايــن جهــت ســعی میشــود احيــای يوزپلنــگ آســيايی را از 

طريــق کشــت بافــت بــا کمــک ايــن پژوهشــگاه انجــام شــود.
او در مــورد روش تامیــن منابــع مالــی بــرای ایــن پــروژه گفــت: هزینــه آن هــم هــر چقــدر باشــد، تقبل 

ــم. می کني

ایــن  بــرای  مقــدم:  خرازیــان  مجیــد 
ــان  ــارد توم ــاله 150 میلی ــج س ــرح پن ط
ــن  ــورت تامی ــه در ص ــده ک ــنهاد ش پیش
ــرای  ــرای اج ــات الزم ب ــارات، اقدام اعتب
ــت  ــز اهمی ــه حائ ــود. نکت ــاز می ش آن آغ
آن اســت کــه طــرح حفاظــت از یوزپلنــگ 
ــده  ــه گنجان ــن برنام ــز در ای ــیایی نی آس

ــت. ــده اس ش

یم
سن

: ت
س

عک

رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان 
ــر  ــا ســه براب کرمانشــاه گفــت: در کشــور دو ت

ــم. ــاک داری ــایش خ ــاز فرس ــد مج ح
 خســرو شــهبازی در مراســم بزرگداشــت روز 
جهانــی خــاک کــه امــروز)12 آذر( برگــزار شــد، 
بــا اشــاره بــه نامگــذاری پنجــم دســامبر بــه نام 
ــی خــاک از ســوی ســازمان خــوار و  روز جهان
بــار جهانــی )فائــو(، حفاظــت از خــاک را حتــی 
ــرای  ــرد: ب ــه ک ــت و اضاف ــر از آب دانس مهمت
تهیــه آب راه هــای فراوانــی وجــود دارد و حتی 
مــی تــوان بــرای واردات آن اقــدام کــرد، امــا در 
مــورد خــاک ایــن امــکان وجــود نــدارد، چراکــه 
هیــچ کشــوری حاضــر بــه خاک فروشــی 
نیســت و اگــر هــم باشــد واردات آن بــه دلیــل 

هزینــه بــاال امــکان پذیــر نیســت.
رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان 
کرمانشــاه گفــت: بــی توجهــی بــه خــاک 
آســیبی نیســت کــه بتــوان آن را جبــران کــرد 
و ظلــم بزرگــی در حــق آینــدگان خواهــد بــود.

شــهبازی بــا اشــاره بــه زمان بــر بــودن تشــکیل 
خــاک گفــت: آمارهــا نشــان مــی دهــد بــرای 
تشــکیل یــک ســانتیمتر خــاک ســالها زمــان 
ــوان  ــی مــی ت ــه ای کــه حت ــاز اســت، بگون نی
گفــت عمــا خاکســازی نداریــم و بیشــتر بــه 
ســمت فرســایش خــاک مــی رویــم. بحــران 
خــاک خیلــی جــدی اســت، لــذا بایــد بــرای 

حفاظــت از منابــع خــاک حســاس باشــیم.
ــی  ــان م ــا نش ــه آماره ــن ک ــان ای ــا بی او  ب
ــر حــد مجــاز  ــا ســه براب دهــد در کشــور دو ت
ــت: حــد مجــاز  ــم، گف فرســایش خــاک داری
فرســایش خــاک ســاالنه بیــن ســه تــا چهــار 
تــن اســت کــه در کشــور مــا بــر اســاس آمارها 
متفــاوت و عــددی بیــن 10 تــا 12 و حتــی 15 

ــن در ســال اســت. ت
اســتان  در  خــاک  فرســایش  میــزان  وی 
کرمانشــاه را تقریبــا برابــر کشــور دانســت 
و گفــت: در برخــی از شهرســتان هــا مثــل 
ــوع ســازندهای خــاک  قصرشــیرین بخاطــر ن
فرســایش بیشــتری داریــم، لــذا بایــد آبیــاری 
ــمت  ــه س ــی ب ــق از غرقاب ــن مناط ــی ای اراض
بارانــی و تیــپ بــرود کــه فرســایش و رســوب 
ــات در  ــن اتفاق ــه ای ــه البت ــد ک ــری دارن کمت

حــال رخ دادن اســت.

کار
پاسخ محیط زیست درباره چرایی ش

صدور 2000 مجوز شکار در تهران
ــران  ــتان ته ــت اس ــط زیس ــت محی ــر کل حفاظ مدی
ــه درخواســت شــکارچیان  ــه اینکــه بایــد ب ــا اشــاره ب ب
قانونــی پاســخ می دادیــم، گفــت: تاکنــون حــدود 2000 
ــت و  ــده اس ــادر ش ــران ص ــتان ته ــده در اس ــکار پرن ــوز ش مج
شــکارچیان مجــاز تــا پایــان دی مــاه می تواننــد شــکار کننــد.

کیومــرث کانتــری -مدیــر کل حفاظــت محیــط زیســت اســتان- در 
گفــت و گــو بــا ایســنا دربــاره صــدور مجــوز شــکار پرنــدگان در اســتان 
ــون حــدود 2000 مجــوز  ــار کــرد: تاکن تهــران پــس از پنــج ســال اظه
شــکار پرنــده در اســتان تهــران صــادر شــده اســت. مجوزهــای صــادر 
شــده محدودیــت زمانــی، مکانــی و گونــه ای دارد همچنیــن بیشــترین 
ــرای  ــط ب ــاه و فق ــران دو م ــده در اســتان ته ــان مجــوز شــکار پرن زم

روزهــای پنجشــنبه و جمعــه اســت.
وی ادامــه داد: مجوزهــای شــکار فقــط بــرای مناطــق آزاد اســت و هــر 
شــکارچی می توانــد ســه پرنــده خشــک زی و دو گونــه آبــزی را شــکار 
کند.کانتــری بــا اشــاره بــه اینکــه پروانه هــای شــکار پرنــده در اســتان 
تهــران بــر اســاس قانــون شــکار و صیــد صــادر شــده اســت، تصریــح 

کــرد: ایــن مجوزهــا بــرای شــکارچیان قانونمنــدی اســت کــه مجــوز 
شــکار دارنــد. محیــط زیســت بایــد بــه درخواســت ایــن قشــر پاســخ 

قانونــی دهــد.
مدیــر کل حفاظــت محیــط زیســت اســتان تهــران در ادامــه بــا بیــان 
اینکــه بــرای شــکار پرنــدگان تمــام محدودیت هــا دیــده شــده اســت و 
شــکار شــکارچیان مجــاز کامــا قانونی اســت، تاکیــد کرد: شــکارچیان 
قانونــی مخــرب محیــط زیســت نیســتند بلکــه دوســتدار آن هســتند. 
وی در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه صــدور مجــوز شــکار تــا چــه زمانی 
در اســتان تهــران تــداوم دارد، گفــت: تــا 15 دی مــاه بــرای پرنــدگان 
خشــک زی و تــا پایــان دی مــاه بــرای پرنــدگان آبــزی مجــوز شــکار 
صــادر می شــود. مامــوران محیــط زیســت در مناطــق آزاد حضــور دارنــد 
و بــر رونــد شــکار نظــارت می کننــد و چنانچــه تخلفــی صــورت بگیــرد 
برخــورد می کننــد. مدیــر کل حفاظــت محیــط زیســت اســتان تهــران 
ــا شکارکشــی فــرق دارد، تصریــح کــرد:  ــا بیــان اینکــه شــکارچی ب ب
غریــزه شــکارچی بایــد ارضا شــود. شــکارچی طبیعــت دوســت قانونی، 

ــد. ــت می کن ــا را رعای قانون ه

ــی  ــت: آلودگ ــاک و آب گف ــات خ ــه تحقیق ــام موسس ــم مق قائ
خــاک در البــرز عمومــی نیســت و بررســی برخــی مناطــق نشــان 
ــر از  ــکل بســیار پایین ت ــوم و نی داده کــه آرســنیک، ســرب، کادمی

ــم. حــد اســتاندارد اســت و مشــکل خاصــی در آن نداری
ــنبه  ــه روز دوش ــاک ک ــی خ ــم روز جهان ــی در مراس ــد رضای  حام
ــا اشــاره بــه اهمیــت خــاک در  12 آذرمــاه در کــرج برگــزار شــد ب
زیســت بشــر گفــت: اگــر مــا بــه خــاک آســیب برســانیم رفــاه مــا 
تحــت تأثیــر قــرار خواهــد گرفــت چــون عــاوه بــر چــوب، الیــاف و 
... کــه از خــاک بــه دســت می آیــد، 95 درصــد غــذای مــورد نیــاز 

ــق خــاک تأمیــن می شــود. هــم از طری
ــر  ــر آن ب ــت و تأثی ــریع جمعی ــد س ــه رش ــاره ب ــا اش ــی ب رضای
ــر در 50  ــال اخی ــی 100 س ــرد: ط ــان ک ــاک خاطرنش ــت خ کیفی
ــار  ــال دوم چه ــر و در 50 س ــران 2.2 براب ــت ای ــال اول جمعی س
برابــر شــده اســت و اگــر بــا همیــن رونــد پیــش بــرود حتمــًا بایــد 
بــه کیفیــت خــاک توجــه کنیــم؛ عــاوه بــر ایــن بــا تغییــر الگــوی 
ــش  ــم افزای ــاک ه ــه خ ــاز ب ــن، نی ــه پروتئی ــات ب ــی از غ غذای

ــه شــود. ــاک توج ــه خ ــد بیشــتر ب ــن بای ــه، بنابرای یافت
ــون  ــًا 1۸.5 میلی ــرد: در کل کشــور تقریب ــح ک ــه تصری وی در ادام
هکتــار اراضــی تحــت کشــت وجــود دارد کــه از ایــن میــزان هشــت 
میلیــون هکتــار آبــی، شــش میلیــون و 300 هــزار هکتــار دیــم و 

چهــار میلیــون و 200 هــزار هکتــار هــم آیــش اســت.
ــرار  ــت ق ــت کش ــه تح ــی ک ــزان اراض ــن می ــزود: از ای ــی اف رضای
ــت  ــدون محدودی ــار ب ــزار هکت ــون و 200 ه ــک میلی ــط ی دارد فق

ــی اســت. آب
ــا از بیشــتر  ــد م ــه بع ــادی ب ــه ۸0 می ــه از ده ــان اینک ــا بی وی ب
ــم گفــت: در حــال  ــوم خــاک اســتفاده کرده ای ــت زیســت ب ظرفی

ــم. ــتفاده می کنی ــت اس ــن ظرفی ــتر از ای ــر بیش ــه براب ــر س حاض
ایــن مســئول خاطرنشــان کــرد: اکنــون حــدود شــش میلیــون و 
۸00 هــزار هکتــار از اراضــی مــا بــه نوعــی بــا شــوری خــاک مواجــه 
ــیاری از  ــوری بس ــطح آب و ش ــش س ــار کاه ــن در کن ــت، ای اس
ــا نشســت  ــر آن ب آبخوان هــا تحــت تأثیــر قــرار گرفتــه و عــاوه ب

ــه شــده ایم. ــم مواج ــن ه زمی
رضایــی تغییــر کاربــری را یکــی دیگــر از چالش هــای خــاک 
عنــوان و اعــام کــرد: از ســال 1334 تــا 13۸0 در کــرج 25 هــزار 

ــری داده شــده اســت. ــر کارب ــار از اراضــی تغیی هکت
وی فرســایش خــاک را هــم یــک چالــش اعــام و تصریــح 
کــرد: ضــرر فرســایش خــاک در ایــران معــادل 14 درصــد تولیــد 

ــت. ــی اس ــص داخل ناخال
رضایــی در ادامــه آلودگــی خــاک را یــک چالــش غیرقابــل 
ــر  ــه عناص ــاک ب ــر خ ــرد: اگ ــان ک ــی و خاطرنش ــت معرف بازگش
ــت  ــن هف ــار بی ــر هکت ــازی آن در ه ــود پاکس ــوده ش ــنگین آل س
ــن  ــد در ای ــن بای ــه دارد بنابرای ــان هزین ــارد توم ــت میلی ــا هش ت

موضــوع پیشــگیری را در دســتور کار قــرار دهیــم.
وی افــزود: خوشــبختانه در ایــران آلودگــی گســترش یافتــه 
دالیــل  بــه  مناطــق  برخــی  در  فقــط  و  نداریــم  عمومــی  و 
نــه  و  آلودگــی  لکه هــای  بشــری  فعالیــت  و  زمین شــناختی 

دارد. وجــود  عمومــی  آلودگــی 
ــت  ــی نیس ــی عموم ــن آلودگ ــم ای ــرز ه ــرد: در الب ــه ک وی اضاف
و بررســی برخــی مناطــق نشــان داده کــه آرســنیک، ســرب، 
ــت و  ــتاندارد اس ــد اس ــر از ح ــیار پایین ت ــکل بس ــوم و نی کادمی

مشــکل خاصــی در آن نداریــم.
ــی  ــت آلودگ ــای آن نیس ــه معن ــن ب ــه ای ــه داد: البت ــی ادام رضای

ــی  ــه آلودگ ــل مناطــق مشــکوک ب ــن دلی ــه همی ــم ب خــاک نداری
در البــرز در حــال شناســایی اســت مثــاً محصــوالت غذایــی 
تازه خــوری در نظرآبــاد مــورد بررســی قــرار گرفــت کــه چیــز 

ــد. ــاهده نش ــی مش خاص
ــتفاده  ــق اس ــن مناط ــاب در ای ــا فاض ــرد: ام ــان ک وی خاطرنش
ــی  ــزوم بررس ــن ل ــذارد و همی ــا می گ ــر ج ــی ب ــود و آلودگ می ش
ــه را  ــن منطق ــده در ای ــد ش ــار تولی ــه و خی ــدم، گوج ــت گن کیفی
می طلبیــد کــه کارهایــی در ایــن زمینــه انجــام شــد امــا بــه 

ــت. ــاز اس ــتری نی ــای بیش کاره
وی در خصــوص مصــرف کودهــای شــیمیایی در کشــور نیــز گفــت: 
تــا ســال 93 ســاختاری بــرای بررســی کیفیــت ایــن کودهــا 
ــه و  ــکل گرفت ــاختار ش ــن س ــال 93 ای ــا از س ــت ام ــود نداش وج
ــاس  ــن اس ــر همی ــود ب ــت ش ــد ثب ــیمیایی بای ــول ش ــر محص ه
ــه  ــد ک ــه کرده ان ــول مراجع ــد فرم ــزار و ۸00 برن ــون 9 ه ــم تاکن ه
ــا  ــنگین و ی ــر س ــودن عناص ــاال ب ــل ب ــه دلی ــا ب ــیاری از اینه بس

ــدند. ــی رد ش ــر غذای ــودن عناص ــن ب پایی

قائم مقــام موسســه تحقیقــات خــاک و آب گفــت: از 1۸ و نیــم 
میلیــون هکتــار اراضــی قابل کشــت کشــور 6.۸ میلیــون هکتــار 

بــا مشــکل شــوری مواجه اســت.
ــر  ــش از ظه ــی پی ــد رضای ــر، حام ــگار مه ــزارش خبرن ــه گ ب
دوشــنبه در همایــش روز جهانــی خــاک کــه در موسســه 
تحقیقــات علــوم دامــی کشــور واقــع در کــرج برگــزار شــد، بــا 
ــد  ــتر تولی ــن بس ــوان مهم تری ــاک به عن ــه خ ــه اینک ــاره ب اش
مــواد غذایــی اســت و حــدود 95 درصــد از مــواد غذایــی 

بررسی مناطق مشکوک به آلودگی خاکی
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محیط  بان

آب

پیشرفت 4۵ درصدی طرح احیا آب های 
زیرزمینی

تا پایان آذر500 نفر از محیط بانان آموزش های بدو 
خدمت را فرامی گیرند

طــرح  اجــرای  دبیــر 
آب هــای  تعادل بخشــی 
شــرکت  زیرزمینــی 
ــاء و  ــرح احی ــت: ط ــران گف ــع آب ای ــت مناب مدیری
تعادل بخشــی آب هــای زیرزمینــی از ســال 1394 
آغــاز شــد و براســاس برنامــه ســال 1397، اکنــون بــا 

هســتیم. روبــه رو  درصــدی   45 پیشــرفت 
عبــدهللا فاضلــی، دربــاره آخریــن وضعیــت طــرح 
تعادل بخشــی اظهــار کــرد: در شــرایط فعلــی بــا دیــون 
ــال 1395  ــارات در س ــص اعتب ــدم تخصی ــی از ع ناش
ــی  ــم و در ســال 1397، اگرچــه میزان – 1396 مواجهی
از اعتبــارات اختصــاص پیــدا کــرده، امــا کل اعتبــارات 
50 درصــد کاهــش یافتــه اســت کــه ایــن موضــوع نیز 

رونــد اجــرای کار را کنــد کــرده اســت.
وی دربــاره انســداد چاه هــای غیرمجــاز در کشــور نیــز 
ــد  ــرح، 45 درص ــن ط ــرای ای ــد اج ــرد: رون ــام ک اع

پیشــرفت داشــته و تاکنــون حــدود 7۸00 حلقــه چــاه 
در کشــور مســدود شــده اســت کــه براســاس تدابیــر 
در نظــر گرفتــه شــده بــرای ســال 1397، بایــد 15 هــزار 

حلقــه چــاه را مســدود کنیــم.
دبیــر اجــرای طــرح تعادل بخشــی آب هــای زیرزمینــی 
شــرکت مدیریــت منابــع آب ایــران تصریــح کــرد: کل 
چاه هایــی کــه در ایــران وجــود دارد، بــا احتســاب 
چاه هــای حریمــی کــه کنــار رودخانه هــا قــرار گرفتــه، 
ــداد، 100  ــن تع ــه از ای ــه چــاه اســت ک 320 هــزار حلق
هــزار حلقــه چــاه مشــمول قانــون تعییــن و تکلیــف 

اســت.
بــه گفتــه فاضلــی، براســاس اقدامــات صــورت گرفتــه 
تاکنــون 30 هــزار حلقــه چــاه پــر شــده و طبــق 
ــکاری وزارت  ــا هم ــه ب ــده ک ــرار ش ــا ق برنامه ریزی ه
جهــاد کشــاورزی، ســازمان برنامــه و بودجــه تــا پایــان 

ــم. ــر کنی برنامــه ششــم 1۸0 هــزار چــاه دیگــر را پ

معاونــت  سرپرســت 
پژوهــش  و  آمــوزش 
ــط  ــت محی ــازمان حفاظ س
بــه  اشــاره  بــا  زیســت 
برنامــه ریــزی هــای انجــام شــده و رونــد اجــرای 
ــی،  ــط بان ــت محی ــدو خدم ــای آموزشــی ب دوره ه
گفــت: تــا پایــان آذرمــاه 500 نفــر از محیــط بانــان 
فرامی گیرنــد. را  بــدو خدمــت  هــای  آمــوزش 
بــه گــزارش ایســنا اســکندر امیــدی نیــا در بازدیــد 
از محــل برگــزاری دوره هــای آموزشــی محیــط بانی 
بــا مثبــت ارزیابــی کــردن ایــن دوره هــا بــر عملکــرد 
ــرای  ــاری ب ــال ج ــرد: در س ــان اظهارک ــط بان محی
ــط  ــر از محی ــداد 500 نف ــت تع ــدو خدم ــوزش ب آم
بانــان برنامــه ریــزی شــده کــه ایــن آموزش هــا در 
ــان آمــوزش  ــرای محیــط بان پنــج دوره 100 نفــره ب

ندیــده سراســر کشــور در حــال اجراســت.
  3200 حــدود  جمعیــت  بــه  اشــاره  بــا  وی 

نفــری محیــط بانــان کشــور گفــت: بــه دلیــل 
فــرد  بــه  منحصــر  مخاطــرات  و  حساســیت ها 
شــغل محیــط بانــی، معاونــت آمــوزش و پژوهــش 
ــای  ــت، آموزش ه ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ س
ضمــن خدمــت ایــن بخــش از پرســنل ســازمان را 
ســرلوحه برنامه هــای آموزشــی قــرار داده اســت و 
کیفیــت برگــزاری و اثربخشــی ایــن دوره هــا را بــا 

ــر دارد. ــر نظ ــت زی دق
نحــوه  و  کاس هــا  از  بازدیــد  در  نیــا  امیــدی 
بــرای  خدمــت  بــدو  آموزش هــای  برگــزاری 
چهارمیــن گــروه 100 نفــره محیــط بانــان اظهارکــرد: 
طــی  در  آمــده  عمــل  بــه  آسیب شناســی  بــا 
شــده  تــاش  پیشــین  آموزشــی  دوره هــای 
اســت تــا آموزش هــای اثربخــش و کاربــردی 
متناســب بــا ســطح علمــی و مهــارت فراگیــران در 
کاس هــای متنــوع و زیــر نظــر اســاتید مجــرب و 

آگاه  طراحــی و اجــرا شــود.

استاد دانشگاه فرهنگیان گفت: اگر آب خزر به سمنان انتقال یابد، این دریاچه تبدیل به شوره 
زاری می شود و جان هزاران موجود زنده نیز به خطرخواهد افتاد. 

گزارش
خبرنگار / پیام ما

فرسایش خاک در 
ایران 2 تا ۳ برابر 

حدمجاز است

ب
وانا

کنترل 8 میلیون مترمکعب رواناب در همدانر
معــاون آبخیــزداری اداره کل منابــع طبیعــی و 
ــزار  ــرای 39 ه ــدان از اج ــتان هم ــزداری اس آبخی
ــالجاری  ــزداری در س ــوب آبخی ــرح مص ــار ط هکت
خبــر داد و گفــت: بــا اجــرای ایــن طرح هــا ۸ 
میلیــون مترمکعــب کنتــرل روانــاب خواهیــم داشــت.

