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ایــن روزهــا در ســایه اعتراض هــای مردمــی و اعتــراف دولتیــان 
ــد  ــر می رس ــه نظ ــردم، ب ــی از م ــتباه کاری و عذرخواه ــه اش ب
ــکال  ــت.اما اش ــده اس ــر ش ــی بهت ــخ گویی کم ــت پاس وضعی
ــود  ــرح می ش ــرادی مط ــت ای ــر وق ــه ه ــت ک ــن اس کار در ای
مســئوالن و مدیــران ضمــن تأســف از گذشــته، می گوینــد مــا 
داریــم ســامانه ای را راه می اندازیــم و یــا ســامانه ها راه افتــاده 
اســت و دارد کار می کنــد. و ســؤال ایــن