محمدمهــدی آرتیمانــی، بــا بیــان اینکــه امســال 16 میلیارد 
تومــان اعتبــار از محــل صنــدوق توســعه ملی بــرای آبخیــزداری 
ــرح  ــی 17 ط ــات اجرای ــزود: عملی ــت، اف ــده اس ــوب ش مص
آبخیــزداری از اواخــر تابســتان آغــاز شــده و همچنان ادامــه دارد 
بــه طوریکه عملیــات بیولوژیکــی از قبیل کپــه کاری، نهــال کاری، 
کودپاشــی، ذرپاشــی و مرمــت چشــمه 75 درصــد و عملیــات 

ســازه ای و مکانیکــی نیــز 50 درصــد پیشــرفت دارد.
وی تصریــح کــرد: بــا توجــه بــه بارش هــای رخ داده ســازه های 
کنترلــی بــه خوبــی انجــام شــده و در شهرســتان های همــدان 
و تویســرکان آبگیــری خوبــی بــرای کنتــرل روانــاب و رســوب 

انجــام شــده اســت.
ــرای  ــا اج ــرد: براســاس حجــم مصــوب ب ــوان ک ــی عن آرتیمان
ــب  ــون مترمکع ــالجاری ۸ میلی ــزداری در س ــای آبخی طرح ه

کنتــرل روانــاب و 2 میلیــون و 400 هــزار مترمکعــب کنتــرل و 
ــت. ــم داش ــتحصال آب خواهی اس

وی بــا بیــان اینکــه میــزان فرســایش خــاک در اســتان همــدان 
بــه طــور متوســط ۸ تــن در هکتار اســت، یــادآور شــد: همچنین 
اجــرای طرح هــای آبخیــزداری منجــر بــه کنتــرل 60 هــزار تــن 

فرســایش و رســوب خــاک در اســتان خواهــد شــد.
معــاون آبخیــزداری اداره کل منابــع طبیعــی و آبخیــزداری 
اســتان همــدان بــا اشــاره بــه اینکــه 650 هــزار هکتــار مطالعــات 
آبخیــزداری در اســتان همــدان انجــام گرفتــه اســت، گقــت: در 
260 هــزار هکتــار از عرصه هایــی کــه عملیــات آبخیــزداری اجــرا 

شــده، فرســایش خــاک 10 درصــد کاهــش یافتــه اســت.
وی بیــان کــرد: اجــرای عملیــات آبخیــزداری منجــر بــه کنتــرل و 
کاهــش 30 درصــدی روانــاب و فرســایش و همچنیــن افزایــش 30 

درصــدی پوشــش گیاهــی می شــود.
آرتیمانــی دربــاره وقــوع ســیل در بارندگی هــای اخیــر اســتان 
ــاال  ــاب ب ــر روان ــای اخی ــرد: در بارندگی ه ــان ک ــدان، خاطرنش هم
بــوده امــا خســارت خاصــی نداشــته اســت و فقــط در شهرســتان 

ــارت زد. ــوات خس ــه قن ــه ب ــیل رخ داد ک ــگ س کبودراهن

قند
در 

چغن

زارعــت ســازمان جهادکشــاورزی خراســان  مدیــر 
ــدی  ــد تولی ــرد:  اســتفاده چغندرقن ــد ک شــمالی تاکی

ــدارد ــت ن ــا صح ــرای دام ه ــتان ب در اس
ــه  ــوال ک ــن س ــه ای ــخ ب ــان، در پاس ــی کاظمی ــد نق محم
شــنیده شــده قیمــت پاییــن خریــد تضمینــی چغندرقنــد از 
ســوی کارخانــه قنــد شــیروان موجــب شــده تــا کشــاورزان 
چغندرقنــد تولیــدی خــود را بــرای مصــرف دام بــه فــروش 
برســانند؟ گفــت: ایــن موضــوع صحــت نداشــته و عملکــرد 
ــی امســال  ــن محصــول ط ــد ای ــد شــیروان در خری ــه قن کارخان

ــت. ــوده اس ــوب ب مطل
تــن  هــزار   43 حــدود  تاکنــون کشــاورزان  وی  بــه گفتــه 

انــد. داده  کارخانــه  ایــن  تحویــل  چغندرقنــد 
بــا  معمــوال  کارخانــه  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  کاظمیــان 
پیمانکار)کشــاورز( قــرار داد منعقــد مــی کنــد  کــه در ازای 
دریافــت نهــاده و مســاعده از ایــن محــل محصــول تحویــل 
آن دهــد، افــزود: بنابرایــن بــر اســاس ایــن قــرار داد بایــد 



سال چهاردهم | شماره پیاپی 1326 | سه شنبه 13 آذر 1397 021-26325268

7
www.payamema.ir

پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

1 0 0 0 3 4 3 2 1 1 7 8 3  پیام4
زیست

شــده انــد، از ایــن تعــداد 13مــورد تــا قبــل از ســال 
93 در جــاده هــای اســتان یــزد و خراســان جنوبــی 

ــت. ــمنان رخ داده اس ــور س ــه در مح ــود و بقی ب

تکثیر یوزپلنگ آســیایی با همکاری 
رویان پژوهشگاه 

ســازمان  رئیــس  همچنیــن  گذشــته  روز  چنــد 
بــرای  تاش هــا  از  زیســت،  محیــط  حفاظــت 
ــت  ــق کشــت باف ــگ آســيايي از طري ــر یوزپلن تکثی

خبــر داد.
بــه گفتــه عیســی کانتــری، ســازمان حفاظــت 
ــا را  ــرورش یوزپلنگ ه ــر و پ ــت تکثی ــط زیس محی

از طريــق پژوهشــگاه رويــان پيگيــری می کنــد. 
ــگ  ــای يوزپلن ــود احي ــت ســعی می ش ــن جه در اي
ــا کمــک ايــن  آســيايی را از طريــق کشــت بافــت ب

ــود. ــام ش ــگاه انج پژوهش
ــرای ایــن  او در مــورد روش  تامیــن منابــع مالــی ب
ــد،  ــدر باش ــر چق ــم ه ــه آن ه ــت: هزین ــروژه گف پ

تقبــل می کنيــم.
ایــن  کنــار  در  مقــدم،  خرازیــان  گفتــه  بــه 
ــث  ــش در بح ــائل پرچال ــی از مس ــات، یک موضوع
ــر  ــوز ن ــاده ی ــور دو ق ــرای حض ــا، ماج یوزپلنگ ه
و مــاده بــه  نام هــای »کوشــکی« و »دلبــر« در 

پــارک پردیســان اســت کــه دلبــر یــک بــار در ســال 
بــه  امــا  بــا کوشــکی جفت گیــری کــرد   1393
دلیــل بیمــاری کلیــوی، جنیــن ســقط شــد. مدیــر 
کل دفتــر حیــات وحــش ســازمان محیــط زیســت 
ــم  ــه داری ــه وظیف ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــاره ب ــن ب در ای
بــرای فــرد فــرد یوزهــای موجــود در کشــور برنامــه 
حفاظتــی داشــته باشــیم، گفتــه: در شــرایط کنونــی 
ــدارد،  ــود ن ــر وج ــی دلب ــارداری طبیع ــکان ب ــه ام ک
ــز  ــر متمرک ــی دلب ــارداری مصنوع ــا روی ب برنامه ه
ــر را  ــه شــده، دلب ــه هــر طریقــی ک ــد ب اســت و بای
ــای  ــم از روش ه ــن کار ه ــرای ای ــم. ب ــاردار کنی ب

تلقیــح مصنوعــی، روش تهاجمــی و رحــم اجــاره ای 
ــد. ــد ش ــتفاده خواه اس

ایــن کارشــناس حیــات وحــش ســازمان حفاظــت 
محیــط زیســت بــا بیــان اینکــه نگهــداری »دلبــر« 
انجــام  هــدف  بــا  پردیســان  در  »کوشــکی«  و 
و  »دلبــر«  اســت، گفتــه:  تحقیقاتــی  کارهــای 
ــا بایــد در طبیعــت رهــا کنیــم کــه  »کوشــکی« را ی
چنــد ســال بعــد بــه دلیــل کهولــت یــا هــر دلیلــی 
ــق روی  ــه و تحقی ــه مطالع ــا اینک ــود ی ــف می ش تل
ــا انجــام دهیــم. ممکــن اســت ایــن مطالعــات  آنه
هــم  ممکــن  باشــد،  نتیجه بخــش  تحقیقــات  و 
اســت نتیجــه نداشــته باشــد. حداقــل ایــن اســت 
کــه مــا ســعی خــود را کرده ایــم. احتمــال بــاروری 
ــر« از طریــق لقــاح مصنوعــی بســیار ضعیــف  »دلب

ــم. ــن کار را انجــام دهی ــد ای ــا بای اســت ام
ــته  ــال گذش ــر«، س ــکی« و »دلب ــر »کوش ــاوه ب ع
یــک تولــه یوزپلنــگ کــه از دســت قاچاقچیــان 
بــه  نگهــداری  بــرای  بــود  پیــدا کــرده  نجــات 
ــاده  ــن م ــد. ای ــل داده ش ــان تحوی ــارک پردیس پ
ــان  ــکان در هم ــت و دامپزش ــام گرف ــران« ن یوز»ای
ــاروری  ــوان ب ــران« ت ــه »ای ــد ک ــام کردن ــع اع مقط
امیــدواری  ابــراز  مقــدم ضمــن  خرازیــان  دارد. 
ــوز نگهداری شــده  ــن ی ــاردار شــدن ای ــه ب نســبت ب
ــد  ــال بع ــن اســت س ــد: ممک در پردیســان می گوی
ــام  ــی انج ــارداری طبیع ــود و ب ــغ ش ــران« بال »ای
ــارک پردیســان  ــن اســت کــه در پ شــود. هــدف ای

ــم. ــوز بگیری ــه ی تول
 خرازیــان مقــدم در پاســخ بــه ایــن پرســش 
یوزپلنگ هــای  تعــداد  از  بــرآوردی  آیــا  کــه 
موجــود داریــم، گفتــه: یوزهــا بــا بهره گیــری از 
ــر  ــا ب ــده اند ام ــمارش نش ــوی ش ــک ق ــک تکنی ی
مبنــای دوربین هــای نصب شــده در زیســتگاه ها، 
روش  طریــق  از  و  صورت گرفتــه  پایش هــای 
خال شناســی می تــوان جمعیــت یوزهــا را بیــن 
40 تــا 50 قــاده بــرآورد کــرد. بــا ایــن حــال 
عددهــای 20 و 70 هــم بــرای تعــداد یوزهــا مطــرح 
ــا اینکــه تعــداد یــوز مهــم اســت  می شــود. البتــه ب
امــا مهم تــر از آن، ایــن اســت کــه چــه بکنیــم 
ــت  ــه، حفاظ ــن گون ــرای ای ــتگاه های پذی ــه زیس ک
و احیــا شــود؟ چــه کنیــم کــه تعارضــات را برطــرف 
کنیــم؟ بــرای مثــال کار بزرگــی کــه از ســال قبــل در 
ــا اســت  ــد آغل ه ــوران انجــام شــده خری ــه ت منطق
ــد. ــع تعارضــات می کن ــه رف ــک بســیاری ب ــه کم ک

بهرهگیری  با  یوزها 
از یک تکنیک قوی 

نشده اند  شمارش 
مبنای  بر  اما 

نصب  دوربینهای 
زیستگاهها،  در  شده 

صورت  پایشهای 
گرفته و از طریق 

خالشناسی  روش 
جمعیت  می توان 
یوزها را بین 40 

تا 50 قالده برآورد 
کرد. با این حال 

عددهای 20 و 70 
برای تعداد  هم 

مطرح  یوزها 
می شود.

طرح حمایت از یوزها
 مدیر کل دفتر حیات وحش سازمان  محیط زیست از ارایه طرح حفاظت از گربه سانان ایران به سازمان برنامه و بودجه خبرداد

قائم مقــام موسســه تحقیقــات خــاک و آب گفــت: از 1۸ و نیــم 
میلیــون هکتــار اراضــی قابل کشــت کشــور 6.۸ میلیــون هکتــار 

بــا مشــکل شــوری مواجه اســت.
ــر  ــش از ظه ــی پی ــد رضای ــر، حام ــگار مه ــزارش خبرن ــه گ ب
دوشــنبه در همایــش روز جهانــی خــاک کــه در موسســه 
تحقیقــات علــوم دامــی کشــور واقــع در کــرج برگــزار شــد، بــا 
ــد  ــتر تولی ــن بس ــوان مهم تری ــاک به عن ــه خ ــه اینک ــاره ب اش
مــواد غذایــی اســت و حــدود 95 درصــد از مــواد غذایــی 

مــا را تأمیــن می کنــد، گفــت: بــا توجــه بــه تغییــرات ســریع 
جمعیتــی بایــد در کنــار عــدم بهره بــرداری بیشــتر از تخریــب 

ــم. ــری کنی ــز جلوگی خــاک نی
ــش  ــی پی ــوی غذای ــر الگ ــه ســمت تغیی ــه ب ــان اینک وی بابی
ــوده  می رویــم، گفــت: اســتفاده از غــات درگذشــته مرســوم ب
اســت، در حــال حاضــر اســتفاده از مــواد پروتئینــی در اولویــت 
ــرای  ــه دلیــل فراهــم کــردن زمیــن ب قــرار دارد کــه تهیــه آن ب

دام هــا بــه عرصــه بیشــتری نیــاز دارد.

ــه وجــود 1۸.5  ــات خــاک و آب ب ــام موسســه تحقیق قائم مق
میلیــون هکتــار اراضــی تحــت کشــت در کشــور اشــاره کــرد و 
گفــت: هشــت میلیــون هکتــار از اراضــی بــه کشــت آبــی و 6.3 

میلیــون هکتــار بــه کشــت دیــم اختصــاص دارد.
رضایــی بــا تأکیــد بــر اینکــه از همــه ظرفیت هــای زیســتی در 
کشــور اســتفاده کرده ایــم، گفــت: در حــال حاضــر در ایــن حــوزه 

ســه برابــر ظرفیــت بهره بــرداری می شــود.

چالش تغییر برداشت از خاک
وی از شــوری خــاک به عنــوان یکــی دیگــر از چالش هــا اشــاره 
ــم  ــت: از 1۸ و نی ــت و گف ــه اس ــا آن مواج ــور ب ــه کش ــرد ک ک
میلیــون هکتــار اراضــی قابل کشــت کشــور 6.۸ میلیــون هکتــار 

بــا مشــکل شــوری مواجــه اســت.
ــه  ــاره ب ــا اش ــاک و آب ب ــات خ ــه تحقیق ــام موسس قائم مق
وضعیــت نامناســب آبخوان هــا، گفــت: تغییــر کاربری هــا یکــی 
دیگــر از چالش هــای پیــش رو در مباحــث خــاک اســت، 
مشــکل تغییــر برداشــت از خــاک نیــز بایــد موردتوجــه واقــع 
ــری از  ــر پذی ــای آج ــرای کوره ه ــال ب ــرا به عنوان مث ــود زی ش

ــم. ــتفاده می کنی ــاک اس خ
رضایــی بــا اشــاره بــه اینکــه ایــران تنــوع زیســتی خوبــی دارد، 
گفــت: توجــه بــه تغییــرات دمــا و اقلیــم ضــروری اســت، نباید 
نســبت بــه واکنش هــا و فرایندهــای خــاک بی توجهــی شــود.
وی در بخــش دیگــری بــر اهمیــت جلوگیــری از آلودگــی خاک 
ــود  ــان ب ــزار توم ــه دالر ســه ه ــی ک ــت: زمان ــرد و گف ــد ک تأکی

ــان در  ــارد توم ــا ۸ میلی ــت ی ــی خــاک هف ــع آلودگ ــار رف اعتب
هکتــار محاســبه شــد.

قائم مقــام موسســه تحقیقــات خــاک و آب در ادامــه بــا 
تأکیــد بــر اینکــه در کشــور بــا آلودگــی گســترش یافته و 
عمومــی مواجــه نیســتیم، گفــت: در برخــی مناطــق لکه هایــی 
وجــود دارد.میــزان آلودگــی خــاک در زمین هــای اســتان 
ــا اشــاره بــه  البــرز پایین تــر از ســطح اســتاندارد اســترضایی ب
ــکل  ــی ش ــده آلودگ ــات انجام ش ــق مطالع ــرز طب ــه در الب اینک
ــزان  ــی می ــت: حت ــزارش نشــده اســت، گف ــی گ ــه عموم یافت
آلودگــی خــاک در زمین هــای ایــن اســتان پایین تــر از ســطح 
ــتان  ــوده اس ــق آل ــه مناط ــان اینک ــت.وی بابی ــتاندارد اس اس
ــی  ــت محصوالت ــر کیفی ــت: ب ــرز شناسایی شــده اســت، گف الب
ــی  ــای آلودگ ــار آزمایش ه ــی و خی ــدم، گوجه فرنگ ــه گن ازجمل
انجام شــده در ایــن زمینــه نیازمنــد توجــه بیشــتری هســتیم.
قائم مقــام موسســه تحقیقــات خــاک و آب در بخــش دیگــری 
ــر  ــارت ب ــرای نظ ــه سیســتم منســجمی ب ــر اینک ــد ب ــا تأکی ب
ــت،  ــته اس ــود نداش ــودی وج ــوالت ک ــت محص ــرل کیفی کنت
ــن  ــبی در ای ــات مناس ــال 93 اقدام ــبختانه از س ــت: خوش گف
ــد  ــد تولی ــون 9 هــزار و ۸00 برن حــوزه انجام شــده اســت. تاکن
محصــوالت کــودی بــه مــا مراجعــه کرده انــد کــه بخــش مهمــی 
ــا  ــتند ام ــوز هس ــت مج ــف دریاف ــل مختل ــا در مراح از آن ه
تعــدادی نیــز بــه دلیــل بــاال بــودن میــزان عناصــر ســنگین و یا 
کــم بــودن میــزان عناصــر غذایــی مــورد تائیــد قــرار نگرفته انــد.

۶.۸ میلیون هکتار از اراضی قابل کشت 
کشور شور است

بــا  همزمــان  بروکســل  شــهر  ســاکنان  از  نفــر  هــزار  ده هــا 
ــه  ــوم ب ــل موس ــازمان مل ــی س ــس آب و هوای ــایش کنفران گش
زیســت  سیاســت های  از  حمایــت  در  لهســتان،  در   COP24
از  جلوگیــری  بــرای  بین المللــی  توافق نامه هــای  و  محیطــی 

گرمایــش زمیــن راهپیمایــی کردنــد.
ــداد  ــک تع ــس در پایتخــت بلژی ــع پلی ــنا، مناب ــزارش ایس ــه گ ب
ــش از 65  ــزرگ را بی ــاع ب ــن اجتم ــده در ای ــرکت کنن ــراد ش اف
هــزار نفــر اعــام کردنــد. بــه گفتــه برگــزار کننــدگان، راهپیمایــی 
ــی  ــن راهپیمای ــی ســابقه تری ــن و ب ــزرگ روز یکشــنبه بزرگتری ب
در نــوع خــود بــرای حمایــت از سیاســت هــای اقلیمــی و 
مخالفــت بــا تغییــرات آب و هوایــی در ایــن شــهر بــوده اســت.
بنابــر گــزارش خبرنــگار یورونیــوز، حضــور خانــواده هــا و کــودکان 
کــه بیشــترین آســیب را از تغییــرات آب و هوایــی متحمــل 

ــود. ــمگیر ب ــیار چش ــزرگ بس ــاع ب ــن اجتم ــوند در ای می ش
فعــاالن محیــط زیســتی در کنــار خانــواده هایــی کــه بــا فرزنــدان 
خــود بــه ایــن تجمــع آمــده بودنــد بــه صــورت آرام و مســالمت 
ــه  ــا ب ــد و ب ــی کردن ــل راهپیمای ــای بروکس ــان ه ــز در خیاب آمی
ــتند  ــی خواس ــئوالن سیاس ــی از مس ــتن پاکاردهای ــت داش دس
ــاش و  ــبزتر ت ــی س ــر و جهان ــده ای بهت ــن آین ــرای تضمی ــه ب ک

ــد. ــه خــرج دهن مســئولیت بیشــتری از خــود ب
میــان  در  کــه  آکســفام  غیردولتــی  ســازمان  عضــو  یــک 
ــئوالن  ــردن مس ــرکت نک ــاد از ش ــا انتق ــت ب ــرار داش ــت ق جمعی
ــت:  ــا گف ــه آنه ــاب ب ــل خط ــر در بروکس ــتمداران حاض و سیاس
ــیاره  ــر س ــال حاض ــتید؟ در ح ــا هس ــما کج ــتمداران! ش سیاس

ــدارد. ــود ن ــکونت وج ــرای س ــری ب دیگ
مســووالن شــرکت هــای حمــل و نقــل شــهری روز یکشــنبه بــرای 
ــر  ــردد در شــهر خب ــگان شــدن ت ــان از رای ــا راهپیمای همراهــی ب
ــه  ــز ب ــی در بروکســل نی ــل ریل ــل و نق ــد. شــرکت حم داده بودن
ــار در  ــای قط ــط ه ــرای بلی ــی ب ــف های ــبت تخفی ــن مناس همی

ــود. ــه ب نظــر گرفت

فعاالن  راهپیمایی 
محیط زیست در بروکسل

خبر
خالفکاران به اراضی البرز 

هجوم آورده اند
رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی البــرز گفــت: طــرح 
ــار از  ــزی خــاک در 6۸ هــزار هکت ــی حاصلخی مطالعات
اراضــی اســتان البــرز هــم اجــرا شــده کــه در آن میــزان 
حاصلخیــزی در نقــاط مختلف اســتان مشــخص شــده 
ــی خــاک کــه امــروز دوشــنبه 12  اســت. ســیدمجید موســوی در مراســم روز جهان
آذرمــاه در کــرج برگــزار شــد گفــت: اســتان البــرز 6۸ هــزار هکتــار اراضــی کشــاورزی و 
باغــی، 15 هــزار هکتــار جنــگل، 374 هــزار هکتــار مرتــع و بیــش از 45 هــزار هکتــار 
ــه کشــت محصــوالت کشــاورزی  ــار از اراضــی اســتان ب ــان دارد. 3۸ هــزار هکت بیاب

اختصــاص دارد کــه از آن ســاالنه 910 هــزار تــن محصــول برداشــت می شــود.

نجات شاه بوف زخمی سبزواری
ــط زیســت ســبزوار  ــس اداره حفاظــت محی رئی
گفــت: یــک بهلــه شــاه بــوف کــه از ناحیــه 
چشــم دچــار جراحــت شــده بــود توســط آتــش 
ــط زیســت ســبزوار  ــل اداره محی ــت وتحوی ــن شــهر نجــات یاف نشــان ای

شــد.
حمیدرضــا صادقــی افــزود: ایــن پرنــده درمنطقــه توحیــد شــهر ســبزوار 
ــات دامپزشــکی و درمــان کامــل در  ــود کــه پــس از نجــات، معاین ســرگردان ب
ــه کالشــور ســبزوار در محــدوده پناهــگاه حیــات  منطقــه امــن حاشــیه رودخان
وحــش شــیراحمد رهــا خواهــد شــد. وی گفــت: شــهروندان در صــورت مشــاهده 
ــط  ــت محی ــه اداره حفاظ ــوع را ب ــدوم موض ــا مص ــاب ی ــاب، کمی ــدگان نای پرن
زیســت اطــاع دهنــد. شــاه  بــوف‹ پرنــده  ای از خانــواده جغــد و بزرگتریــن نــوع 

ــا 70 ســانتیمتر طــول دارد. جغــد اســت کــه حــدود 66 ت

جمعیت وحوش فیروزکوه 
افزایش یافته است

 رئیــس اداره حفاظــت محیــط زیســت شهرســتان 
فیروزکــوه گفــت: تــازه تریــن سرشــماری حیــات وحش 
منطقــه حفاظــت شــده و شــکار ممنــوع »کاوده« نشــان 

مــی دهــد کــه جمعیــت وحــوش ایــن منطقــه 16 درصــد افزایــش یافتــه اســت. 
محمــد فریــدی اظهــار کــرد: بــر ایــن اســاس، آمــار جانــداران و وحــوش ایــن منطقــه 
شــکار ممنــوع بــه هفــت هــزار و 573 راس قــوچ، میــش، کل و بــز و یــک قــاده پلنگ 
رســیده اســت. طبــق برنامــه ریــزی هــا و در هماهنگــی بــا اداره کل حفاظــت محیــط 
ــع  ــوع کاوده از تواب ــه شــکار ممن ــران، سرشــماری وحــوش منطق زیســت اســتان ته

بخــش مرکــزی فیروزکــوه هفتــه گذشــته در مــدت دو روز انجــام شــد.

اراضی

شاه بوف

وحوش

با توجه به تغییرات و نوسانات اقلیمی در سالهای اخیر، باید خود را با این شرایط سازگار کنیم، در این راستا 
سامانه توسعه هواشناسی کاربردی)تهک( راه اندازی شده است.
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 نماینــدگان کشــورهای حاضــر در مذاکــرات آب و هوایی ســازمان 
ملــل خواســتار آن شــدند تــا بــرای مقابلــه بــا تهدیدهــای ناشــی 
ــزارش  ــود.به گ ــام ش ــوری" انج ــدام ف ــی "اق ــرات اقلیم از تغیی
ایســنا، نمایندگانــی از نزدیــک بــه 200 کشــور جهــان در مذاکــرات 
آب و هوایــی ســازمان ملــل کــه از روز گذشــته )یک شــنبه( در 
شــهر کاتوویتــس )کاتوویــچ( در لهســتان برگــزار شــده شــرکت  
ــرات  ــی از تغیی ــای ناش ــا تهدیده ــه ب ــرای مقابل ــا ب ــد ت کرده ان

اقلیمــی تصمیماتــی جــدی اتخــاذ شــود.
ســازمان  هوایــی  و  آب  چهارمیــن کنفرانــس  و  بیســت  در 
ــر  ــا کشــورها ب ــدف آن اســت ت ــه COP24 ه ــوم ب ــل موس مل
ــی  ــق اقلیم ــده در تواف ــرح ش ــدات مط ــق تعه ــای تحق روش ه
ــق  ــه تواف ــا ب ــش دم ــری از افزای ــور جلوگی ــه منظ ــس ب پاری

ــد. ــدا کنن ــت پی دس
ــان در  ــد جه ــان می گوین ــودی، کارشناس ــن ت ــزارش ژاپ ــه گ ب
ــه  معــرض تاثیــرات مخــرب تغییــرات آب و هوایــی قــرار گرفت
کــه وقــوع آتش ســوزی های جنگلــی مهیــب، مــوج گرمــا و 

ــد. ــاب می آین ــه حس ــا ب ــه آن ه ــدید از جمل ــای ش طوفان ه
ــس  ــن کنفران ــاره ای ــزارش خــود درب ــن بی بی ســی در گ همچنی
آورده اســت کــه بــه دلیــل جزئیــات بســیاری کــه بایــد دربــاره 
ــر از  ــک روز زودت ــن نشســت ی ــود، ای ــه ش ــم گرفت ــا تصمی آنه

موعــد آغــاز شــده اســت.
ایــن مهمتریــن اجــاس ســازمان ملــل دربــاره گــرم شــدن آب و 
هــوای کــره زمیــن پــس از عهدنامــه محــوری پاریــس در ســال 
2015 اســت بــا ایــن حــال امیــد زیــادی وجــود نــدارد کــه ایــن 
اجــاس بتوانــد نگرانی هایــی را برطــرف کنــد کــه بخصــوص در 
چنــد هفتــه اخیــر دربــاره افزایــش شــدید گازهــای گلخانــه ای و 

گــرم شــدن زمیــن مطــرح شــده اند.
ــال  ــان امس ــه پای ــرد ک ــورت می گی ــی ص ــت در حال ــن نشس ای
یعنــی حــدود یــک مــاه دیگــر ضــرب االجــل تدویــن مقــررات و 

جزئیــات اجــرای عهدنامــه پاریــس اســت.

تاکید بر »اقدام فوری« در 
کنفرانس آب و هوایی
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استفاده چغندرقند خراسان شمالی چغن
برای دام ها صحت ندارد
زارعــت ســازمان جهادکشــاورزی خراســان  مدیــر 
ــدی  ــد تولی ــرد:  اســتفاده چغندرقن ــد ک شــمالی تاکی

ــدارد ــت ن ــا صح ــرای دام ه ــتان ب در اس
ــه  ــوال ک ــن س ــه ای ــخ ب ــان، در پاس ــی کاظمی ــد نق محم
شــنیده شــده قیمــت پاییــن خریــد تضمینــی چغندرقنــد از 
ســوی کارخانــه قنــد شــیروان موجــب شــده تــا کشــاورزان 
چغندرقنــد تولیــدی خــود را بــرای مصــرف دام بــه فــروش 
برســانند؟ گفــت: ایــن موضــوع صحــت نداشــته و عملکــرد 
ــی امســال  ــن محصــول ط ــد ای ــد شــیروان در خری ــه قن کارخان

ــت. ــوده اس ــوب ب مطل
تــن  هــزار   43 حــدود  تاکنــون کشــاورزان  وی  بــه گفتــه 

انــد. داده  کارخانــه  ایــن  تحویــل  چغندرقنــد 
بــا  معمــوال  کارخانــه  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  کاظمیــان 
پیمانکار)کشــاورز( قــرار داد منعقــد مــی کنــد  کــه در ازای 
دریافــت نهــاده و مســاعده از ایــن محــل محصــول تحویــل 
آن دهــد، افــزود: بنابرایــن بــر اســاس ایــن قــرار داد بایــد 

ــد  ــه قن ــل کارخان ــد تحوی ــدر قن ــار چغن ــن در هکت کشــاورز 35 ت
ــر  ــورد تشــویق و اگ ــم شــد م ــن رق ــر بیشــتر از ای ــه اگ ــد ک ده
ــت. ــرار خواهــد گرف ــه ق ــورد جریم ــور شــد م ــم مذک ــر از رق کمت

وی خاطرنشــان کــرد: از ســوی دیگــر نحــوه پرداخــت وجــوه 
ــه ســال هــای گذشــته  ــدرکاران در ســال جــاری نســبت ب چغن

بســیار بهتــر شــده اســت و مطالبــات چغنــدرکاران طــی 45 روز 
ــر کشــاورز در  ــر اگ ــی شــود و از ســوی دیگ ــه آن پرداخــت م ب
دریافــت مطالبــه خــود تعجیــل داشــته باشــد مــی توانــد حوالــه 
ــا 10 درصــد  ــه نیــز پنــج ت ــد کــه در ایــن زمین شــکر دریافــت کن

ســود خواهــد بــرد.
ــر آن کشــاورز در ازای  ــاوه ب ــه داد: ع ــام مســوول ادام ــن مق ای
ــانتره و دو  ــرم کنس ــه 20 کیلوگ ــه کارخان ــد ب ــن چغندرقن ــر ت ه
کیلوگــرم شــکر یــا قنــد دریافــت مــی کنــد. اگــر کشــاورز تمایــل 
ــال  ــد در س ــتفاده کن ــدر اس ــود از چغن ــره دام خ ــا در جی دارد ت
جــاری طــرح کشــت چغنــدر علوفــه ای اجــرا مــی شــود کــه از 

ــد. ــاز خــود را برطــرف کن ــد نی ــق مــی توان ایــن طری

گ
مرگ گروهی و عجیب 200 نهنگ در سواحل نیوزیلندنهن

ــا  ــه ب ــد ک ــزارش دادن ــای آســیایی گ برخــی رســانه ه
پیــدا شــدن الشــه 50 نهنــگ خلبــان در ســواحل جنوب 
ــور  ــه ط ــه ب ــی ک ــگ های ــداد نهن ــد، تع ــرق نیوزیلن ش
گروهــی در اقدامــی عجیــب بــا شــنا به ســوی ســواحل 
ــه 200 مــورد در  ــه گل نشســته و تلــف شــدند ب ــد ب نیوزیلن

مــدت یــک هفتــه افزایــش یافــت.
بــه گــزارش بامــداد دوشــنبه ایرنــا از رادیــو نیوزیلنــد، در یــک هفتــه 
اخیــر، عــاوه بــر جزایــر دورافتــاده چاتهــام در جنــوب شــرق نیوزیلنــد، 
ســایر جزایــر شــمالی و جنوبــی ایــن کشــور نیــز شــاهد اقــدام عجیب 
خودکشــی گروهــی ایــن پســتانداران غــول پیکر آبهــای اقیانــوس آرام 

بــود.
ــد روز پیــش شــاهد خودکشــی  ــز چن ــد نی ــر اســتوارت نیوزیلن جزای

ــود. ــگ ب ــی 145 نهن گروه
براســاس ایــن گــزارش، یــک گــروه بــزرگ بیــش از 145 نهنــگ عنبــر 
بــه طــور دســته جمعــی و در مناطــق دورافتــاده نیوزیلنــد در جنــوب 
غــرب اقیانــوس آرام خــود را بــه ســواحل رســانده و بــه طــور دســته 

جمعــی خودکشــی کردنــد.
طبــق گــزارش رادیــو نیوزیلنــد، مــرگ و میــر ایــن نهنــگ هــا، پنجمین 

حادثــه زیســت محیطــی مشــابه در هفته گذشــته در سراســر ســواحل 
ــورت  ــه ص ــا ب ــگ ه ــی نهن ــت.درحالیکه خودکش ــوده اس ــد ب نیوزیلن
گروهــی در ســواحل نیوزیلنــد در ســال هــای اخیــر افزایــش یافتــه اما 
تاکنــون هیچیــک از نهادهــای مســئول در مــورد علــت ایــن حــوادث 
طبیعــی گزارشــی منتشــر نکرده است.ســواحل نیوزیلند ســال گذشــته 
نیــز شــاهد 85 مــورد خودکشــی آبزیــان اقیانــوس آرام بوده کــه عمدتا 
ــه صــورت  ــه هــای زیســت محیطــی ماهیــان مختلــف ب ایــن حادث

انفــرادی دســت بــه ایــن اقــدام زدنــد.
در ســال 95 نیــز 400 نهنــگ بــا رســاندن خــود بــه ســواحل نیوزیلنــد 
بــه طــور گروهــی دســت بــه خودکشــی زدنــد کــه نیروهــای امــدادی 
بــا کمــک مــردم محــل موفــق بــه نجــات 100 نهنــگ شــدند، امــا 300 
نهنــگ دیگــر جان خــود را ازدســت دادنــد. متخصصان محیط زیســت 
مــی گوینــد: علــل شــنای مرگبــار نهنــگ هــا و دلفیــن هــا بــه ســوی 
ســاحل آن هــم برخــاف رونــد طبیعــی هنــوز شــناخته شــده نیســت، 
امــا مســائلی ماننــد بیمــاری، خطای ناوبــری، نامناســب بــودن ویژگی 
هــای جغرافیایــی، جــزر )پاییــن آمــدن ســطح آب( شــدید و ناگهانــی 
دریــا، فــرار از دســت شــکارچیان یــا تغییــرات ناگهانــی و شــدید آب و 

هوایــی مــی توانــد در زمــره ایــن علــل محســوب شــود.
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خدمــات  و  آتش نشــانی  ســازمان  عملیــات  معــاون 
چهــار  مصدومیــت  از  بندرعبــاس  شــهرداری  ایمنــی 
شــهروند براثــر انفجــار در طبقــه چهــارم ســاختمانی خبــر 

داد.
حســن امینــی زاده در تشــریح ایــن موضــوع افــزود:  یک 
ــارم ســاختمانی در  ــه چه ــزل مســکونی در طبق ــاب من ب
بلــوار امــام حســین)ع(، پشــت پمپ بنزیــن خلیج فــارس 

و حوالــی آشــپزخانه حاتــم دچــار انفجــار شــد.
وی اظهــار کــرد: ایــن انفجــار در حالــی رخ داد کــه افــراد 
ــن نشــت گاز خانگی)کپســول(،  حاضــر در محــل در حی

ــد. ــر بوده ان ــر و ســرویس کول مشــغول تعمی
امینــی زاده اضافــه کــرد: متأســفانه در اثــر مــوج انفجــار 
ایــن حادثــه،  4 نفــر مصــدوم شــدند کــه حــال 3 نفــر از 

آن هــا وخیــم اعام شــده اســت.
خدمــات  و  آتش نشــانی  ســازمان  عملیــات  معــاون 
ایمنــی شــهرداری بندرعبــاس عنــوان کــرد: ایــن حادثــه 
در ســاعت 1۸:11 بــه ســتاد فرماندهــی 125 آتش نشــانی 
اکیــپ  بافاصلــه  و  می شــود  گــزارش  بندرعبــاس 
عملیاتــی آتش نشــانان از ایســتگاه شــماره  4 بــه محــل 
اعــزام و مصدومیــن را بــه عوامــل اورژانــس تحویــل داده 

ــد. ــن می کنن ــا و ایم ــط را اطف و محی
از ســوی  حادثــه  علــت  تصریــح کــرد:  زاده  امینــی 
ــت. ــی اس ــت بررس ــازمان در دس ــن س ــان ای کارشناس
همچنیــن مدیــر روابــط عمومــی و امــور بین الملــل 
دانشــگاه علــوم پزشــکی هرمــزگان در گفت وگــو بــا 
ایســنا، افــزود: هــر چهــار مصــدوم ایــن حادثــه از ناحیــه 
ســر و گــردن دچــار مشــکل و دچــار تــورم راه هــای 
تنفســی شــده و در وضعیــت وخیمــی بــه ســر می برنــد.

ــا بیــان اینکــه بــه دلیــل مشــکل در  فاطمــه نوروزیــان ب
ناحیــه ســر و گــردن و مشــکات راه هــای تنفســی اکنــون 
ــی از  ــرد: یک ــان ک ــد، خاطرنش ــبی ندارن ــت مناس وضعی
ــاله  ــن 20 س ــی از مصدومی ــاله، یک ــن، 34 س مصدومی
ــه در حــال  ــن 21 ســاله هســتند ک ــر از مصدومی و دو نف
حاضــر یکــی از مصدومیــن 90 درصــد ســوختگی، یکــی 
از آن هــا ۸5 درصــد ســوختگی، یکــی از مصدومیــن 40 

درصــد و دیگــری 2۸ درصــد ســوختگی هســتند.
در  اینکــه مصدومیــن  بــه  اشــاره  بــا  پایــان  در  وی 
ــون  ــرد: اکن ــح ک ــد، تصری ــرار دارن ــه ق ــت اینتوب وضعی
تمامــی در مراقبــت درمانــی کامــل بــه ســر بــرده و تیــم 
درمانــی در مجتمــع آموزشــی پژوهشــی درمانــی پیامبــر 
اعظــم)ص( تمامــی تمهیــدات الزم را در نظــر گرفته انــد.

انهدام باند سارقان 
خودرو در کرمانشاه

گفـت:  کرمانشـاه  گمـرکات  مدیـرکل 
از  مـاه گذشـته  در هشـت  واردات کاال 
گمـرکات ایـن اسـتان در همسـنجی بـا 
لحـاظ  از  زمـان مشـابه سـال گذشـته 
ارزش و وزن 37 درصـد کاهـش یافت. 
کاالهـای  مجمـوع  حیـدری  خلیـل 
وارداتـی از گمـرکات اسـتان در هشـت 
مـاه سـال جـاری را 17میلیـون و ۸02 
هـزار و ۸0 دالر بـه وزن 10 هـزار و 139 

تـن ذکـر کـرد.

وی اظهـار کـرد: گمرک کرمانشـاه از این 
مقـدار، بـا 14 میلیـون و 292 هـزار و 
91۸ دالر کاالی وارداتـی به وزن دو هزار 
و 950 تـن، بیشـرین حجـم کاالهـای 
وارداتـی اسـتان را بـه خـود اختصـاص 
داد کـه ایـن میـزان در مقایسـه با مدت 
از لحـاظ وزنـی  مشـابه سـال گذشـته 
اسـت. داشـته  درصـدی   43 کاهـش 

کرمانشـاه  اسـتان  گمـرکات  مدیـرکل 
ادامـه داد: در ایـن مـدت همچنیـن از 

گمـرک پرویزخـان سـه میلیـون و 231 
و  هـزار  وزن شـش  بـه  کاال  دالر  هـزار 
565 تـن بـه کشـور وارد شـده کـه ایـن 
مقـدار در همسـنجی بـا زمـان مشـابه 
سـال گذشـته از لحاظ وزنـی 39 درصد 
و از حیـث ارزش نیـز 77 درصد کاهش 
داشـته اسـت.حیدری با تاکیـد بر اینکه 
در مجمـوع کاالهـای وارداتی به اسـتان 
از 13 کشـور وارد می شـود، بیـان کرد که 
چیـن بـا هفـت میلیـون و 459 هـزار و 
923 دالر کاال بـه وزن 914 تـن جایـگاه 
طـرف  بیـن کشـورهای  در  را  نخسـت 
معاملـه واردات قطعـی گمرکات اسـتان 
کرمانشـاه در هشـت ماه سـال جاری را 

بـه خـود اختصـاص داده اسـت.

مدیــر  متأســفانه  ایــام گفــت:  اســتاندار 
ــن و  ــم و ســفت ک ــی داری بخشــنامه ای خیل
ــه مــن  شــل کــن برخــی مدیــران بســتگی ب
دارد، در حالــی کــه مدیــر نبایــد قائــم بــه فــرد 

باشــد.
قاســم سلیمانی دشــتکی در هفتــاد و دومیــن 
ــار  ــتان، اظه ــی اس ــاد مقاومت ــت اقتص نشس
کــرد: مدیــران بایــد ضمــن تعهــد بــه قانــون 
ــال  ــد و دنب ــه نفــع مــردم تفســیر کنن آن را ب

ــردم باشــند. ــرای مشــکات م راه حــل ب
هنــوز  متأســفانه  این کــه  بیــان  بــا  وی 

ــر  ــت و مدی ــاده اس ــا نیفت ــوع ج ــن موض ای
ــرد:  ــح ک ــم، تصری ــی داری ــنامه ای خیل بخش
ــی  ــن برخ ــل ک ــن و ش ــفت ک ــفانه س متأس
مدیــران بســتگی بــه مــن دارد، در حالــی کــه 
مدیــر نبایــد قائــم بــه فــرد باشــد بلکــه همــه 
ــا مشــکات  ــرد ت ــه کار بگی ــاش خــود را ب ت
برطــرف شــود و جســارت تصمیم گیــری را 

ــد. ــته باش داش
خواســت  مدیــران  از  ایــام  اســتاندار 
میزنشــین  پشــت  و  بخشــنامه ای صــرف 
و  کننــد  صحبــت  مــردم  بــا  و  نباشــند 

ــی  ــان را راهنمای ــان را درک و آن مشــکات آن
ــان  ــردن مشکاتش ــرف ک ــرای برط ــد و ب کنن

طــرح بدهنــد.
ــت  ــه در دور نخس ــان این ک ــا بی ــلیمانی ب س
ســفرهای شهرســتانی تصمیمــات خوبــی 
بــرای توســعه نقــاط مختلــف اســتان گرفتــه 
ــن  ــت ای ــداران خواس ــت، از فرمان ــده اس ش
ــی  ــات را اجرای ــی و مصوب ــات را عمل تصمیم
ــته  ــردم کاس ــکات م ــاری از مش ــا ب ــد ت کنن

شــود.
وی تصریــح کــرد: کار جهــادی و انقابــی ایــن 

ــه نفــع مــردم تفســیر  ــون را ب اســت کــه قان
کنیــم و قاطعانــه دنبــال حــل مشــکات آنــان 

باشــیم.
تــا  مدیــران خواســت  از  ایــام  اســتاندار 
ــود را  ــازمانی خ ــای س ــه بودجه ه ــر هفت آخ
پیگیــری کننــد و دنبــال افزایــش آن باشــند.

»رحمــت هللا قیصــوری« رئیــس ســازمان 
دبیــر  و  اســتان  برنامه ریــزی  و  مدیریــت 
ــرد:  ــی خاطرنشــان ک ســتاد اقتصــاد مقاومت
ــه  ــناد خزان ــذب اس ــرای ج ــاه ب ــان م ــا پای ت
بنــد »ز«، تبصــره 5  فرصــت داریــم و تاکنــون 
اعــام  جــذب،  بــرای  دســتگاهی  هیــچ 
مشــکل نکــرده اســت و مدیــران بایــد در چنــد 
ــند. ــم باش ــن مه ــر ای ــده پیگی روز باقی مان

واردات کاال از گمرکات 
کرمانشاه کاهش یافت

خرید توافقی مرکبات 
شمال آغاز شد

مدیرعامـل سـازمان مرکـزی تعـاون روسـتایی ایـران از آغـاز خریـد توافقـی 
مرکبـات از سـوی اتحادیـه مرکزی تعاونی های روسـتایی و کشـاورزی ایران 
خبـر داد. حسـین شـیرزاد توضیـح داد: در جلسـه ای بـا حضـور مدیرعامـل 
اتحادیـه مرکـزی تعاونـی هـای روسـتایی و کشـاورزی کشـور و عضـو هیات 
رئیـس کمیسـیون کشـاورزی آب و منابـع طبیعـی مجلس شـورای اسـامی 
مقـرر شـد بـا تجهیـز منابع مالی از سـوی سـازمان مرکـزی تعاون روسـتایی 
ایـران، سـازوکارهای تنظیـم بـازار مرکبـات شـمال با محـور پرتقـال از ابتدای 
هفتـه آغـاز شود.شـیرزاد اعام کـرد: اتحادیه مرکـزی تعاونی های روسـتایی 
و کشـاورزی ایـران خریـد توافقـی مرکبـات را بـه صـورت سـردرختی، خریـد 
سـردخانه هـا و خریـد آتـی پرتقـال )تحویـل در 10 روز مانده به پایان سـال( 
انجـام مـی دهـد.وی تصریـح کـرد: خریـد توافقـی گام مهمـی بـرای تنظیـم 
بـازار مرکبـات شـمال، افزایـش تدریجـی بهـای پرتقـال و قیمـت منصفانـه 
فـروش پرتقـال خواهـد بود.سـازمان مرکزی تعاون روسـتایی ایران در سـال 
134۸ با ماهیت شـرکت سـهامی دولتی و با هدف توسـعه بخش روسـتایی 
و کشـاورزی از طریـق تعاونـی هـا و تشـکل هـای بخش کشـاورزی تشـکیل 
شـد کـه اکنـون متولی خریـد تضمینـی و توافقـی برخی محصـوالت در زمان 

افـت قیمـت ها بـرای حمایت از کشـاورزان اسـت.

استاندار ایالم:
متاسفانه مدیران بخشنامه ای زیاد داریم

فاطمــه نوروزیــان بــا بیــان اینکــه بــه 
دلیــل مشــکل در ناحیــه ســر و گــردن 
اکنــون  تنفســی  راه هــای  مشــکالت  و 
خاطرنشــان  ندارنــد،  مناســبی  وضعیــت 
ســاله،   ۳4 مصدومیــن،  از  یکــی  کــرد: 
یکــی از مصدومیــن 20 ســاله و دو نفــر 
از مصدومیــن 21 ســاله هســتند کــه در 
حــال حاضــر یکــی از مصدومیــن 90 درصــد 
درصــد   85 آن هــا  از  یکــی  ســوختگی، 
ــد  ــن 40 درص ــی از مصدومی ــوختگی، یک س
ــتند. ــوختگی هس ــد س ــری 28 درص و دیگ

مدیـران  از  ایـالم  اسـتاندار 
خواسـت بخشـنامه ای صـرف و 
پشـت میزنشـین نباشـند و بـا مـردم 
را  آنـان  مشـکالت  و  کننـد  صحبـت 
درک و آنـان را راهنمایـی کننـد و برای 
طـرح  مشکالتشـان  کـردن  برطـرف 
بدهند.سـلیمانی بـا بیـان این کـه در 
شهرسـتانی  سـفرهای  نخسـت  دور 
تصمیمـات خوبی بـرای توسـعه نقاط 
مختلـف اسـتان گرفته شـده اسـت، از 
فرمانـداران خواسـت ایـن تصمیمات 
را عملـی و مصوبـات را اجرایـی کنند تا 
باری از مشـکالت مردم کاسـته شـود.

مجروح شدن 2 نفر براثر 
انفجار مین در بانه

براثـر انفجار مین در شهرسـتان بانه 
در اسـتان کردسـتان 2 نفـر مجروح 
شـدند.در روستای هنگه ژال از توابع 
بخـش ننـور در شهرسـتان بانـه بـر 
اثـر انفجـار میـن دو نفـر از ناحیـه پا مصدوم شـدند.بر اسـاس 
گزارش هـای دریافتـی یکـی از سـاکنان مناطـق مـرزی بانه در 
حـال گذشـتن از مزرعـه ای بر اثر انفجار مین هـای برجای مانده 
از دوران جنـگ تحمیلـی ایران و عراق از ناحیه پا مجروح شـد. 
دقایقـی دیگـر یکـی از سـاکنان محلی به کمک وی می شـتابد 
کـه دومیـن میـن در آن منطقه نیـز منفجر شـده و وی را نیز از 

ناحیـه پـا مجـروح می کند.

کردستان

دستگیری سارق حرفه ای 
قطعات خودرو در ساری

شهرسـتان  انتظامـی  فرمانـده 
سـاری، از شناسـایی و دسـتگیری 
سـارق قطعـات خـودرو بـا 6 فقـره 
سـرقت خبر داد.سرهنگ"ناصرعلی 
صفـر پـور" در تشـریح ایـن خبر،گفت: مامـوران کانتـری 11 
امیـر مازندرانی،حیـن اجـرای ماموریـت در محـدوده خیابـان 
امیـر مازندرانـی سـاری، فـردی را در حـال سـرقت از اتومبیل 
یکی از شـهروندان مشاهده کردند.فرمانده انتظامی شهرستان 
سـاری، افـزود: سـارق بـه محـض مشـاهده مامـوران قصـد 
متـواری شـدن از محـل را داشـت که با هوشـیاری و سـرعت 

عمـل ماموران دسـتگیر شـد.

ساری

ثبت حدود 51 هزار
 زوج برای طالق

اداره  اجتماعـی  امـور  معـاون 
رضـوی  خراسـان  بهزیسـتی 
طـاق  متقاضیـان  همـه  گفـت: 
رضـوی  خراسـان  اسـتان  در 
ابتـدا باید در جلسـه مشـاوره شـرکت کنند .غامحسـین 
حقـدادی  گفـت: بر اسـاس قانـون خانـواده و تفاهمنامه 
دولتـی  غیـر  مراکـز  و  دادگسـتری  و  بهزیسـتی  بیـن 
 95 سـال  مـاه  خـرداد  از  رضـوی،  خراسـان  اسـتان 
همـه افـرادی کـه متقاضـی طـاق هسـتند ابتـدا بایـد 
بـا مراجعـه بـه بهزیسـتی، در جلسـات مشـاوره شـرکت 

. کننـد

خراسان

دستگیری یکی از عوامل 
تیراندازی در هرسین

فرمانده انتظامی هرسـین در اسـتان 
عوامـل  از  یکـی  گفـت:  کرمانشـاه 
روسـتای  در  دیـروز  تیرانـدازی 
چمبطـان ایـن شهرسـتان دسـتگیر 
شد.سـرهنگ همتعلی شـکری در این باره گفت: بـه دنبال وقوع 
یـک فقـره تیرانـدازی در روسـتای چمبطـان هرسـین کـه منجر 
بـه زخمـی شـدن دو تـن در ایـن روسـتا شـده بـود موضـوع در 
دسـتور کار پلیـس قـرار گرفـت.وی ادامـه داد: بـا تـاش پلیس 
اطاعـات و امنیـت عمومـی هرسـین، هویـت یکـی از عوامـل 
تیرانـدازی شناسـایی و پـس از هماهنگی با مقـام قضایی اقدام 

بـه دسـتگیری وی در منزلـش شـد.

خبر

نجات یک زن 
از خودکشی

و  آمـوزش  مرکـز  رییـس 
درمانـی بیمارسـتان رازی گفـت: 
توسـط کادر  بیمـار  خوشـبختانه 
متخصص بیمارسـتان رازی تبریز 
از مـرگ حتمـی نجـات یافـت و در بخـش مراقبت هـای 
ویـژه بیمارسـتان بسـتری و تحت نظر پزشـکان متخصص 
مربوطـه تحـت معالجـه است.قاسـم خـازن اظهـار کـرد: 
ایـن بیمارسـتان سـاالنه پذیـرای حـدود 12 هـزار بیمـار 
روانپزشـکی بـوده و افـکار و اقـدام بـه خودکشـی یکـی 
از مهم تریـن عائـم ایـن اختـاالت و از مهم تریـن علـل 

بیمـاران اسـت. ایـن  بسـتری 

حادثه

رنا
 ای

س :
عک

شهر معلول، بالی جان ناتوانان

وجود موانع و عدم مناسب سازی در بسیاری از مواقع منجر به پایمال شدن حقوق معلوالن می شود

 شـهر عنصری زنـده، فعال و پویاسـت که 
نبـض آن بـه خاطر زندگی و تعامل انسـان 
هـا مـی زنـد، در ایـن میـان اگـر قشـری 
نتوانـد در ایـن فضـا بـه راحتـی زیسـت 
محدودیـت  و  معلولیـت  از  نشـان  کنـد 
شـهر اسـت لذا مناسـب سـازی فضاهای 
شـهری بایـد همـواره اولویـت مسـئوالن 
و مدیـران مرتبـط باشـد. جملـه معـروف 
'معلولیت محدودیت نیسـت' دیوار نوشته 
ای آشـنا بـرای همگان اسـت کـه به خاطر 
تکـرار در اذهـان نهادینه شـده امـا غافل از 
اینکـه همین فضاهای شـهری خود عامل 
محدودیـت بـرای معلـوالن و افـراد ناتوان 

است.
سـردرگمی فـردی با ویلچـر در مقابل یک 
مجموعه تجـاری، اداری یا خدماتی و نبود 

رمـپ مناسـب بـرای ورود بـه آن مجموعه 
موضوعـی اسـت کـه شـاید در طـول روز 
بارهـا بـه آن برخـورد کنیـم امـا چـون خود 
گرفتـار ناتوانـی نیسـتیم به راحتـی از کنار 
ایـن نقیصه شـهری می گذریـم و ضرورت 
مناسـب سـازی فضاهـا را کمتر احسـاس 

مـی کنیم.
اعـام  طبـق  اسـت کـه  حالـی  در  ایـن 
سـازمان بهزیسـتی کشـور بیـش از یـک 
میلیـون و 300 هزار معلول در کشـور وجود 
دارنـد کـه دارای معلولیـت هـای مختلـف 
نظیـر ذهنی، جسـمی حرکتی، شـنیداری 
و دیـداری هسـتند لـذا نبایـد از مناسـب 
سـازی فضاهای شـهری برای زیست این 
قشـر از جامعه غافل شـد و دردی مضاعف 

بـر ناتوانـی آنهـا افزود.
همچنیـن حدود چهار درصـد از جمعیت 6 
و نیم میلیون نفری خراسـان رضوی دچار 
معلولیت هستند و میزان شیوع معلولیت 
در ایـن اسـتان بیش از متوسـط کشـوری 

اسـت لـذا فراهـم کـردن فضـا و محیـط 
امـن و مناسـب برای زندگـی و تعامل این 
افراد از وظایف مسـئوالن مرتبط و ضرورت 

انکارناپذیر اسـت.
مدیر کل بهزیسـتی خراسان رضوی در باره 
جامعـه آماری معلوالن اسـتان و مناسـب 
سـازی فضـای شـهری بـه خبرنـگار ایرنـا 
گفـت: هم اکنون 2 درصد معلوالن اسـتان 
شـامل 114 هـزار و 71 معلول زیر پوشـش 

هستند. بهزیستی 
حمیـد رضـا پوریوسـف افـزود: حـدود 21 
هـزار نفـر آنـان کمتـر از 18 سـال و حـدود 
11 هـزار نفـر آنـان بیـش از 60 سـال دارند.

وی بـا تاکیـد بـر مناسـب سـازی فضـای 
شـهری برای حضور معلوالن، اظهار داشت: 
دسترسـی بـه تمام سـاختارهای شـهری، 
اداری و عمومـی و بهـره منـدی از آن بـرای 

افـراد ناتـوان ضروری اسـت.
وی گفت: همه دسـتگاه هـا و بخش های 
جامعه در مناسـب سـازی سـهیم هستند 

که البتـه مطالبه گری توسـط معلوالن نیز 
بایـد افزایش یابد.

پوریوسـف افـزود: سـاالنه پنـج تـا هفـت 
درصـد بـر شـمار معلـوالن زیـر پوشـش 
افـزوده مـی شـود و پیش بینی می شـود 
حـدود چهار درصـد جمعیت اسـتان دچار 
معلولیـت باشـند کـه نیمـی از ایـن تعداد 
بهزیسـتی  بـه  خدمـات  دریافـت  بـرای 
بهزیسـتی  انـد. مدیـرکل  مراجعـه کـرده 
خراسـان رضـوی اظهار داشـت: تاکنون 30 
درصـد ادارات این اسـتان برای تـردد افراد 
معلول و ناتوان مناسـب سـازی شـده اند.

وی گفـت: ایـن مناسـب سـازی شـامل 
نصب رمپ، آسانسـور، سرویس بهداشتی 
مناسـب و درب آسـان بازشـو می باشـد.

وی بـا بیـان اینکه وضعیـت مراکز عمومی 
و خصوصـی از نظـر مناسـب سـازی برای 
نامناسـب  معلـول  و  ناتـوان  افـراد  تـردد 
اسـت افزود: هنـوز در واحدهای آموزشـی، 
اماکن مذهبـی و بانکها در این زمینه دچار 
مشکات جدی هسـتیم و درصد اندکی از 
اماکـن عمومی آمادگی و شـرایط میزبانی 

از افـراد ناتـوان را دارد.
مدیرکل بهزیسـتی خراسـان رضـوی اظهار 

داشـت: شـهر بـدون مانـع حقی اسـت که 
بایـد برای معلـوالن محقق شـود زیرا همه 
افـراد حـق اسـتفاده از اماکـن و فضاهـای 

شـهری را دارند.
وی در بـاره قانـون جامع حمایـت از حقوق 
معلـوالن نیـز گفـت: ایـن قانـون در قالـب 
اردیبهشـت  دولـت  پیشـنهادی  الیحـه 
امسـال پس از تصویب در مجلس شورای 
اسـامی مورد موافقت شـورای نگهبان قرار 
گرفـت و اجـرای آن در سـطح مـورد نظـر 
نیازمنـد تعییـن ردیـف اعتبـاری در بودجه 

سـال آینده کشـور اسـت.
وی افـزود: براسـاس آمـار جهانـی پیـش 
درصـد  چهـار  حـدود  شـود  مـی  بینـی 
جمعیت اسـتان دارای معلولیت و 15درصد 
جمعیـت نیـز به علت بـارداری، سـالمندی 
و وقـوع حـوادث مختلـف دچـار ناتوانـی 

باشند.
پوریوسـف اظهـار داشـت: هم اکنـون 165 
روزی،  شـبانه  روزانـه،  توانبخشـی  مرکـز 
مراقبـت در منـزل و معاینـه در منـزل در 
ایـن اسـتان فعالیـت دارد که سـطح کمی 
و کیفـی خدمـات آنهـا در باالتریـن سـطح 

است.

ته
نک

مدیرعامـل انجمن شـهر بـدون مانع نیز در ایـن باره به خبرنـگار ایرنا 
گفـت: هنـوز تـا رسـیدن به نقطـه مطلـوب مناسـب سـازی فضای 
شـهری برای معلـوالن و ناتوانان در این اسـتان فاصله بسـیار وجود 
دارد. محمد حسـینی افزود: بر اسـاس ماده 2 قانون جامع حمایت 
از حقـوق معلـوالن، شـهرداری  هـا نبایـد بـرای سـاختمان  هایی که 
مناسـب  سـازی را رعایـت نکـرده انـد پروانـه و پایان  کار صـادر کنند 
امـا ایـن قانـون اجـرا نمـی  شـود. وی اظهار داشـت: سـطح شـیب 
دار، در خودکار، آسانسـور و سـرویس  بهداشـتی مخصوص معلوالن 
از ضوابـط اصلـی مناسـب  سـازی در سـاختمان  هاسـت کـه اگر در 
نقشـه  هـا و طراحـی  های اولیه   سـاختمان  هـا در نظر گرفته  شـود از 
اتـالف منابع در مراحل بعـدی جلوگیری می گـردد.وی گفت: رایزنی 
هـای بسـیار در ایـن انجمـن در زمینه الـزام رعایت ضوابط مناسـب 
سـازی در سـاخت و سـازهای جدید انجام شـده اسـت اما باز هم در 
ایـن سـاخت و سـازها و حتی فضـای شـهری و پل های عابـر پیاده 

موانعـی برای معلـوالن و ناتوانان وجـود دارد.    

دستگیری 2 قاچاقچی مواد مخدر در چهارمحال و بختیاری
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان چهارمحال و بختیاری گفت: دو قاچاقچی مواد مخدر در 
این استان دستگیر شدند.

کشف 200 تن آرد قاچاق 
به ارزش 7 میلیارد ریال 

در شوش
فرمانده انتظامی اسـتان خوزستان، 
بـه  قاچـاق  آرد  تـن  از کشـف 200 
ارزش 7 میلیارد ریال در شهرسـتان 
حیـدر  سـردار  داد.  خبـر  شـوش 
بـا  داشـت:  اظهـار  زاده  عبـاس 
توجـه بـه نـام گـذاری سـال جاری 
از سـوی مقـام معظـم رهبـری بـه 
نـام »حمایـت از کاالی ایرانـی« و 
در راسـتای اجـرای طـرح تشـدید 
مبـارزه و برخـورد قاطـع بـا پدیـده 
پلیـس  مأمـوران  قاچـاق،  شـوم 
مبـارزه بـا قاچـاق کاال و ارز شـوش 
بـا اقدامـات اطاعاتـی 2 دسـتگاه 
خـودروی تریلـر حامل بـار قاچاق را 
در ایـن شهرسـتان شناسـایی و در 
یـک عملیـات موفق آنهـا را متوقف 
انتظامـی  ارشـد  مقـام  کردند.ایـن 
بـه  تحقیقـات  در  کـرد:  تصریـح 
عمـل آمـده از راننـدگان خودروهـا، 
انبـار دپـوی آرد قاچـاق را در یکـی 
شـوش  شهرسـتان  محـات  از 
شناسـایی و بـا هماهنگـی قضائـی 
کردند.فرمانـده  بازدیـد  محـل  از 
کـرد:  بیـان  خوزسـتان  انتظامـی 
مامـوران در بازرسـی از خودروهـای 
دپـوی  انبـار  همچنیـن  و  توقیفـی 
قاچـاق 200 تـن آرد قاچـاق فاقـد 
ضبـط  و  کشـف  گمرکـی  مـدارک 

کردنـد.
سـردار عبـاس زاده بـا بیـان اینکـه 
کارشناسـان ارزش ریالی آرد قاچاق 
ریـال  میلیـارد   7 را  شـده  کشـف 
بـرآورد کردنـد، افـزود: در ایـن رابطه 
3 قاچاقچـی دسـتگیر و بـه همـراه 
مرجـع  تحویـل  مکشـوفه  کاالی 

قضایـی داده شـدند.

گزارش
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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

اداره امور پیمانها ومناقصات

تجدید آگهی مزایده
 شماره 97/07/ص

ســازمان جهــاد کشــاورزی جنــوب کرمــان در نظــر دارد مرکز تکثیــر ماهیان 
گرمابــی خــود واقــع در شهرســتان عنبرآبــاد روســتای حمیــد آبــاد بــه مــدت 

5ســال بــه بخــش خصوصــی بــه صــورت اجــاره بهــاء واگــذار نمایــد .
ــه مــدت  ــذا از تاریــخ درج دومیــن نوبــت آگهــی متقاضیــان مــی تواننــد ب ل
ــده پیشــنهادات خــود را  ــورد مزای ــد ازمحــل م هشــت روز کاری ضمــن بازدی
ــزد بانــک  ــه حســاب ســیبا 217420۳965004 ن ــا فیــش واریــزی ب همــراه ب
ملــی بــه ماخــذه 10درصــد قیمــت پایــه معــادل 720/000/000 ریــال بــه عنــوان 
تضمیــن تــا پایــان وقــت اداری   97/09/26 بــه اداره امورقراردادهــای ســازمان 

تحویــل ورســید دریافــت دارنــد :

متقاضیـان مـی تواننـد ضمن ثبت نام ازطریق سـامانه سـتاد تـدارک الکترونیک 
دولـت پیشـنهادات خود را ارائـه نمایند . 

محل وزمان دریافت اسناد : سامانه ستاد از تاریخ  97/09/1۳ تا تاریخ 97/09/15
پیشـنهادات رسـیده راس سـاعت 10صبح روز سه شـنبه 97/09/27 با حضوراعضاء 

کمیسـیون معامـالت مفتوح ونفـرات اول ودوم اعالم مـی گردد .
حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه مزایده آزاد می باشد .
پیشنهادات مبهم ومخدوش ترتیب اثرداده نخواهد شد .

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

ضمنـا شـرایط مرکـز تکثیـر در سـامانه سـتاد )www.setadiran.ir(قابـل 
مشـاهده مـی باشـد .

ــف  ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــات موض هی
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
ــاده  ــی موضــوع م ــد ســند رســمی آگه فاق
ــن  ــون تعیی ــه قان ــن نام ــاده 13 آئی ــون و م 3 قان
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد 

ــمی ــند رس س
برابــر رای شــماره 139760318022003921 مــورخ 1397/8/12 هیــات اول 
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک ماســال 
تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای علــی صمــدی نیاشــالمائی 
ــد مســیب بشــماره شناســنامه 411 صــادره از شــیراز در ششــدانگ  فرزن
ــای  ــر بن ــع  مشــتمل ب ــه مســاحت 545/9 مترمرب ــن ب ــه زمی ــک قطع ی
احداثــی فاقــد مجــوز بــه مســاحت 30 مترمربــع پــالک 1773 فرعــی از 
25 اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــالک 1 فرعــی از 25 اصلــی واقــع 
ــه  ــم ال ــداری از نســق کری ــالن خری ــه ســرا  بخــش 26 گی ــه میل در قری
جــوازی 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 مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی 
تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود 
را بــه ایــن اداره ثبــت محــل تســلیم و پــس از اخــذ رســید ، ظــرف یــک 
مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی 
تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم 

وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد . 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/8/28    

تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/9/13
رئیس ثبت اسناد و امالک ماسال ـ آرمان کاظمی     9745

ــف  ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــات موض هی
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
ــاده  ــی موضــوع م ــد ســند رســمی آگه فاق
ــن  ــون تعیی ــه قان ــن نام ــاده 13 آئی ــون و م 3 قان
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد 

ــمی ــند رس س
برابــر رای شــماره 139760318022003926 مــورخ 1397/8/13 هیــات اول 
ــی اراضــی و ســاختمانهای  ــن تکلیــف وضعیــت ثبت ــون تعیی موضــوع قان
ــک ماســال  ــت مل ــی حــوزه ثب ــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبت فاق
تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای روزبــه حبیبــی فرزنــد بــرزو 
ــدان در ششــدانگ یــک قطعــه  بشــماره شناســنامه 3405 صــادره از دوگنب
ــت  ــاختمان دردس ــر س ــتمل ب ــع  مش ــاحت 1361 مترمرب ــه مس ــن ب زمی
احــداث بــه مســاحت 106 مترمربــع پــالک 233 فرعــی از 19 اصلــی مفــروز 
و مجــزی شــده از پــالک 37 فرعــی از 19 اصلــی واقــع در قریــه طاســکوه  
بخــش 26 گیــالن خریــداری از مالــک رســمی ارس بــک شــریفی طاســکوه 
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 
ــخ  ــد از تاری ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی توانن
انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره ثبــت 
محــل تســلیم و پــس از اخــذ رســید ، ظــرف یــک مــاه از تاریــخ تســلیم 
اعتــراض ، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی 
ــق  ــراض طب ــدم وصــول اعت ــور و ع ــدت مذک اســت در صــورت انقضــای م

مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد . 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/8/28        

تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/9/13
رئیس ثبت اسناد و امالک ماسال ـ آرمان کاظمی     9746

ــف  ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــات موض هی
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
ــاده  ــی موضــوع م ــد ســند رســمی آگه فاق
ــن  ــون تعیی ــه قان ــن نام ــاده 13 آئی ــون و م 3 قان
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد 

ــمی ــند رس س
ــات اول  ــر رای شــماره 139760318022003913 مــورخ 1397/8/12 هی براب
ــی اراضــی و ســاختمانهای  ــن تکلیــف وضعیــت ثبت ــون تعیی موضــوع قان
ــک ماســال  ــت مل ــی حــوزه ثب ــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبت فاق
تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای جــواد معینــی ولــدی فرزنــد 
ایــرج بشــماره شناســنامه 24 صــادره از ماســال در ششــدانگ یــک قطعــه 
زمیــن بــه مســاحت 224/38 مترمربــع  مشــتمل بــر بنــای غیرمجــاز بــه 
مســاحت 45/64 مترمربــع پــالک 2505 فرعــی از 2 اصلــی مفــروز و مجزی 
شــده از پــالک 8 فرعــی از 2 اصلــی واقــع در قریــه لوحــه ســرا  بخــش 26 
گیــالن خریــداری از مالــک رســمی مشــهدی علــی رضایــی لیپایــی محــرز 
گردیــده اســت . لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصله 
15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند 
مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار 
اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره ثبــت محــل 
تســلیم و پــس از اخــذ رســید ، ظــرف یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض 
، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در 
صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقررات ســند 

مالکیــت صــادر خواهــد شــد . 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/8/28      

تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/9/13
رئیس ثبت اسناد و امالک ماسال ـ آرمان کاظمی     9747

ــف  ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــات موض هی
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
ــاده  ــی موضــوع م ــد ســند رســمی آگه فاق
ــن  ــون تعیی ــه قان ــن نام ــاده 13 آئی ــون و م 3 قان
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد 

ــمی ــند رس س
برابــر رای شــماره 139760318022003923 مــورخ 1397/8/12 هیــات اول 
ــی اراضــی و ســاختمانهای  ــن تکلیــف وضعیــت ثبت ــون تعیی موضــوع قان
ــک ماســال  ــت مل ــی حــوزه ثب ــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبت فاق
ــد  ــه بالمعــارض متقاضــی آقــای ســامان اســکندری فرزن تصرفــات مالکان
رضــا بشــماره شناســنامه 803 صــادره از ماســال در ششــدانگ یــک 
ــه  ــر یکبابخان ــتمل ب ــع  مش ــاحت 1081/66 مترمرب ــه مس ــن ب ــه زمی قطع
ــی مفــروز و  ــع پــالک 2506 فرعــی از 2 اصل ــه مســاحت 140/79 مترمرب ب
ــه لوحــه ســرا   ــی واقــع در قری مجــزی شــده از پــالک 61 فرعــی از 2 اصل
بخــش 26 گیــالن خریــداری از مالــک رســمی نســق رضــا اســکندری محرز 
گردیــده اســت . لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصله 
15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند 
مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار 
اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره ثبــت محــل 
تســلیم و پــس از اخــذ رســید ، ظــرف یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض 
، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در 
صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقررات ســند 

مالکیــت صــادر خواهــد شــد . 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/8/28        
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ــف  ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــات موض هی
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
ــاده  ــی موضــوع م ــد ســند رســمی آگه فاق
ــن  ــون تعیی ــه قان ــن نام ــاده 13 آئی ــون و م 3 قان
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد 

ــمی ــند رس س
برابــر رای شــماره 139660318022002756 مــورخ 1396/4/10 هیــات اول 
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک ماســال 
ــی  ــی زاده ل ــالم عل ــای اس ــی آق ــارض متقاض ــه بالمع ــات مالکان تصرف
ــال در  ــادره از ماس ــنامه 830 ص ــماره شناس ــی بش ــد محمدعل ــا فرزن پ
ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــه مســاحت 293/16 مترمربــع  مشــتمل 
بــر بنــای احداثــی بــه مســاحت 120 مترمربــع پــالک 2413 فرعــی از 2 
ــع  ــی واق ــی از 2 اصل ــالک 58 فرع ــده از پ ــزی ش ــروز و مج ــی مف اصل
ــداری از نســق حســنعلی  ــالن خری ــه لوحــه ســرا  بخــش 26 گی در قری
خســروی 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 مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی 
تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود 
را بــه ایــن اداره ثبــت محــل تســلیم و پــس از اخــذ رســید ، ظــرف یــک 
مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی 
تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم 

وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد . 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/8/28           

تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/9/13
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ــف  ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــات موض هی
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
ــاده  ــی موضــوع م ــد ســند رســمی آگه فاق
ــن  ــون تعیی ــه قان ــن نام ــاده 13 آئی ــون و م 3 قان
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد 

ــمی ــند رس س
ــات اول  ــورخ 1397/8/12 هی ــر رای شــماره 139760318022003915 م براب
ــی اراضــی و ســاختمانهای  ــن تکلیــف وضعیــت ثبت ــون تعیی موضــوع قان
ــک ماســال  ــت مل ــی حــوزه ثب ــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبت فاق
ــی مقــدم  ــای اســماعیل نصرت ــه بالمعــارض متقاضــی آق ــات مالکان تصرف
ــه بشــماره شناســنامه 673 صــادره از شــفت در  ــد فتــح ال ــی فرزن لپوندان
ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــه مســاحت 225/63 مترمربع  مشــتمل بر 
بنــای احداثــی غیرمجــاز بــه مســاحت 30/69 مترمربــع پــالک 6136 فرعــی 
از 23 اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــالک 21 فرعــی از 23 اصلــی واقــع 
در قریــه چلمــه ســرا  بخــش 26 گیــالن خریــداری از مالــک رســمی یدالــه 
شــهبازی 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 مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از 
تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن 
اداره ثبــت محــل تســلیم و پــس از اخــذ رســید ، ظــرف یــک مــاه از تاریــخ 
تســلیم اعتــراض ، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. 
بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض 

طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد . 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/8/28     

تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/9/13
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   آگهی فقدان سند مالکیت 
ــه  ــه ب ــد عزیزال ــی فرزن ــان رحمان ــه رمض ــه اینک ــر ب نظ
ــهادیه  ــرگ استش ــتناد دو ب ــنامه 69 باس ــماره شناس ش
ــناد  ــه اس ــه امضــا شــهود ان توســط دفترخان ــی ک محل
رســمی شــماره نــه بجنــورد گواهــی امضــا شــده منضــم بــه تقاضــای 
ــت  ــی نوب ــت المثن ــند مالکی ــرگ س ــک ب ــت ی ــت دریاف ــی جه کتب
ــت  ــند مالکی ــت س ــی اس ــرده و مدع ــه ک ــن اداره مراجع ــه ای اول ب
ــی  ــع در اراض ــی واق ــی از 173 – اصل ــاک 9655 فرع ــدانگ پ شش
معصــوم زاده بخــش دو بجنــورد بــه آدرس چمــران 40 مجتمــع کوثــر 
ــا  ــود شــده اســت و ب ــوم مفق ــت نامعل ــه 5 واحــد 19 بعل پ 9 طبق
بررســی دفتــر امــاک معلــوم شــد ســند مالکیــت اولیــه ذیــل ثبــت 
86487 صفحــه 85 دفتــر 577 بنــام نامبــرده فــوق صــادر و تســلیم و 
بــه موجــب ســند شــماره 71134 مورخــه 1393/10/17 در رهــن بانــک 
ــی  ــن حکایت ــر امــاک بیــش از ای ــه اســت دفت ــرار گرفت مســکن ق
ــک  ــب ی ــت مرات ــون ثب ــه قان ــن نام ــاده 120 آئی ــق م ــذا طب ــدارد ل ن
نوبــت آگهــی و متذکــر مــی گــردد هــر کســی نســبت بــه ملــک مــورد 
آگهــی معاملــه ای انجــام داده یــا مدعــی وجــود ســند مالکیــت نــزد 
ــی  ــن آگه ــار ای ــخ انتش ــرف ده روز از تاری ــتی ظ ــد بایس ــود باش خ
ــند  ــا س ــت ی ــند مالکی ــل س ــت اص ــود را بپیوس ــی خ ــراض کتب اعت
معاملــه رســمی بــه ایــن اداره تســلیم نمایــد بدیهــی اســت در صــورت 
عــدم وصــول اعتــراض در مهلــت مقــرر و یــا وصــول اعتــراض بــدون 
ــه صــدور  ــه رســمی نســبت ب ــا ســند معامل ــت ی ــه ســند مالکی ارائ
ســند مالکیــت و تســلیم آن بــه متقاضــی اقــدام خواهــد شــد و ســند 
ــی ســاقط اســت. م/الــف:409 ــار قانون مالکیــت اولیــه از درجــه اعتب

تاریخ انتشار: 97/9/13 
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اخطاریــه  ابــالغ  آگهــی 
شــماره  پرونــده   87 مــاده 
 1 3 9 7 0 4 0 0 7 1 4 1 0 0 0 7 3 3
فرزنــد  قولیانلــو  مهنانــی  محمدصــادق  بــه  بدینوســیله 
ملــی  بــه شــماره شناســنامه 1196و شــماره  بابامحمــد 
524640125 بــه نشــانی بجنــورد – شــهرک ولیعصــر – 
ــی  ــوک 2 واحــد 3 ) متــن ســند( ضامــن حســین مهنان بل
ــی 9700809  ــماره بایگان ــه ش ــه ب ــی کاس ــده اجرای در پرون
ــی  ــی 2147 فرع ــاک ثبت ــردد ششــدانگ پ ــی گ ــاغ م – اب
ــادق  ــه محمدص ــق ب ــورد متعل ــش 2 بجن ــی بخ از 139 اصل
مهنانــی قولیانلــو درقبــال مبلــغ 45/365/788 ریــال بابــت 
ــام  ــه انضم ــورد و ب ــک ســرمایه شــعبه بجن ــب بان اصــل طل
ــده  ــه بازداشــت گردی ــی متعلق ــوق دولت ــت حق 5 درصــد باب
ــه شــما در آدرس متــن  ــاغ ب ــه اینکــه اب ــا توجــه ب اســت ب
ــد 3  ــوک 2 – واح ــر – بل ــهرک ولیعص ــورد – ش ــند بجن س
ــادق  ــه محمدص ــیله ب ــذا بدینوس ــت ل ــده اس ــر نگردی میس
ــی  ــاغ م ــده اب ــاد ش ــخصات ی ــا مش ــو ب ــی قولیانل مهنان
گــردد لــذا طــب مــاده 87آئیــن نامــه اجــرای اســناد رســمی 
ــار  ــده اخط ــاد ش ــا مشــخصات ی ــما ب ــه ش ــوق ب ــب ف مرات
ــما  ــرف ش ــی از ط ــل انتقال ــه نق ــر گون ــا ه ــود ضمن ــی ش م
نســبت بــه مــورد بازداشــت ممنــوع اســت و ترتیــب اثــر داده 
نمــی شــود در ضمــن ایــن آگهــی در یــک نوبــت در روزنامــه 
منتشــر شــده و عملیــات اجرایــی بافاصلــه پــس از ســپری 
شــدن مهلــت مذکــور ادامــه خواهــد یافــت توضیــح اینکــه در 
ســطر یــک و چهــار و شــش محمدصــادق منصــوری قولیانلــو 

ــف:410 ــی باشــد. م/ال ــح م صحی
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آگهی مزایده اموال غیر منقول
         )اسناد رهنی(

فــوق  اجرائــی کاســه  پرونــده  موجــب  بــه 
ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر 
یکدســتگاه ســاختمان دو طبقــه بــه مســاحت 235 مترمربــع  
بشــماره پــاک ســیصد و هفتــادو دو فرعــی از هفــت اصلــی 
ــند  ــه س ــان ک ــی و دو گی ــش س ــاد بخ ــاس آب ــع در عب واق
ــر 96  ــه 13824-177 دفت ــت و صفح ــل ثب ــت آن ذی مالکی
اداری ثبــت و صــادر و مــع الواســطه بــه احمــد صمــدی 
منتقــل شــده اســت طبــق ســند رهنــی شــماره 13145- 
ــغ 4180000000  ــال مبل ــت در قب ــه 188 رش 95/12/11 دفترخان
ریــال در رهــن شــرکت زمــزم ایــران قــرار گرفتــه کــه حــدود 
و مشــخصات آن بشــرح ذیــل مــی باشــد: شــماال بطــول ده 
متــر پــی اشــتراکی اســت بــا پــاک ســیصد و شــصت و هفت 
شــرقا بطــول بیســت و ســه متــر و پنجــاه ســانتی متــر پــی 
ــی  ــاد و ســه فرع ــاک ســیصد و هفت ــا پ اشــتراکی اســت ب
جنوبــا بطــول ده متــر پــی اســت بــه خیابــان شــانزده متــری 
ــی  ــانتیمتر پ ــاه س ــر و پنج ــه مت ــت و س ــول بیس ــا بط غرب
اشــتراکی اســت بپــاک ســیصد و هفتــاد و یــک فرعــی – و 
ــال  ــارد ری ــغ چهارمیلی ــه مبل ــق نظــر کارشــناس رســمی ب طب
ارزیابــی شــده و پــاک فــوق دارای اعیانــی بصــورت یکبــاب 
ســاختمان تجــاری مســکونی دو طبقــه بــه مســاحت تقریبــی 
ــزی  ــی، ســربندی فل ــا اســکلت بتن ــی ب ــع احداث 215 مترمرب
و پوشــش ورق آزبســت ســیمانی، نمــای ســیمانی و ســنگ 
پــاک، مشــتمل بــر یکبــاب مغــازه بــه مســاحت تقریبــی 50 
مترمربــع ) درحــال بهــره بــرداری بعنــوان مغــازه نانوایــی( و 
ــی 42  ــاحت تقریب ــه مس ــه ب ــاک ورودی و راه پل ــای پ فض

ــه اول  ــد مســکونی در طبق ــک واح ــف و ی ــع در همک مترمرب
ــره  ــال به ــه اول) در ح ــع در طبق ــاحت 118 مترمرب ــه مس ب
بــرداری توســط مالــک بعنــوان واحــد مســکونی( دارای هــال 
و نشــیمن ، آشــپزخانه بــا کابینــت ام دی اف دو اتــاق خــواب 
ــک  ــف موزائی ــا ک ــراس ب ــام و ت ــتی، حم ــرویس بهداش ، س
ــا  ــا ســرامیک، ســقف ســیمانی ، دیوارهــای ســیمانکاری ی ی
کاشــیکاری شــده، درب و پنجــره هــای چوبــی و آلومینیومــی 
ــرق و  ــا قدمــت حــدودا 10 ســال و دارای انشــعابات آب و ب ب
ــی  ــون م ــور اجــرا در تصــرف مدی ــزارش مام ــر گ ــه براب گاز ک
باشــد پــاک فــوق از ســاعت 9 الــی 12 روز ســه شــنبه مــورخ 
97/10/11 در اداره ثبــت اســناد و امــاک واقــع در آســتارا 
ــه  ــده ب ــق مزای ــب دادگســتری از طری ــوری جن ــان جمه خیاب
ــال  ــارد ری ــار میلی ــغ چه ــده از مبل ــد مزای ــی رس ــروش م ف
شــروع و بــه باالتریــن قیمــت پیشــنهادی نقــدا فروختــه مــی 
شــود الزم بــه ذکــر اســت پرداخــت بدهــی هــای مربــوط بــه 
ــتراک و  ــق اش ــا ح ــعاب و ی ــق انش ــم از ح ــرق، گاز اع آب، ب
ــده دارای آن هــا باشــد و  مصــرف در صورتــی کــه مــورد مزای
نیــز بدهــی هــای مالیاتــی و عــوارض شــهرداری و غیــره تــا 
ــوم شــده  ــده اعــم از اینکــه رقــم قطعــی آن معل تاریــخ مزای
ــز در  ــده اســت و نی ــده مازی ــده برن ــه عه ــا نشــده باشــد ب ی
ــای  ــه ه ــت هزین ــی باب ــوه پرداخت ــازاد وج ــود م صــورت وج
فــوق از محــل مــازاد بــه برنــده مزایــده مســترد خواهــد شــد 
و نیــم عشــر و حــق مزایــده نقــدا وصــول مــی گــردد ضمنــا 
چنانچــه روز مزایــده تعطیــل رســمی گــردد مزایــده روز اداری 
ــزار  ــرر برگ ــکان مق ــاعت و م ــان س ــی در هم ــد از تعطیل بع

خواهــد شــد.
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رونوشت آگهی حصروراثت
ــوزه  ــده 970521 ح ــه پرون در کاس
7 شــورای حــل اختــاف تالــش 
ــر دارای  ــد نظی ــه فتحــی فرزن صمی
ــی  ــورا گواه ــن ش ــنامه 584 از ای ــماره شناس ش
داده  توضیــح  چنیــن  و  نمــوده  حصروراثــت 
اســت کــه مرحــوم نســاء نظــری در تاریــخ 
اقامتــگاه  تالــش  شهرســتان  در   97/7/18
دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه و ورثــه 
1- صمیــه  بــه:  اســت  آن مرحــوم منحصــر 
دارای ســند ســجلی شــماره  لجایــر  فتحــی 
5844 صــادره از مغــان - گرمــی نســبت دختــر 
متوفــی 2-مینــا فتحــی لجایــر دارای ســند 
ســجلی شــماره 2 صــادره از مغــان - گرمــی 
انجــام  بــا  اینــک  نســبت دختــر متوفــی   
تشــریفات قانونــی درخواســت مزبــور را در یــک 
نوبــت بــه مــدت یــک مــاه آگهــی مــی نمایــد تــا 
کســی اعتــراض  دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی 
نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف مــدت 
ــاف حــوزه 7  ــه شــورای حــل اخت ــاه ب ــک م ی
ــتری  ــی – دادگس ــان طالقان ــع خیاب ــش واق تال
ــر  ــادرو  ه ــی ص ــم دارد و اال گواه ــابق تقدی س
ــد از  ــه بع ــمی ک ــری و رس ــز س ــه ج وصیتنام
ایــن موعــد ابــراز شــود از درجــه اعتبــار ســاقط 

ــود. ــد ب ــر خواه و بااث
قاضی شورای حل اختالف حوزه 7 تالش
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آگهی تحدید حدود اختصاصی
تحدیــد حــدود اختصاصــی ششــدانگ یکبــاب 
ــه شــماره  ــع ب ــه مســاحت 79/60 مترمرب ــازه ب مغ
ســنگ  از   253 از  شــده  مجــزی   723 فرعــی 
گیــان   28 بخــش  نومنــدان  قریــه  در  واقــع   14 اصلــی 
ــد  ــت فرزن ــره دش ــذب ه ــر مه ــای مظف ــه آق ــات مالکان تصرف
قلنــج انتقالــی ملــک از مالــک رســمی ابراهیــم صمــدی محــرز 
گردیــده لــذا بــه اســتناد مــاده 13 آئیــن نامــه قانــون تعییــن 
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد 
ســند رســمی آگهــی تحدیــد حــدود اختصاصــی بــه نــام مظفــر 
ــن  ــه مجاوری ــاع کلی ــه اط ــر و ب ــت منتش ــره دش ــذب ه مه
ــدود  ــد ح ــه تحدی ــاند ک ــی رس ــی م ــوق ارتفاق ــان حق صاحب
پــاک موصــوف از مــورخ 97/10/25 راس ســاعت 9 صبــح در 
ــک از  ــه عمــل خواهــد آمــد چنانچــه هــر ی محــل شــروع و ب
ــه حــدود و حقــوق ارتفاقــی ملــک  ــوم ب ــن ملــک مرق مجاوری
مرقــوم واخواهــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ تنظیــم 
صورتمجلــس تحدیــدی ظــرف مــدت ســی روز اعتــراض خــود 
را کتبــا بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک تالــش تســلیم و 
ــی  ــه اصاح ــن نام ــاده 86 آئی ــر م ــد و براب ــذ نماین ــید اخ رس
قانــون ثبــت معتــرض بایــد ظــرف یــک مــاه از تاریــخ تســلیم 
ــم  ــه دادگاه محــل تقدی ــن اداره دادخواســت ب ــه ای اعتــراض ب
دارد در غیــر ایــن صــورت پــس از گذشــت مــدت مذبــور ارائــه 
ــا  ــی ی ــیله متقاض ــه وس ــت ب ــم دادخواس ــدم تقدی ــی ع گواه
نماینــده قانونــی او ایــن اداره بــدون توجــه بــه اعتــراض 

ــد داد. ــه خواه ــی را ادام ــات ثبت عملی
تاریخ انتشار:97/9/13  
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رونوشت آگهی حصروراثت
ــوزه 7 شــورای حــل  ــده 970514 ح در کاســه پرون
اختــاف تالــش نصــرت الــه اســکندری شکردشــت 
ــنامه 42 از  ــماره شناس ــلطانعلی دارای ش ــد س فرزن
ــح داده  ــن توضی ــوده و چنی ــت نم ــن شــورا گواهــی حصروراث ای
ــخ  ــکندری شکردشــت در تاری ــا اس ــوم غامرض ــه مرح اســت ک
ــدرود  ــود ب ــی خ ــگاه دائم ــش اقامت ــتان تال 81/9/1 در شهرس
زندگــی گفتــه و ورثــه آن مرحــوم منحصــر اســت بــه: 1- نصــرت 
الــه اســکندری شکردشــت دارای ســند ســجلی شــماره 42 صادره 
از تالــش نســبت پــدر متوفــی 2-تلــی اروجــی شکردشــت دارای 
ســند ســجلی شــماره 32 صــادره از تالــش نســبت مــادر متوفــی 
ــادره  ــماره 9 ص ــجلی ش ــند س ــاه دارای س ــه وردی پن 3- فاطم
ــکندری  ــین اس ــی 4- امیرحس ــر متوف ــبت همس ــش نس از تال
شکردشــت دارای ســند ســجلی شــماره 2620846919 صــادره از 
تالــش نســبت پســر متوفــی 5- ســحر اســکندری شکردشــت 
دارای ســند ســجلی شــماره 2620497663 صــادره از تالــش 
نســبت دختــر متوفــی 6- نازنیــن اســکندری شکردشــت دارای 
ــبت  ــش نس ــادره از تال ــماره 2620646340 ص ــجلی ش ــند س س
دختــر متوفــی   اینــک بــا انجــام تشــریفات قانونــی درخواســت 
مزبــور را در یــک نوبــت بــه مــدت یــک مــاه آگهــی مــی نمایــد 
تــا کســی اعتــراض  دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد 
از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف مــدت یــک مــاه بــه شــورای حــل 
اختــاف حــوزه 7 تالــش واقــع خیابــان طالقانــی – دادگســتری 
ــز  ــه ج ــر وصیتنام ــادرو  ه ــی ص ــم دارد و اال گواه ــابق تقدی س
ــه  ــود از درج ــراز ش ــد اب ــن موع ــد از ای ــه بع ــمی ک ــری و رس س

اعتبــار ســاقط و بااثــر خواهــد بــود.
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رونوشت آگهی حصروراثت
تــاج جعفــری  زریــن  آقــای   97/9/10 بتاریــخ 
ــن شــورا  ــد بشــماره شناســنامه 9 از ای ــد صم فرزن
ــن  ــوده و چنی ــت نم ــی حصروراث ــت گواه درخواس
ــدوز در تاریــخ 82/10/7  ــه ان توضیــح داده کــه مرحــوم ذکــی ال
دراقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه و ورثــه آن 
مرحــوم منحصــر است:1-ســردار اندرزنیــا فرزنــد ذکــی الــه بــه 
شــماره ملــی 2630222391 متولــد 46/7/9 نســبت فرزنــد 
متوفــی 2- حســین اندرزنیــا فرزنــد ذکــی الــه بــه شــماره ملــی 
2630223396 متولــد 59/4/2 نســبت فرزنــد متوفــی 3- 
عفــت اندرزنیــا فرزنــد ذکــی الــه بــه شــماره ملــی 2631120914 
متولــد 51/1/2 نســبت فرزنــد متوفــی4- شــیدا اندرزنیــا فرزنــد 
ــه شــماره ملــی 2630222918 متولــد 53/11/2  ــی الــه ب ذک
ــه  ــی ال ــد ذک ــدوز فرزن ــت ان ــی 5- بهج ــد متوف ــبت فرزن نس
ــد  ــد 52/5/2 نســبت فرزن ــی 263222901 متول ــه شــماره مل ب
متوفــی 6- زریــن تــاج جعفــری فرزنــد صمــد بــه شــماره ملــی 
ــی 7-  ــر متوف ــبت همس ــد 1319/11/10 نس 2630905489 متول
گل بانــو آذربویــه فرزنــد جیــران بــه شــماره ملــی 263042885 
متولــد 1300/3/2 نســبت مــادر متوفــی اینــک بــا انجــام 
تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور یــک نوبــت آگهــی مــی 
ــه ای  ــت نام ــا وصی ــی دارد و ی ــی اعتراض ــر کس ــا اگ ــردد ت گ
ــی  ــخ نشــر نخســتین آگه ــزد او مــی باشــد از تاری ــی ن از متوف
ظــرف مــدت یــک مــاه بــه ایــن شــورا تقدیــم دارد و اال گواهــی 
صــادر خواهــد شــد.بدیهی اســت هــر وصیــت نامــه  ای ســری 
ــراز شــود از درجــه  ــرر اب ــن موعــد مق ــه بعــد از ای ــا رســمی ک ی

ــود. ــد ب ــر خواه ــار ســاقط و بالاث اعتب
رئیس شعبه اول شورای حل اختالف شهر لیسار – پورموسی 468

 آگهی حصر وراثت
بانــو رطیبــه  شــهرت البوطاهــا 
بشناســنامه  داود  پــدر  نــام 
6629518845 صــادره از رامهرمــز درخواســتی 
بخواســته صــدور گواهــی حصروراثــت تقدیــم 
و توضیــح داده کــه همســرم مرحــوم  لفتــه  
شــهرت هاشــمی  بشناســنامه 1752760573 
ــواز   ــخ 92/02/11 در اه ــواز در تاری ــادره اه ص
اقامتــگاه دائمیــش فــوت ورثــه اش عبارتنــد 
از : 1- متقاضــی بــا مشــخصات فوق)همســر 
م  ش  هاشــمی  صالــح  متوفــی(2- 
)پســرمتوفی(3-  1743758170/اهــواز 
زهــرا هاشــمی ش م 1751313301/اهــواز 
ــام  ــا انج ــک ب ــی( و ال غیر.این ــر متوف )دخت
ــور را در یــک  تشــریفات قانونــی مراتــب مزب
نوبــت آگهــی مینمایــد تــا هرکــس اعتــراض 
دارد یــا وصیــت نامــه از متوفــی نــزد او باشــد 
ــه  ــاه ب ــک م ــرف ی ــی ظ ــخ نشــر آگه از تاری
ــر  ــادر و ه ــی ص ــم دارد واال گواه ــورا تقدی ش
وصیــت نامــه بجــز ســری و رســمی کــه بعــد 
ــار  ــه اعتب ــود از درج ــراز ش ــخ اب ــن تاری از ای

ــت. ــاقط اس س
شورای حل اختالف شهرستان کارون      473

         آگهی حصر وراثت
آقــای حســین  شــهرت چلــداوی  نــام پــدر علــی  
بشناســنامه 1989518451 صــادره از دشــت آزادگان 
ــم  ــت تقدی ــی حصروراث ــدور گواه ــته ص ــتی بخواس درخواس
و توضیــح داده کــه شــادروان  مرحــوم  زریــه  شــهرت 
ــت آزادگان  ــادره دش ــنامه 1988295981 ص ــی  بشناس یونس
ــود  ــی خ ــگاه دائم ــواز  اقامت ــخ 1388/02/31 در اه در تاری
ــخصات  ــا مش ــی ب ــد از : 1- متقاض ــه اش عبارتن ــوت ورث ف
فــوق الذکــر 2- عبدالکریــم چلــداوی بــه شــماره ملــی 
1988335310 صــادره از دشــت آزادگان 3- قاســم چلــداوی 
ــت آزادگان  ــادره از دش ــی 1988345707 ص ــماره مل ــه ش ب
ــه شــماره  ــداوی ب ــات چل ــه( 4- حی ــور متوفی ــدان ذک )فرزن
)فرزنــد  آزادگان  دشــت  از  صــادره   1988324475 ملــی 
ــی  ــت تقدیم ــرح دادخواس ــه ش ــر ب ــه( و ال غی ــاث متوفی ان
کالســه 970241/10/97 حقوقــی مــی باشــد.اینک بــا انجــام 
ــی  ــت آگه ــک نوب ــور را در ی ــب مزب ــی مرات ــریفات قانون تش
مینمایــد تــا هرکــس اعتــراض دارد یــا وصیــت نامــه از 
متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه 
بــه شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر و هــر وصیــت نامــه 
بجــز ســری و رســمی کــه بعــد از ایــن تاریــخ ابــراز شــود از 

ــار ســاقط اســت. درجــه اعتب
قاضی شورای حل اختالف مجتمع شماره دو 
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            شهرستان سنندج
            ))ابالغ اجرائیه(( 

ــابالغی  ــینی ش ــوب حس ــید ای ــه: س ــوم ل ــخصات محک مش
ــب  ــه موج ــاورز . ب ــدرام کش ــه: پ ــوم علی ــخصات محک مش
ــعبه  ــورخ 96/12/15 ش ــماره 9609978752901181 م رای ش
ــه  ــم ب ــنندح حک ــالف شهرســتان س ــل اخت ــورای ح ــم ش نه
ــال  ــغ 50/000/000 ری ــت مبل ــه پرداخ ــده ب ــت خوان محکومی
بابــت اصــل خواســته و مبلــغ 2/265/000 ریــال بابــت 
ــخ  ــه از تاری ــر تادی ــارت تاخی ــی و خس ــای دادرس ــه ه هزین
ــر  ــم ب ــرای حک ــان اج ــا زم ــم دادخواســت 96/09/01 ت تقدی
ــوری  ــزی جمه ــک مرک ــاالنه بان ــاخص س ــرخ ش ــای ن مبن
ــی  ــه توســط واحــد اجــرای احــکام حقوق ــران ک اســالمی ای
ــادر و  ــان ص ــق خواه ــد درح ــد ش ــن خواه ــبه و تعیی محاس
ــم  ــه پرداخــت نی ــد ب ــوم ان ــن محک ــی دارد همچنی ــالم م اع
عشــر دولتــی در حــق دولــت و پرداخــت نیــم عشــر تاخیــر 
تادیــه. مشــارالیه مکلــف اســت پــس از انتشــار ایــن آگهــی 
ــی  ــا ترتیب ــه موقــع اجــرا گــذارد ی ــرا ب ــاد آن ظــرف 10 روز مف
بــرای پرداخــت محکــوم بــه و یــا انجــام تعهــد و مفــاد رای 
بدهــد در غیــر ایــن صــورت پرونــده جهــت اقــدام قانونــی بــه 
اجــرای احــکام ارســال خواهــد شــد. شــماره 8263/م الــف

مسئول دفتر شعبه 9 شورای حل اختالف شهرستان سنندج 
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شركت آب وفاضالب شهری استان گلستان

آگهي  تجدید مناقصه عمومی  یک مرحله ای) نوبت اول(

464

شرکت آب وفاضالب شهری استان گلستان در نظر دارد  : تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه های مشروحه ذیل راازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید:
کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه ازدریافــت اســناد مناقصــه تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصــه گــران گــران وبازگشــایی پاکــت هــا ازطریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت 
)ســتاد(به آدرس  www.setadiran.ir   انجــام خواهــد شــد .الزم اســت مناقصــه گــران درصــورت عــدم عضویــت قبلی،مراحــل ثبــت نــام درســایت مذکــور ودریافــت گواهــی 

امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت درمناقصــه محقــق ســازند.تاریخ انتشــار مناقصــه درســامانه درتاریــخ 97/9/10 مــی باشــد
پروژه مشروحه ذیل را از طریق فراخوان مناقصه عمومی و بر اساس آئین نامه معامالت داخلی شرکت به فروشندگان واجد شرایط  واگذار نماید.

کارفرما : شرکت آب وفاضالب استان گلستان به نشانی گرگان- میدان بسیج - سایت اداری استان تلفکس 01732426306 ، 01732480331-4

مهلت تسلیم پیشنهاد ها:تاساعت 13روز شنبه مورخ 97/10/1
- فیزیک پاکت الف پس ازبارگزاری درسامانه ستاد، درمهلت تعیین شده والک ومهر شده به دفتر قراردادهای شرکت آب وفاضالب گلستان تحویل داده شود.

رشته ورتبه مورد نیاز: برای ردیف 1:رشته کاوشهای زمینی بارتبه 5 وباالتر-برای ردیف 2: رشته برق بارتبه 5 وباالتر 
نشانی کارفرما: استان گلستان:گرگان٬ میدان بسیج سایت اداری٬ شرکت آب و فاضالب استان گلستان

- به پیشنهادهای فاقدامضاء٬ مشروط٬مخدوش و پیشنهاداتی که بعد ازانقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل شود٬مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
ــه آدرس  ــات ب ــانی مناقص ــالع رس ــی اط ــگاه مل ــه پای ــتر ب ــات بیش ــب اطالع ــت کس ــل ویاجه ــاس حاص ــن 01732426306 )دفترقراردادها(تم ــماره تلف ــتر باش ــات بیش ــت اطالع ــت دریاف - جه

ــه راســت :3182940و 3182943 مراجعــه نماینــد .   ــه شــماره فراخــوان هــای ازچــپ ب http://iets.mporg.ir  ب

مهلت دریافت   موضوع فراخوان مناقصهردیف
مبلغ تضمین شرکت درفرآیند مبلغ برآورد اولیه)ریال(اسناد

ارجاع کار)ریال(
زمان 

بازگشایی
ساعت 

دستگاه نظارتبازگشایی

معاونت مهندسی 8صبح97/9/203.454.266.822172.800.00097/10/3حفرچاه فاضل آباد1
وتوسعه

اجرای خط انتقال برق به چاه های9و10زرین گل 2
معاونت مهندسی 8صبح97/9/202.362.435.552118.200.00097/10/3علی آباد

وتوسعه

شرکت آب وفاضالب شهری 
استان گلستان

وزارت نیرو

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت

ملک گلباف
هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت 
سـند  فاقـد  سـاختمانهای  و  اراضـی  ثبتـی 
رسـمی- آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آئین نامه 
قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی و اراضی و سـاختمانهای 
فاقـد سـند رسـمی برابـر رای شـماره 139760319062000647 
هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد 
ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک گلبـاف تصرفـات مالکانـه بامعارض 
بشـماره  اکبـر  فرزنـد  عاقلـی  محمدرضـا  آقـای  متقاضـی 
شناسـنامه 164 صـادره از گلبـاف در یـک بـاب خانه مشـتمل 
بـر بـاغ بـه مسـاحت 1370/35 متـر مربـع پـاک 1 فرعـی از 
2637- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـاک 2637اصلـی 
واقـع در گلبـاف محلـه عقبـه کـوی شـهید کمالی جنـب قنات 
کهنـو خریـداری از مالک رسـمی آقایان محمد نصیـری واكبر 
عاقلـی محـرز گردیده اسـت. لذا به منظور اطـاع عموم مراتب 
در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهـی مـی شـود در صورتـی که 
اشـخاص نسـبت به صدور - سـند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بـه 
مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را به ایـن اداره تسـلیم و پس از 
اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض، 
دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایـی تقدیم نماینـد. بدیهی 
اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکور و عدم وصـول اعتراض 
طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد.م الـف104۸

تاریخ انتشار نوبت اول : 97/۸/2۸
تاریخ انتشار نوبت دوم : 97/9/13

رئیس ثبت اسناد و امالک-محمد مقصودی

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

شهر عنبرآباد
هیـات موضوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت 
رسـمی-آگهی  سـند  فاقـد  سـاختمانهای  و  اراضـی  ثبتـی 
موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعیین 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند 
رسمی-  برابررای شـماره 97/۸/13-139760319091000267 
هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحد 
مالکانـه  ملـک شـهرعنبرآباد تصرفـات  ثبـت  ثبتـی حـوزه 
بامعـارض متقاضـی خانـم فاطمه رجبـی نژاد فرزنـد درعلی 
بشـماره شناسـنامه 20 صادره ازعنبراباد درششدانگ یک باب  
خانـه مشـتمل بر یک باب مغـازه به مسـاحت اصاحی 409 
مترمربـع پـاک فرعـی 49 از اصلـی مفـروز و مجـزی شـده 
از پـاک فرعـی از 49 اصلـی قطعـه یـک واقـع در بخـش 
45 کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی آقای عبـاس امیری 
محـرز گردیده اسـت.لذا بـه منظور اطاع عمـوم مراتب در دو 
نوبـت آگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت به 
صـدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی 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 یـک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خود را 
بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهی اسـت در صورت 
انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتراض طبـق مقررا ت 
سـند مالکیت صـادر خواهدشـد. م الف 1951-تاریخ انتشـار 

نوبـت اول:97/9/7- تاریـخ 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
هیات موضـوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
سـند  فاقـد  سـاختمانهای  و  اراضـی  ثبتـی 
رسـمی-آگهی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامه 
قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و سـاختمانهای 
فاقدسـند رسـمی برابـررای شـماره1397603190910002560-
97/0۸/13هیـات اول موضـوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد 
ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک شـهر عنبـر آبـاد تصرفـات مالکانـه 
فرزنـد  خـوش کام   حمـزه  آقـای  متقاضـی  بامعـارض 
ازسـاردوئیه  شناسـنامه 1115صـادره  بشـماره  شـاءهللا   مـا 
درششـدانگ یـک بـاب خانه بـه مسـاحت 391/50متر مربع 
پـاک - فرعـی از50- اصلی مفروز و مجزی شـده از پاک- 
فرعـی از50- اصلـی قطعـه یـک بخش45کرمـان واقـع در 
اراضـی عنبرآبـاد خریـداری از مالـک رسـمی آقـای مجیـد 
ابراهیمـی محـرز گردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـاع عموم 
مراتـب دردو نوبـت به فاصله 15روزآگهی می شـود در صورتی 
کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی 
اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین 
آگهـی بـه مـدت دوماه اعتـراض خـود را به این اداره تسـلیم 
و پـس از اخـذ رسـید، ظرف مـدت یک ماه از تاریخ تسـلیم 
اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایی تقدیم نمایند 
. بدیهـی اسـت در صورت انقضـای مـدت مذکوروعدم وصول 
اعتـراض طبـق مقررا ت سـند مالکیـت صادر خواهدشـد ./م 
الـف:1963-  تاریـخ انتشـار نوبـت اول:97/09/13 – تاریـخ 

انتشـارنوبت دوم :1397/09/2۸
مصیب حیدریان ریس ثبت اسناد عنبر اباد

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه 

1۳9704019070000540/1:
مجتبـی کریمـی  مرحـوم  ورثـه  بـه  ینوسـیله  بـد 
کریمـی  ،سـعیده  پـور  لورگـی  )آمنـه  باغبابـوی 
باغبابوی،سـوگند باغبابـوی ،سـاجده باغبابوی ،جـان محمد کریمی 
باغبابـوی (بدهـکاران پرونـده کاسـه 139704019070000540/1کـه 
برابـر گـزارش 97/09/11شـناخته نگردیـده ایـد ابـاغ میگـردد کـه 
برابر سـند ازدواج شـماره 5691مـورخ ۸2/05/03بین شـما وفاطمه 
درینـی مبلـغ 30/000/000/000ریـال بدهکار می باشـید کـه بر اثرعدم 
پرداخـت وجـه بسـتانکار درخواسـت صـدور اجرائیه نمـوده پس از 
تشـریفات قانونـی اجرائیه صادر وبکاسـه فوق در ایـن اجراءمطرح 
مـی باشـد لـذا طبـق مـاده 1۸/19آئیـن نامـه اجرائـی مفاد اسـناد 
رسـمی بشـما ابـاغ مـی گـردد از تاریـخ انتشـار ایـن آگهـی کـه 
تاریـخ ابـاغ اجرائیـه محسـوب اسـت فقط یـک نوبـت در روزنامه 
کثیـر االنتشـار محلـی چـاپ ومنتشـر مـی گـردد ظـرف مـدت ده 
روز نسـبت بـه پرداخـت بدهـی خـود اقـدام ودر غیـر ایـن صـورت 
بـدون انتشـارآگهی دیگـری عملیـات اجرائـی طبـق مقـررات علیه 

شـما تعقیـب خواهـد شـد –م الـف 104۸-
مسول واحد اجرای اسناد رسمی جیرفت 

ابالغیه
مشـخصات اباغ شـونده حقیقی:وحیـده انتظاری  

فرزنـد محمـد به نشـانی مجهـول المکان
تاریـخ حضور :97.9.26 سـاعت 11:30 در خصوص 
دعـوی علـی کانتـری زاده نوقـی به طرفیت شـما 
مبنی بر مطالبه خسـارت دادرسـی و الزام به تنظیم سـند خودرو 
در وقـت مقـرر فـوق جهت رسـیدگی در این شـعبه حاضر شـوید.
شورای حل اختالف شماره 5 شهرستان رفسنجان

نوبت اول



26325268-021سال چهاردهم | شماره پیاپی 1326 | سه شنبه 13 آذر 1397

10
www.payamema.ir

پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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سودوکو شماره 1۳26

پاسخ سودوکو شماره 1۳25

افقی
1 - مهم ترین بانک خصوصی در آرژانتین 

که در سال 19۸0 مجبور به تعطیلی شد - از 
محصوالت صادراتی استرالیا که 2/3 کل 

 صادرات را تشکیل می دهند
2 - رفوزه - زینت رو - شیشه رنگین - 

 گرفتاران
 3 - بنیانگذار - نام ترکی - رفیق

4 - از حروف الفبای انگلیسی - آخرین 
خلیفه امویان - یکی از سه مرکز مهم 

 تبادالت ارز

5 - چسبنده - سال ترکی - دست مالیدن 
 - اصفهان قدیم

6 - تجارت - امر به یافتن - از اجزای 
 داخلی بدن انسان

7 - هذیان - کافی - از درختان جنگلی - 
 مرکز کشور فاسفه

۸ - تکرار حرف بیست و نهم - تنها - حرکت 
 کرم گونه - موجود نادیدنی - پایه

9 - فرمان پادشاهی - کاه تاجدار شاهان - 
 بند آهنی و میخ - شهرها

10 - این ارز در سال 2002 رسما وارد تجارت 

 جهانی شد - ترمیم پارچه - فراوان
11 - برادر پدر - کبوتر دشتی - بخشی از پا 

 - فاکتور اصلی نشان دهنده اخبار در بازار سهام
12 - یکی از سه فاکتور برای پیش بینی 

تغییرات روند نرخ و مسیر بازار - کله جوش 
 - گیاهی پرخار

 13 - درس خوانده - گرفتنی از هوا - ولیعهد
14 - از گلها - این ارز به لحاظ وزن تجاری 
4 درصد کاهش یافته است - برابر - پول 

 ژاپن
15 - کل - نرخی که توسط بانک تجارت 
به عنوان مبنایی برای نرخ وام دهی جزیی 

استفاده می شود
عمودی 

1 - رتبه هشتم جهان به لحاظ نرخ تورم - 
نرخ تورم این کشور 10/5 درصد است - خرید 

بر طبق نرخ خرید و فروش بر طبق نرخ 
 فروش

 2 - دست تازی - روشن - حرف عصایی
3 - تولید ناخالص داخلی این کشور 3/3 
 تریلیون دالر است - عدد ماه - زاییده شده

 4 - پایان عامیانه - سال نامه
5 - نوعی سرپوش زنانه - پشت فوتبالی - 

 داستان بلند
6 - چهارمین کشور دارنده شمش های طا در 

 جهان - پول چین - مروارید درشت
7 - پیشوند روز و سال - به جز - رها و 

 آزاد - شهر موالنا.
۸ - وسط - شرکت های واسطه بین المللی 

 معامات بازرگانی - سگ ها

9 - طناب - خاندان - از توابع استان فارس 
 - راه کوتاه

10 - تصدیق آلمانی - بودجه اعتبار معاماتی 
 - پرسشی

11 - از رستوران های معروف شهر - باالبر 

 خودرو - شهری در ترکیه
 12 - آسیاب بدن - تیز انگلیسی

 13 - آفرین - کاه فرنگی - ساح کاشتنی
14 - خرید و فروش - فقر و تنگدستی - 

 حرف دهن کجی

15 - بخشی از سرمایه که در یک معامله 
جهت ضمانت موقتا کنار گذاشته می شود 

- مهم ترین نشانگر انتظارات بازار نسبت به 
vتورم

جدول شماره 1۳26

 رییـس سـتاد مدیریـت بحران کشـور 
و  تسـهیات  سـقف  افزایـش  از 
باعـوض  هـای  کمـک  اختصـاص 
اسـتان  زدگان  زلزلـه  بـه  جدیـد 
کرمانشـاه خبر داد. اسـماعیل نجار در 
برنامـه  شـورای  مشـترک  نشسـت 
 ریـزی و شـورای هماهنگـی مدیریـت 
بحران اسـتان کرمانشـاه در سرسـرای 
مـاه  در  افـزود:  اسـتانداری  تدبیـر 
در  گرانـی  مـوج  شـاهد  اخیـر  هـای 
کشـور بودیـم کـه مصالـح سـاختمانی 

را نیـز تحت تاثیر قرار داد.
وی ادامـه داد: از آن جایـی کـه دولت 
خـود را مکلـف مـی دانـد تحـت هـر 
زدگان  زلزلـه  کمـک  بـه  شـرایطی 

افزایـش  موضـوع  بیایـد  کرمانشـاهی 
پرداخـت  همچنیـن  و  تسـهیات 
مجـدد کمک هـای باعـوض در هیات 
مـورد  خوشـبختانه  و  مطـرح  دولـت 
تصویـب قـرار گرفت.نجـار خاطرنشـان 
افزایـش  طـرح  تصویـب  بـا  کـرد: 
تسـهیات بـه زلزله زدگان کرمانشـاهی 
بـه زودی مقـدار و نحـوه پرداخـت آن 

بـه افراد متقاضی اعام خواهد شـد.
رییـس سـتاد مدیریـت بحران کشـور 
واحدهـای  بیمـه  بحـث  بـه  همچنیـن 
مسـکونی نیـز اشـاره کـرد و گفـت: در 
شـده  تصویـب  اخیـرا  کـه  قانونـی 
بنیـاد  توسـط  کـه  منازلـی  اسـت، 
مسـکن احـداث مـی شـود از 10 سـال 

بیمه حـوادث برخوردار خواهد بود.
بـه  مـردم  تشـویق  بـا  همچنیـن  وی 
نوسـازی و مقـاوم سـازی واحدهـای 
 200 سـاالنه  افـزود:  خـود،  مسـکونی 
هـزار واحـد مسـکونی بـا اسـتفاده از 
شـده،  گرفتـه  نظـر  در  تسـهیات 
مـی  نوسـازی  مسـکن  بنیـاد  توسـط 

شود.
 2 اخیـر  سـال  چنـد  در  گفـت:  نجـار 
واحـد مسـکونی  هـزار   200 و  میلیـون 
فرسـوده کشـور مقاوم سـازی شـده و 
بـه  نیـز  زلزلـه  ماننـد  حوادثـی  برابـر 
داده  نشـان  را  خـود  مقاومـت  خوبـی 
بحـران  مدیریـت  سـتاد  ئیـس  انـد. 
کشـور همچنیـن بـا بیـان اینکـه نقش 

شـبکه هـای مجـازی در کشـور و بـه 
خصـوص حـوادث مهمـی کـه رخ مـی 
دهـد، غیـر قابـل کتمـان اسـت، گفت: 
ایـن شـبکه هـا هـم نقاط منفـی و هم 

نقـاط مثبتی از خود نشـان داده اند.
بـروز  زمـان  در  کـرد:  تصریـح  وی 

حوادث مهم شـورای اطاع رسـانی در 
سـخنگوی  و  تشـکیل  کشـور  وزارت 
هـای  دسـتگاه  خدمـات  شـورا  ایـن 
صـورت  اقدامـات  شـرح  و  اجرایـی 
گرفتـه را از طریق رسـانه های رسـمی 

کشـور اطاع رسانی می کند.

مســوول واحــد بهداشــت محیــط مرکــز بهداشــت 
شــهدای والفجــر شــیراز گفــت: بــا اجــرای طــرح 
ضربتــی کارشناســان بهداشــت محیــط در بازدیــد 
از ســفره خانه هــای ســنتی و چایخانــه هــای 

شــیراز، بیش از 500 قلیان جمع آوری شــد.

مســعود قنبریــان گفــت: در راســتای اجــرای 
ــتوران  ــد از رس ــه بازدی ــبت ب ــت، نس ــرح ضرب ط
ــا  ــه ه ــای ســنتی و چایخان ــه ه ــا، ســفره خان ه
ــل  ــتی مح ــت بهداش ــی وضعی ــت بررس ــا اولوی ب
هــای طبــخ و کنتــرل عرضــه مــواد دخانــی 

اقدام شد.
ــت  ــی، هش ــرح ضربت ــن ط ــه داد: در ای او ادام
ــط  ــت محی ــان بهداش ــره از کارشناس ــم دو نف تی
نســبت بــه بازدیــد از واحدهــای صنفــی اقــدام و 
حــدود 536 عــدد قلیــان از 55 ســفره خانــه 
ســنتی و چایخانــه هــا توقیــف و پرونــده دو 
بــه مراجــع قضایــی  واحــد صنفــی متخلــف 
ــورد  ــن 55 م ــرای ای ــن ب ــد، همچنی ــال ش ارس

نیز اخطار بهداشــتی صادر شد.
ایــن کارشــناس بهداشــت محیــط ادامــه داد: 
ــا  مطابــق قانــون جامــع کنتــرل و مبــارزه ملــی ب
مــواد  هرگونــه  مصــرف  و  عرضــه  دخانیــات، 
ــا  ــوع اســت و ب ــی ممن ــن عموم ــی در اماک دخان

متخلفــان برخــورد قضایــی مــی شــود، همچنیــن 
ماننــد  غذایــی  مــواد  توزیــع  و  تهیــه  مراکــز 
رســتوران هــا، بایــد همــه مفــاد آییــن نامــه 
خوردنــی،  مــواد   13 مــاده  قانــون  اجرایــی 
آشــامیدنی مثــل بهداشــت فــردی، لــوازم و ابــزار 

کار و شــرایط ســاختمانی را رعایت کنند.
ــه  ــد از مراکــز تهی ــان اضافــه کــرد: در بازدی قنبری
و توزیــع مــواد غذایــی، در صــورت مشــاهده 
تخلــف بحرانــی، واحــد متخلــف بــه مراجــع 
ــف  ــتن تخل ــورت داش ــی و در ص ــی معرف قضای
غیربحرانــی اخطــار کتبــی صــادر و در صــورت 
رعایــت نکــردن مفــاد اخطــار، اقــدام قانونــی 

انجام می شود.

هشـتاد و یکمیـن کارگـروە تسـهیل و رفـع موانـع 
تولیـد اسـتان کردسـتان با هدف رفـع موانع بانکی 

هشت واحد صنعتی برگزار شد.
 محمـد درە وزمـی در جلسـه کار گـروه تسـهیل و 
رفـع موانـع تولیـد اظهـار کـرد: تـاش می کنیـم تا 
جایـی کـه امکان دارد موانع پیـش روی واحدهای 

تولیدی در استان برداشته شود.
وی هشـت واحـد صنعتـی مطـرح شـدە در ایـن 
جلسـه کارگـروە را دارای مشـکات بانکـی عنـوان 
کـرد و گفـت: ایـن واحدهـای صنعتـی بـه دلیـل 
بدهـی معـوق به بانک تجارت دچار مشـکل شـدە 
انـد کـه امیدواریـم بـا تعاملـی کـه میان سـازمان 
صنعـت، معـدن و تجارت و بانـک عامل وجود دارد 
ایـن مشـکل مرتفع و گـرە از کار واحدهای صنعتی 

گشودە شود.

واحدهـای  ایـن  بـرای  بانـک  افـزود:  وزمـی  درە 
صنعتـی اجراییـه صـادر کردە اسـت و امیدواریم با 
رسـیدن بـه توافقـات الزم جلـو اجراییـه هـا گرفته 
شـود.وی مشـکات موجـود واحدهـای صنعتـی را 
از صاحبـان  و  دانسـت  اقتصـادی کشـور  شـرایط 
واحدهـای تولیـدی خواسـت بـا مدیریـت صحیح 
واحدهـای خـود عـاوە بر حفـظ اشـتغال موجود و 
پرداخـت  بـاز  بـه  اشـتغال جدیـد نسـبت  ایجـاد 
تسـهیات خود اقدام کنند.رییس سـازمان صنعت، 
معـدن وتجـارت کردسـتان در پایـان یـادآور شـد: 
بـرای  بانک هـا  توسـط  اجراییـه  کـردن  صـادر 
واحدهـای تولیـدی، بـه هیـچ وجـه نـه بـه نفـع 
مصالـح ملـی و نه منافع بانک اسـت، لـذا تا جایی 
بـا  خصـوص  ایـن  در  بانک هـا  دارد  امـکان  کـه 

حساسیت و ماحظات بیشتری گام بردارند.

سقف تسهیالت زلزله زدگان کرمانشاه 
افزایش می یابد

جمع آوری بیش از500 قلیان از 
سفره خانه های شیراز

موانع پیش روی واحدهای تولیدی 
در استان برداشته شود

البرزکرمانشاه

اعتبار برای تکمیل بزرگراه 
شمالی، نصف مجموع اعتبار 

شهرداری کرج است
ــع  ــه موق ــن ب ــورت تامی ــت: در ص ــرج گف ــهردار ک ش
ــده  ــال آین ــا دو س ــمالی ت ــراه ش ــروژه بزرگ ــار، پ اعتب

به بهره برداری می رسد.
علــی اصغــر کمالــی زاده در اولیــن جلســه نهــاد 
مطالعــات برنامــه ريــزی شــهر كــرج کــه باهــدف 
ــرج  ــای توســعه شــهری ك ــت طرح ه ــری و هداي راهب
برگــزار شــد، اظهــار کــرد: نهــاد مطالعــات برنامــه 
ریــزی شــهر می توانــد نقــش بــه ســزایی در پیشــبرد 
داشــته  شهرســازی  حــوزه  برنامه هــای  و  اهــداف 

باشد.
ــروژه بزرگــراه شــمالی  ــا اعــام اینکــه اجــرای پ وی ب
ــارت  ــا جس ــه ب ــود ک ــی ب ــای مهم ــرح ه ــی از ط یک
ــد،  ــع ش ــرش واق ــورد پذی ــت م ــهردار وق ــط ش توس
ــرج  ــمالی ک ــراه ش ــروژه بزرگ ــرای پ ــدم اج ــزود: ع اف
ــه  ــت ب ــراه هم ــه بزرگ ــی ادام ــد کارای ــی ش ــبب م س

البرز به حداقل ترین ســطح ممکن برسد.
کمالــی زاده مبلــغ اولیــه قــرداد ایــن طــرح بــزرگ را 
515 میلیــارد تومــان اعــام کــرد و ادامــه داد: بــا 
تعدیــل قیمــت و بررســی دیگــر نــکات ضــروری، 
اعتبــاری بالــغ بــر هــزار میلیــارد تومــان بــرای اتمــام 
ایــن پــروژه بــرآورد شــده در صورتی کــه مجمــوع 
اعتبــار شــهرداری حــدود 2 هــزار میلیــارد تومــان 

است.
ایــن مســوول ضمــن تقدیــر از همــکاری و مســاعدت 
ــتگاه  ــتانداری و دس ــر اس ــتانی نظی ــتگاه های اس دس
ــرد:  ــان ک ــی ، خاطرنش ــازی اراض ــرای آزاد س ــا ب قض
ــا کنــون 40 درصــد پیشــرفت داشــته و  ایــن پــروژه ت
ــال  ــا دو س ــع، ت ــه موق ــار ب ــن اعتب ــورت تامی در ص
ــرداری خواهــد رسید.شــهردار کــرج  ــه بهــره ب آینــده ب
ــای  ــی و کاربری ه ــوص اراض ــری در خص ــم گی تصمی
حاشــیه بزرگــراه شــمالی کــرج را ضــروری دانســت و 
ــا برنامــه ریــزی دقیــق قــدم مناســبی  گفــت: بایــد ب

در اجرای این طرح برداشــت.

انهدام باند
سارقان خودرو

رییس پلیس آگاهی اسـتان کرمانشـاه 
از انهـدام بانـد سـارقان خودرو و کشـف 
هشـت دسـتگاه خودروی سرقتی پراید 
بـا تـاش ماموران این پلیـس خبر داد.
اظهـار  امیـری  محمدرضـا  سـرهنگ 
فقـره  وقـوع چنـد  دنبـال  بـه  داشـت: 
سـطح  در  پرایـد  خـودروی  سـرقت 
شـهر کرمانشـاه و ارجـاع پرونـده هـا به 
پلیـس آگاهـی، موضـوع در دسـتور کار 
کاراگاهـان اداره مبارزه با سـرقت پلیس 

آگاهـی قـرار گرفـت.
صـورت  تحقیقـات  در  داد:  ادامـه  وی 
بـا  نفـر  یـک  شـد  مشـخص  گرفتـه 
سـرقت  انجـام  بـه  بانـدی  تشـکیل 
رو  ایـن  از  مبـادرت مـی کنـد  خـودرو 
شناسـایی و دسـتگیری وی در دسـتور 
فـراوان  تـاش  بـا  و  گرفـت  قـرار  کار 
مامـوران پلیس آگاهی توانسـتند منزل 

شناسـایی کننـد. را  ایـن شـخص 
وی افـزود: پـس از هماهنگـی بـا مقام 
قضائـی، ماموران در منزل سـرکرده باند 
عملیاتـی  در  و  یافتـه  حضـور  سـرقت 
بـه دسـتگیری متهـم  ضربتـی موفـق 

ند. شد
رییس پلیس آگاهی اسـتان کرمانشـاه 
خاطرنشـان کـرد: متهم دسـتگیر شـده 
آمـده  عمـل  بـه  هـای  بازجویـی  در 
دسـتگاه  هشـت  سـرقت  ارتـکاب  بـه 
خـودروی پرایـد بـا همدسـتی 2 نفـر 

دیگـر اعتـراف کـرد.
وی ادامـه داد: در ادامـه و بـا راهنمایـی 
بانـد، مخفیـگاه 2 همدسـت  سـرکرده 
عملیاتـی  در  و  شناسـایی  نیـز  وی 
غافلگیرکننـده دسـتگیر و بـه جرم خود 

اعتـراف کردنـد.
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شاخص اهداکنندگان مستمر 
خون در کشور به 85 درصد 

رسید
عضــو هیــات مدیــره ســازمان انتقــال خــون ایــران 
گفــت: مــردم افــزون بــر یــک میلیــون و 900 هــزار واحــد 
در ســال خــون اهــدا مــی کننــد کــه هــم اکنــون شــاخص 
ــه ۸5  ــور ب ــطح کش ــون در س ــتمر خ ــدگان مس اهداکنن
روز  آذرکیــوان  آزیتــا  دکتــر  اســت.  رســیده  درصــد 
ــورد  ــا در بجن ــگار ایرن ــا خبرن ــو ب ــت و گ ــنبه در گف یکش
ــی مــردم در  ــزان خــون اهدای ــن می ــار داشــت: از ای اظه
ســال، یــک چهــارم آن شــامل محصــوالت خونــی گلبــول 
قرمــز اســت کــه بــرای بیمــاران تاالســمی اســتفاده مــی 

شود.
فــرآورده هایــی کــه در  آذرکیــوان گفــت: مهمتریــن 
ــر  ســازمان تهیــه مــی شــود شــامل پاکــت ســینگل دان
و خــون کــم لوکوســیت اســت کــه در کشــور تولیــد مــی 
ــز  ــون نی ــرف خ ــت مص ــا مدیری ــه ب ــود.وی در رابط ش
اظهــار داشــت: در ایــن راســتا دوره هــای آموزشــی 
ــوه  ــا نح ــود ت ــی ش ــزار م ــکان برگ ــرای پزش ــدد ب متع

درســت مدیریت مصرف به آنها انتقال داده شــود.
عضــو هیــات مدیــره ســازمان انتقــال خــون ایــران 
افــزود: بــرای مــا بســیار مهــم اســت کــه پزشــکان 
بداننــد تزریــق خــون را فقــط بــه بیمــاران خــاص داشــته 
ــم  ــردن ک ــرای برطــرف ک ــی ب ــای جانب باشــند و از راه ه
خونــی و کمبــود پاکــت بیمــاران اســتفاده کننــد. وی بــا 
ــز مصــرف خــون توســط پزشــکان در  ــه تجوی ــان اینک بی
ســطح ایــده آل نیســت، گفــت: بــه همیــن منظــور 
در  پزشــکان  توســط  خــون  بهینــه  مصــرف  آمــوزش 
ــا شــرایط  ــه ت ــرار گرفت ــا ق ــز اســتان ه دســتور کار مراک
ــوان  ــی ت ــتا م ــن راس ــود و در ای ــر ش ــه ت ــرف بهین مص

بجــای مصرف خون از داروهای مرتبط اســتفاده کرد.
آذرکیــوان بــا تاکیــد بــر تــاش ســازمان بــرای افزایــش 
ایــن آمــوزش هــا، افــزود: هــم اکنــون پزشــکان و 
پرســنل بیمارســتان هــا موظــف شــده انــد تــا حتمــا در 
ــن  ــت ای ــه اهمی ــد و متوج ــرکت کنن ــا ش ــن دوره ه ای
ــه  ــما ب ــادرات پاس ــه ص ــه ب ــوند. وی در ادام ــاله ش مس
خــارج از کشــور نیــز اشــاره کــرد و گفــت: محصــول 
ــرای  ــی ب ــروس زدای ــد از وی ــا بع ــور م ــما در کش پاس
ــورها  ــایر کش ــه س ــمایی ب ــای پاس ــرآورده ه ــد ف تولی

صادر می شود.
عضــو هیــات مدیــره ســازمان انتقــال خــون ایــران 
هــای  فــرآورده  ســوم  یــک  حــدود  شــد:  یــادآور 
از  شــود  مــی  مصــرف  کشــور  در  کــه  پاســمایی 

است. محصوالت خودمان 
ــز  ــی نی ــوالت خون ــش واردات محص ــزود: در بخ وی اف
هــم اینــک فاکتورهــای انعقــادی هشــت و 9 را از ســایر 

کشــورها وارد می کنیم.
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کشف 2۳5 میلیون تومان کاالی قاچاق در بانه
جانشین فرماندهی انتظامی استان کردستان از توقیف یک دستگاه کامیون حامل کاالی قاچاق به 
ارزش 235 میلیون تومان در شهرستان بانه خبرداد.
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

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

بنیامین بهادری، با انتشار تصویر زیر از دنیا آمدن فرزند سومش خبر داده 
و درباره تولد فرزند دومش در آمریکا توضیحاتی نوشته.

@benyaminmusic

علی دایی، پیشکسوت فوتبال با انتشار تصویر زیر در کنار دخترش، تولد او 
را به وی تبریک گفته.

@alidaei

رضا قوچان نژاد، فوتبالیست تصویر زیر را در کنار سیدجالل حسینی به 
مناسبت خداحافظی اش از تیم ملی فوتبال همرسانی کرده.

@rgucci16

ــادآوری  ــه شــما ی ــزی را ب ــن اپ چی ای
مجبورتــان  زور  بــه  بلکــه  نمی کنــد، 
می کنــد کــه گوشــی را کنــار بگذاریــد. از 
ــت  ــا قابلی ــوان آن را ب ــت می ت ــن باب ای
 Digital او اس و Screen Time آی 
پــای مقایســه  اندرویــد   Wellbeing

کــرد.

یــادآور  یــک   OutStanding
اپلیکیشــنی  اســت؛  قدم زنــی 
ــه  ــار ب ــه یکب ــد دقیق ــر چن ــه ه ک
ــاد  ــه زی ــد ک ــدار می ده ــما هش ش
یکــی  و  ننشــینید  روی صندلــی 
دو دقیقــه بــرای کاهــش فشــار 
ــدم  ــرات ق ــا و ســتون فق روی پاه
بزنیــد. بــا انجــام ایــن کار ســامتی 
بدن تــان را تضمیــن خواهیــد کــرد.

ــک  ــه ی ــد دقیق ــر چن Stretchly ه
ــان  ــی کــه خودت ــه زمان ــار، بســته ب ب
تعییــن می کنیــد بــه شــما بابــت 
یــادآوری  ورزش  و  اســتراحت 
می کنــد. بــه عنــوان مثــال می گویــد 
کــه بــه مــدت ســی ثانیــه، حــرکات 
کششــی دســت انجــام بدهیــد یــا در 

ــد. ــی بزنی ــراف قدم دور و اط
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»ُلری گرام« انیمیشن محبوب در کهگیلویه و بویراحمد 
است که هر بار و در هر قسمت، تیغ تیز نقدش را با 
هوشمندی و نمک کافی به سمت جاهایی که باید نشانه 

می گیرد.
@Lorigram

یکی از کاربران عکس نادری از دروازه بانی منصوریان در فینال 
جام حذفی سال 75 منتشر کرده. تبلیغات کنار زمین اما یکی 
یکی چشم و قلب را می سوزاند. الستیک پارس، هپکو اراک، 

فرش گیالن، کاشی حافظ، کاغذ الموت... زمانی که غول های صنعت 
نفس می کشیدند و بانک ها هنوز همه چیز را نبلعیده بودند…

@mohammadmosaed

به عرب ها ميگن دشمن شما ايران است. 
به ايرانى ها می گویند دشمن شما عرب ها هستند. 

به ترک ها می گویند شما فرق داريد با ايرانى ها و عرب هاى 
عقب افتاده. به غربى ها ميگن دشمن شما همه مسلمان 

است؛ عرب و ترک و فارس ندارد.
این است رژیم صهیونیستی!

یک شرکت فینتک چینی برای ارائه وام از مشتریانش عکس 
برهنه! می خواهد تا در صورتی که مشتریانش نتوانند بازپرداخت 
کنند، آن را منتشر کند.مصرفگرایی و بیاخالقی با همدیگر به اندازه 

کافی خطرناک هستند چه برسد با فناوری!
@masoud_zamani

1. هنــگام ســفر بــه کشــورهای توســعه یافته 
یکــی از تفاوت هایــی کــه بــا تهــران و دیگــر 
ــت محســوس اســت،  ــران برای شــهرهای ای
ــت«  ــراد دارای معلولی ــگ »اف ــور پررن حض
در فضــای عمومــی و شــهر اســت و تــو 
ابتــدا پیــش خــود گمــان می کنــی کــه 
البــد تعــداد افــراد دارای معلولیــت در آنجــا 

ــت. ــه ماس ــش از جامع بی

ــوی  ــه میش ــق، متوج ــی تعم ــا کم ــا ب 2. ام
کــه غیبــت »افــراد دارای معلولیــت« در 
نــه  مــا  شــهرهای  و  تهــران  خیابانهــای 
ــه  ــراد ک ــن اف ــدک ای ــداد ان ــر تع ــه خاط ب
بــه خاطــر امکانــات کــم و زیرســاختهای 
ناکافــی بــرای حضــور آنهــا در شــهرهای 
شــهرهای  برخــاف  درســت  اســت؛  مــا 

. فته ســعهیا تو

3. در اغلــب ایــن شــهرها کمتــر ســاختمان 
بــا  ورودی  درِ  میبینــی کــه  را  عمومیــای 

ــاز نشــود و  ــه آســانی ب فشــار یــک دگمــه ب
ــد  ــی در ح ــطحی را، حت ــاف س ــر اخت کمت
یــک پلــه، میبینــی کــه دسترســی از طریــق 
ــا نباشــد؛ از  ــه آن مهی ــر ب ــا باالب شــیبراهه ی
ــوس شــهری و  ــا اتوب ــان ت پیادهــروی خیاب

ســاختمانها.

ــا  ــض همینج ــا تبعی ــهرهای م ــا در ش 4. ام
آنقــدر  شــرایط  وقتــی  نمیشــود؛  تمــام 
دارای  افــراد  نــدرت  بــه  نامهیاســت کــه 
زندگــی  و  حــال گشــت  در  را  معلولیــت 

تنهــا  نــه  نتیجتــًا  میبینیــم  شــهر  در 
و  معمــاران  حتــی  کــه  سیاســتگذاران 
نیــز هیــچ  مــا  ســازندگان ســاختمانهای 
درک بیواســطهای از رنــج ایــن افــراد بــرای 

ندارنــد. شــهر  در  زندگــی 

در  معلولیــت  دارای  افــراد  حضــور  و   .5
ــم  ــه ه ــت دغدغ ــا هیچوق ــرای آنه ــهر ب ش
نمیشــود. لــذا اگــر ضوابــط قانونــی هــم 
ســازندگان را ملــزم کنــد بــه شــکل صــوری 
ــاختمانها  ــیاری س ــا در بس ــد ام ــن میدهن ت

پــس از اخــذ مجوزهــای الزم در پایــان کار، 
دســتگاه باالبــر بــرای دسترســی ایــن افــراد 

را برمیدارنــد.

ــار، ســالها  ــک معم ــوان ی ــه عن 6. شــخصا ب
ــم در طراحــی ســاختانها  یکــی از گرفتاریهای
ــرم ســاختمان و تحتالشــعاع  ــردن ف ــدا ک ف
بــرای  ورودی  پــان  حــل  گرفتــن  قــرار 
مخصــوص  باالبــر  یــا  شــیبراهه  ایجــاد 
بــود  معلولیــت  دارای  افــراد  دسترســی 
ــه از حضــور آنهــا در  چــون هیــچ تصــوری ن

ــتم. ــان داش ــه از رنجش ــهر و ن ش

ــم  ــد ترح ــت نیازمن ــراد دارای معلولی 7. اف
ــت در  ــا از زیس ــج آنه ــا رن ــا ت ــتند ام نیس
شــهر را نبینیــم بــه فکــر رفــع ایــن نابرابــری 
ــج  ــض و رن ــن تبعی ــه ای ــم و اینگون نمیافتی

ــود. ــد میش ــدام بازتولی م
شــهر بــرای تمــام شــهروندان بــا تواناییهــای 
ــه  ــروه ک ــک گ ــط ی ــه فق ــون اســت؛ ن گوناگ

ــا جمعیــت بیشــتری دارد. صرف
@ravaadaari

ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر مرکز ملی فضای مجازی در مراسم افتتاح مرکز نوآوری و شتابدهی رسانه ای کسب و 
کارهای دیجیتالی بار دیگر به لزوم راه اندازی نمایندگی شبکه های پیام رسان بین المللی تاکید داشت. وی اظهار 

داشت که تمامی پیام رسان های باالی یک میلیون کاربر در ایران باید از این قانون تبعیت کنند.

#رشتو

              رونوشت آگهی حصروراثت
ــن  ــش زی ــاف تال ــل اخت ــورای ح ــوزه 7 ش ــده 970523 ح ــه پرون در کاس
ــنامه 55  ــماره شناس ــم دارای ش ــد عبدالکری ــک فرزن ــتیاری ری ــن دش العابدی
ــه  ــح داده اســت ک ــن توضی ــوده و چنی ــت نم ــی حصروراث ــن شــورا گواه از ای
ــگاه  ــخ 96/7/17 در شهرســتان تالــش اقامت ــم دشــتیاری ریــک در تاری مرحــوم عبدالکری
ــام  ــه: 1- اس ــت ب ــر اس ــوم منحص ــه آن مرح ــه و ورث ــی گفت ــدرود زندگ ــود ب ــی خ دائم
دشــتیاری دارای ســند ســجلی شــماره 18 صــادره از حــوزه 3 تالــش نســبت پســر متوفــی 
ــش  ــوزه 3 تال ــادره از ح ــماره 68 ص ــجلی ش ــند س ــک دارای س ــتیاری ری ــان دش 2-اص
نســبت پســر متوفــی3- زیــن العابدیــن دشــتیاری ریــک دارای ســند ســجلی شــماره 55 
صــادره از حــوزه 3 تالــش نســبت پســر متوفــی 4- حضرتقلــی دشــتیاری ریــک دارای ســند 
ســجلی شــماره 2370 صــادره از حــوزه 3 تالــش نســبت پســر متوفــی5- جهــان بخــش 
دشــتیاری ریــک دارای ســند ســجلی شــماره 2544 صــادره از حــوزه 3 تالــش نســبت پســر 
ــوری زاده طــوالرود دارای ســند ســجلی شــماره 27 صــادره از حــوزه  متوفــی 6- مســمه ن
3 تالــش نســبت همســر متوفــی 7- نجیبــه دشــتیاری ریــک دارای ســند ســجلی شــماره 
ــک دارای  ــتیاری ری ــه دش ــی 8- طیب ــر متوف ــبت دخت ــش نس ــوزه 3 تال ــادره از ح 81 ص
ــه  ســند ســجلی شــماره 2745 صــادره از حــوزه 3 تالــش نســبت دختــر متوفــی9- نصیب
ــبت  ــش نس ــوزه 3 تال ــادره از ح ــماره 2136 ص ــجلی ش ــند س ــک دارای س ــتیاری ری دش
دختــر متوفــی 10-تعریفــه دشــتیاری ریــک دارای ســند ســجلی شــماره 2137 صــادره از 
حــوزه 3 تالــش نســبت دختــر متوفــی 11- شــریفه دشــتیاری ریــک دارای ســند ســجلی 
شــماره 101 صــادره از حــوزه 3 تالــش نســبت دختــر متوفــی12- نرگــس دشــتیاری ریــک 
دارای ســند ســجلی شــماره 24 صــادره از حــوزه 3 تالــش نســبت دختــر متوفــی اینــک بــا 
انجــام تشــریفات قانونــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت بــه مــدت یــک مــاه آگهــی 
مــی نمایــد تــا کســی اعتــراض  دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر 
ــان  ــه شــورای حــل اختــاف حــوزه 7 تالــش واقــع خیاب اگهــی ظــرف مــدت یــک مــاه ب
طالقانــی – دادگســتری ســابق تقدیــم دارد و اال گواهــی صــادرو  هــر وصیتنامــه جــز ســری 
و رســمی کــه بعــد از ایــن موعــد ابــراز شــود از درجــه اعتبــار ســاقط و بااثــر خواهــد بــود.
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آگهی مزایده مال غیر منقول نوبت اول
درخصــوص پرونــده اجرائیــه کاســه 960246 مطروحه در شــعبه 
اجــرای احــکام مدنــی تالــش موضــوع فــروش دو ســهم مشــاع 
از هفــت ســهم از یــک ســهم از شــش ســهم از دو دانــگ مشــاع 
ــک 9/378  ــت 16760 شــماره مل ــه شــماره ثب ــی ب ــاک ثبت از ششــدانگ پ
دفتــر 28/149 بخــش 28 تالــش بــه مســاحت شــش دانگــی 555 متــر مربع 
واقــع در تالــش – خیابــان امــام خمینــی )ره( روبــروی بانــک ملــت شــعبه 
مرکــزی شــهر تالــش متعلــق بــه احمدرضــا رفاهــی طــوالرود بــا مشــخصات 
زیــر شــماال: اول بــه طــول ســیزده متــر و ده ســانتی متــر دوم بــه وضعیــت 
ــه طــول هفــده متــر و ســی  ــه طــول بیســت ســانتی متــر ســوم ب غربــی ب
ســانتی متــر هــر ســه قســمت دیواریســت بــه زمیــن شــماره ســی و یــک 
باقیمانــده چهــارم بــه طــول چهارمتــر وهفتــاد ســانتی متــر پنجم بــه وضعیت 
شــرق بــه طــول ســه متــر و ســی ســانتی متــر ششــم بــه طــول هفــت متــر 
ــه پــاک مجــاور مرقــوم شــرقا: دیواریســت  هــر ســه قســمت چپریســت ب
ــا: اول بــه طــول  بــه طــول نــه متــر بــه زمیــن ســی و یــک باقیمانــده جنوب
ــده  ــک باقیمان ــس و ی ــن ی ــه زمی ــر دیواریســت ب ــر و ده ســانتی مت ده مت
دوم بــه وضعیــت غربــی بــه طــول یــک متــر و نیــم ســوم بــه طــول شــش 
متــر هــر دو قســمت پــی دیواریســت بــه پــاک شــماره ســیصد و هفتــاد و 
یــک اداره ثبــت اســناد چهــارم بــه طــول هفــده متــر و هفتــاد ســانتی متــر 
دیواریســت بــه زمیــن شــماره ســی و یــک باقیمانــده پنجــم پــی دیواریســت 
بــه طــول چهــار متــر و بیســت ســانتی متــر بــه زمیــن شــماره ســی و یــک 
باقیمانــده ششــم بــه طــول یــازده متــر بــه دیــوار اعیانــی شــماره هشــتصد و 
نــود و شــش غربــا عــرض درب و دهنــه دکان بــه طــول ســیزده متــر و نــود 
ســانتی متــر بــه حریــم جــاده بــا توجه بــه وضــع موجــود اســنادی و موقعیت 
ــه مقــدار دو ســهم  ــده در طبیعــت ب ــی ملــک مــورد مزای جغرافیایــی و مکان
مشــاع از هفــت ســهم از یــک ســهم از شــش ســهم از دو دانــگ مشــاع از 
شــش دانــگ بــه کســر ثمینــه اعیــان و عرصــه دارای دفترچــه مالکیــت بــه 

ــه مســاحت شــش دانگــی 555  ــع در دهســتان ریــک ب ــور واق شــماره مذک
مترمربــع مشــتمل بــر اعیانــات تجــاری و مســکونی ) مســتحدثات( موجــود 
بــر روی عرصــه مــورد بحــث بطوریکــه در قســمت ضلــع غربــی و مشــرف بــه 
خیابــان اصلــی شــهر تالــش دارای ســه بــاب ) ســه دهنــه( مغــازه کــه در حال 
حاضــر بصــورت مــکان تجــاری اختصــاص دارد و بقیــه اعیانــات موجــود بــه 
شــکل مســکونی مخروبــه و مســتهلک در طبیعــت قابــل مشــاهده اســت لــذا 
بــا توجــه بــه بافــت منطقــه ای و موقعیــت مکانــی و دیگــر عوامــل موثــر ) 
مکانــی موثــر در موقعیــت عالــی شــهر( بــه ارزش از قــرار هرمترمربــع از عرصه 
بطــور متوســط بــه مبلــغ تقریبــی ســیصد میلیــون ریــال تعییــن مــی گــردد 
ارزش ملــک مــورد مزایــده بــه شــرح زیــر مــی باشــد: عرصــه ) زمیــن( بــه 
ــا  ــال و مجموع ــع 300/000/000 ری ــع ارزش هرمترمرب ــر مرب مســاحت 7/7 مت
ــاحت  ــه مس ــکونی( ب ــاری مس ــان ) تج ــال اعی ــه ارزش 2/310/000/000 ری ب
5/33 مترمربــع بــه ارزش هــر مترمربــع 2/000/000 ریــال و مجمــوع بــه ارزش 
10/660/000 ریــال لــذا ملــک مــورد مزایــده بــا در نظــر گرفتــن جمیــع جهــات 
موثــر مطالــب وضــع موجــود ملــک مجموعــا بــه مبلــغ 2/320/660/000 ریــال 
ــرآورد و ارزیابــی گردیــده اســت و در روز یــک  از ســوی کارشــناس رســمی ب
شــنبه 97/10/2 ســاعت 11 صبــح از طریــق مزایــده در دفتــر اجــرای احــکام 
مدنــی تالــش بــه فــروش مــی رســد قیمــت پایــه از بهــای ارزیابــی شــروع 
شــده و کســانی کــه باالتریــن قیمــت پایــه پیشــنهاد دهندفروختــه خواهــد 
شــد و ده درصــد مبلــغ پیشــنهادی فــی المجلــس از برنــده مزایــده دریافــت 
و نامبــرده مکلــف اســت حداکثــر تــا یــک مــاه بــه پرداخــت ثمــن معاملــه 
ــط  ــت ضب ــع دول ــه نف ــه ب ــن صــورت ده درصــد اولی ــر ای ــد درغی ــدام نمای اق
مــی گــردد متقاضیــان در صــورت تمایــل مــی تواننــد پنــج روز قبــل از موعــد 
مزایــده بــه ایــن دفتــر اجــرا مراجعــه تــا ترتیــب بازدیــد آنــان از ملــک مــورد 
مزایــده داده شــود ) ضمنــا فــروش ملــک بــا وضعیــت موجــود مــی باشــد.( 
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آگهی مزایده مال غیر منقول
           نوبت اول

کاســه  اجرائیــه  پرونــده  درخصــوص 
970519 مطروحــه در شــعبه اجــرای احــکام 
ــگ مشــاع از  ــروش ســه دان ــش موضــوع ف ــی تال مدن
ــاحت  ــه مس ــات ب ــه و اعیان ــه عرص ــا کلی ــدانگ ب شش
2700 مترمربــع بــا فعالیــت برنجکوبــی متعلــق بــه 
ــان رازی  ودود عبدالهــی واقــع در تالــش اســالم – خیاب
ــه:  ــا محــدودات اربع ــه ب ــک محل ــر بی – روســتای طاه
ــر  ــه طــول 50 مت ــوار ســوله ب شــماال: درقســمت اول دی
ــوار  ــر دی ــه ول 12/50 مت ــرقی ب ــت ش ــه وضعی ــوم ب س
ســوله و 7 متــر دیــوار محوطــه هــر ســه قســمت متصــل 
بــه شــالیزار اشــخاص چهــار بــه طــول 25 متــر متصــل 
ــر متصــل  ــول 13 مت ــه ط ــی – شــرقا: ب ــر عموم ــه نه ب
ــمت اول  ــه قس ــا: در س ــخاص – جنوب ــالیزار اش ــه ش ب
ــوار  ــر ســوم دی ــه طــول 17 مت ــر دوم ب ــه طــول21 مت ب
ــه  ــر هرســه قســمت متصــل ب ــول 65 مت ــه ط ســوله ب
شــالیزار اشــخاص. غربــا: درب و دیــوار ســوله بــه طــول 
ــه  ــی کارخان ــه غرب ــی و محوط ــه راه دسترس ــر ب 30 مت
ســاختمان صنعتــی بــه عنــوان ســالن اصلــی برنجکوبــی 
بــا اســکلت ســوله فلــزی و بچــه ســوله در طرفیــن بــه 
ــا  ــج ســفید و شــلتوک ب ــو برن ــار و محــل دپ ــوان انب عن
دیــوار بلوکــی و نمــای اصلــی ســنگ 2- قســمت جنوبــی 
ــک  ــدد خش ــداد 16 ع ــلتوک و تع ــار ش ــوان انب ــه عن ب
ــاز  ــه ف ــرق س ــر 3- دارای ب ــاد 6*2 مت ــه ابع ــن ب ک
ــی  ــووات – گاز شــهری و آب ارزیاب ــس 250 کیل ــا تران ب
ــداری و  ــه بخش ــی ب ــی احتمال ــه بده ــه ب ــدون توج ب

بانــک کشــاورزی جهــت اخــذ تســهیات و مطابــق 
ــی  ــت ارزیاب ــده اس ــام گمردی ــک اع ــود مل ــع موج وض
ملــک موصــوف بــا اســتناد بــه امتیــاز پروانــه برنجکوبــی 
بــه شــماره بهــره بــرداری 4193/22 مــورخ 95/7/7 
صــادره از ســازمان جهــاد کشــاورزی بصــورت ســه 
دانــگ مشــاع از ششــدانگ بــا کلیــه اعیانــات و عرصــه 
ــوال  ــدون احتســاب ام ــع و ب ــه حســاب 2700 مترمرب ب
ــای  ــتگاه ه ــامل ادوات و ماشــین االت و دس ــل ش منق
منصوبــه بــرآورد و اعــام مــی گــردد ارزش ســه دانــگ 
مشــاع از ششــدانگ ملــک موضــوع ارزیابــی بــه قیمــت 
5/700/000/000 ریــال توســط کارشــناس بــرآورد ارزیابــی 
و اعــام گردیــده اســت لــذا ملــک موصــوف روز دوشــنبه 
ــر  ــده در دفت ــق مزای ــح از طری 97/9/26 ســاعت 11 صب
ــی رســد  ــروش م ــه ف ــش ب ــی تال اجــرای احــکام مدن
قیمــت پایــه از بهــای ارزیابــی شــروع شــده و کســانی 
کــه باالتریــن قیمــت پایــه پیشــنهاد دهندفروختــه 
فــی  پیشــنهادی  مبلــغ  درصــد  ده  و  شــد  خواهــد 
ــده مزایــده دریافــت و نامبــرده مکلــف  المجلــس از برن
اســت حداکثــر تــا یــک مــاه بــه پرداخــت ثمــن معاملــه 
ــه  اقــدام نمایــد درغیــر ایــن صــورت ده درصــد اولیــه ب
ــورت  ــان در ص ــردد متقاضی ــی گ ــط م ــت ضب ــع دول نف
تمایــل مــی تواننــد پنــج روز قبــل از موعــد مزایــده بــه 
ــان از  ــد آن ــب بازدی ــا ترتی ــه ت ــرا مراجع ــر اج ــن دفت ای
ملــک مــورد مزایــده داده شــود ) ضمنــا فــروش ملــک 

ــت موجــود مــی باشــد.(  ــا وضعی ب
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    رونوشت آگهی حصروراثت
ــماره  ــنامه ش ــکندرزاده دارای شناس ــک اس ــری مال کب
664 بــه شــرح دادخواســت بــه کاســه 970854/1  از 
ــن  ــوده و چنی ــت نم ــی حصروراث ــت گواه ــورا درخواس ــن ش ای
ــنامه  ــروز زارع بشناس ــد فی ــادروان محم ــه ش ــح داده ک توضی
شــماره 78 در تاریــخ 1397/1/29 اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود 
ــوت آن مرحــوم منحصــر اســت  ــن الف ــه حی ــه ورث زندگــی گفت
بــه: 1-  فــرح فیــروز زارع متولــد 38/9/8 ش ش 751 فرزنــد 
ــد  ــروز زارع متول ــه فی ــی 2- فاطم ــر متوف ــد نســبت دخت محم
45/5/1 ش ش 681 فرزنــد محمــد نســبت دختــر متوفــی 3- 
مریــم فیــروز زارع متولــد 42/7/1 ش ش 657 فرزنــد محمــد 
ــد  ــکندرزاده متول ــک اس ــری مال ــی 4- کب ــر متوف ــبت دخت نس
17/9/28 ش ش 664 فرزنــد علــی اکبــر نســبت زوجــه متوفــی 
ــور را در  ــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزب اینــک ب
یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا 
وصیــت نامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر نخســتین 
آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد و اال گواهــی صــادر 

ــف:29762 / 97/ ف خواهــد شــد. م/ال
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کتاب پیدایش اثر جدید »دن 
براون«، توسط انتشارات ققنوس 

منتشر و روانه بازار نشر شد.

گروه الکتروراک »بنفش« روز 
چهارشنبه، 21 آذرماه در تاالر ایوان 

شمس کنسرت »پیمانی برای صلح و 
عشق« را روی صحنه می برد.

نمایش شب بیست و یکم از 
16 تا 25 آذرماه جاری به روی صحنه 

می رود.

کتاب تیاترموسیقی

وقتی که  آسمان تهران آبی  
بود نوشته مهران افشاری منتشر شد.

کتاب از سرگشتگی نقاشیخط تا 

گویشی بنام خطاشیک نوشته 
اسماعیل رضایی با موضوع تفسیر، توضیح و 

توصیف در حوزه نقاشی خط منتشر شد.

درست توو لحظه ای که فک میکنی هیچ 
راهی برای فرار باقی نمونده، مهم فقط اینه 

 که با همه توانت بتونی ادامه بدی... 
همه چی درست ار همینجا شروع میشه...

 اینجا بدون من

کتابکتاب دیالوگ

آگهی مناقصه
ــت و  ــورخ 97/5/21 ســازمان مدیری ــه اســتنادموافقتنامه شــماره 254070 م ــوب در نظــردارد ب ــار جن شــهرداری رودب

ــوان طــرح ایجاد،توســعه و اصــاح شــبکه معابرشــهری اجــرای پــروژه هــای: ــا عن برنامــه ریــزی اســتان کرمــان ب

1-اجرای آسفالت گرم معابر سطح شهری با اعتباری به مبلغ 40/000/000/000 ریال )چهل میلیارد ریال(

 2- اجــرای عملیــات زیرســازی خاکــی بــا اعتبــاری بــه مبلــغ 3/۸60/000/000 ســه میلیــارد و هشــتصد و شــصت میلیــون 

ریــال را از طریــق برگــزاری مناقصــه عمومــی بــه پیمانــکاران واجــد شــرایط بــه شــرح ذیــل واگــذار نمایــد.

شرايط مناقصه :

نوبت دوم

روابط عمومی شهرداری رودبار جنوب

1- شـرکت کنندگان باید دارای صاحیت و رتبه بندی از سـازمان مدیریت و برنامه ریزی در رشـته های مربوطه )راه و باند با حداقل 
گرید5( و ابنیه باشند.

2- شرکت کنندگان باید رعایت عدم مداخله کارمندان دولت را بنمایند.
3- پیشـنهاد دهندگان بایسـتی مبلغ 96/500/000 بابت سـپرده شـرکت در مناقصه اجرای آسـفالت گرم معابر و مبلغ 18/080/000  ریال 
بابـت سـپرده شـرکت در مناقصـه اجـرای عملیـات زیرسـازی خاکی بـه  حسـاب شـماره  010821718989006 نزد بانک ملی شـعبه 
رودبـار جنـوب واریـز و یـا ضمانتنامـه بانکی )حداقل اعتبار 4ماه( در وجه شـهرداری رودبار جنوب دریافت نماینـد و در پاکت جداگانه، 
پاکت )الف( همراه سـایر اسـناد تا وقت مقرر تحویل دبیرخانه محرمانه شـهرداری نمایند.برابر مقررات کمیسـیون مالی معامات در 
صـورت وجـود تضمیـن معتبر در پاکت )الف( نسـبت به انجام سـایر تشـریفات اقدام خواهند نمود.فلذا الزم اسـت شـرکت کنندگان 
حتمـا بـا مطالعـه دقیـق مطالب مندرج روی پـاکات مناقصه مدارک الزم را مهـر و امضا نموده و به طور جداگانـه داخل پاکت مربوطه 

دهند. قرار 
4-پیشـنهادات رسـیده 7 روز پس از آگهی نوبت دوم راس سـاعت 11 در جلسـه ای با حضور اعضاء کمیسـیون معامات شـهرداری 

تشـکیل گردیده و قرائت خواهد شـد.
5- متقاضیـان مـی تواننـد از تاریـخ 97/9/10 لغایـت 97/9/20 جهت دریافت اسـناد به واحـد امور قراردادهای شـهرداری رودبار جنوب 

مراجعه نمایند.
6-پیشـنهادات بایسـتی تا سـاعت 14 روز دوشـنبه مورخ 97/9/19 در سـه پاکت جداگانه )الف-ب وج( پاکت الف )وجه الضمان( 
– پاکـت ب )مـدارک پیمانـکار، رزومـه کاری و....( پاکت ج)برگه اسـتعام پیشـنهاد قیمت که به حروف نوشـته و زیر آن مهر و امضا 

شـده باشـد( در لفافه پاکت الک و مهر شـده در قبال رسـید به دبیرخانه محرمانه شـهرداری رودبار جنوب تحویل گردد.
7- با عنایت به ماده 7 آئین نامه  مالی شهرداریها رای کمیسیون حداکثر  تا یک هفته پس از جلسه کمیسیون اعام خواهد شد 

۸- کمیسـیون  در رد یـا قبـول یـک یـا کلیه پیشـنهادات مختار بوده و پیشـنهاداتی که بعـد از موعد مقرر مخدوش و یـا فاقد مدارک 
الزم باشـد ترتیـب اثـر نـدارد و حداکثر یک هفته پیشـنهادات را بررسـی و اعام نظـر خواهد کرد 

9-سـپرده شـرکت در مناقضه نفرات اول- دوم و سـوم و تا انعقاد قرارداد با نفر اول نزد  شـهرداری باقی خواهد ماند چنانچه نفراول 
از تاریـخ ابـاغ کتبـی شـهرداری در مـدت 7 روز از تنظيـم قـرارداد خـودداری نمایـد سـپرده او بـه نفع  شـهرداری وقرارداد بـا نفر دوم 
منعقـد و چنانچـه نفـر دوم و سـوم در موعـد مقـرر حاضـر به عقد قرارداد نشـوند سـپرده آنها نیز به نفع شـهرداری ضبط خواهد شـد.

10-برنده  مناقصه در هنگام عقد قرارداد باید معادل 10 در صد کل پیمان را به عنوان ضمانت بانکی به شهرداری تسلیم 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- منبع تامین اعتبار و پرداختها براسـاس اسـناد خزانه  با سررسـید  یک سـاله و دو سـاله و منوط به تخصیص اعتبار و وجه نقد 

سـازمان مدیریت برنامه ریزی اسـتان می باشد.
1۳-هزینه درج در دو نوبت آگهی مناقصه بعهده برنده مناقصه میباشد.

آگهی مناقصه
اجرای طرح مطالعاتی پل دوم هلیل

نوبت دوم

روابط عمومی شهرداری جیرفت

 شــهرداری جیرفــت در نظــر دارد دارد براســاس نامــه شــماره 414 مورخــه 
97/07/23 مســتند بــه مصوبــات 97/07/02 شــورای محتــرم اســالمی شــهر جیرفــت 
طــرح مطالعاتــی احــدات پــل دوم هلیــل بــا بــرآورد اولیــه مســتند بــر پایــه فهرســت 
پایــه بهــاء ابنیــه و شــرح خدمــات مصــوب ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی را از 
طریــق مناقصــه خریــد خدمــات مشــاوره )انجام مطالعــات احــداث پــل دوم هليل - 
فــازاول مطالعــات بــه شــرکت هــای ذیصــالح کــه دارای رتبه بنــدی تخصصی ســازمان 
مدیریــت و برنامــه ریــزی در ایــن زمینــه مــی باشــند واگــذار نمایــد. لــذا خواهشــمند 

اســت مناقصــه گــران بــا در دســت داشــتن مــدارک مشــروحه ذیــل:

1- آگهی آخرین تغییرات شرکت مشاور 2
- رونوشت تصدیق شده اساسنامه

 3- نامه رتبه بندی با تاریخ معتبر 
4- ارائــه مــدارک مربــوط بــه داشــتن حداقــل پایــه الزم و باالتــر در تخصــص 

انجــام مطالعــات مربــوط بــه مطالعــه و اجــرای پــل 
5- ارائه مدارک مستند مربوط به اجرای حداقل دو پروژه مشابه

 6- دارا بودن ظرفیت مجاز کاری
 در صــورت احــراز بندهــای 6 گانــه فــوق شــرایط مطالعه احــداث و هزینــه اجرای 
ــت دوم در پاکــت  ــی نوب ــه مــدت ده روز بعــد از چــاپ آگه ــر ب طــرح را حداکث
الک و مهــر شــده تســليم امــور قراردادهــای شــهرداری نماینــد بدیهــی اســت 
بــه پیشــنهادهای فاقــد امضــا، مخــدوش، ناقــص و پیشــنهادهایی کــه پــس از 
مهلــت مقــرر ارســال شــود مطلقــا ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد. مناقصه گــران 
ــازی  ــت شهرس ــه معاون ــتر ب ــی بیش ــات فن ــب اطالع ــت کس ــد جه می توانن

شــهرداری مراجعــه نماینــد.

ادامه یادداشت از صفحه 1

همــه را بــه نیازمنــدان مــی دهــد.« و ادامــه مــی داد:»اگــر یــک نفــر دو 
ســال پیــش بــه ابوالفضــل گفتــه باشــد، مــن مــی خواهــم زن بگیــرم؛ 
ــا طــرف تمــاس  ــدارم. اآلن کــه پــول گیــرش بیایــد فــورًا ب امــا پــول ن

مــی گیــرد و مــی گویــد بیــا پــول بگیــر و بــرو ازدواج کــن!«
ــه گیشــه  ــا ب ــه گل آق ــرای خریــدن مجل همــه آن هایــی کــه روزگاری ب
هــای روزنامــه فروشــی مــی رفتنــد، هنــوز طنزهایــش را بــه یــاد دارنــد. 

»مانصرالدین«،»ننــه قمــر« و... اســامی مســتعار او بودنــد.
کیومــرث صابــری فومنــی؛ صاحــب امتیــاز و مدیــر مســوول مجلــه گل 
آقــا در پاســخ بــه ســؤال مصاحبه کننــده روزنامــه ابــرار  گفتــه اســت:»…
قلمــی کــه عبیــد و دهخــدا در دســت داشــتند، االن بی صاحــب نیســت. 
ــروز  ــان ام ــهورترین طنزنویس ــی از مش ــرد. یک ــان می گی ــز دارد ج طن
ــط 23 ســال دارد!  ــاد( فق ــی نصرآب ــن )ابوالفضــل زروی ــا مانصرالدی م

ــد شــد.«  ــی خواه ــد روشــن می شــوند. شــهر چراغان ــا دارن چراغ ه
ابوالفضــل زرویــی بــا درگذشــتی کامــاً نــا بــه هنــگام بــه یــاران 
درگذشــته گل آقایــی خــود ملحــق شــده اســت. روحــش شــاد.  

شعر زیر از اوست؛

بازم همون دوره بی سواتی
قربون اون حرفای عشق التی 

قربون اون »مخلصتم، فداتم«
قربون اون »من خاک زیرپاتم«

قربون اون حافظ روی تاقچه
قربون حسن یوسف تو باغچه

قربون مردمی که مردم بودن
اهل صفا، اهل تبسم بودن

قربون اون دوره تردماغی
قربون اون تصنیف کوچه باغی

قربون دوره ای که خوش بینی بود
تار سبیل ها چک تضمینی بود


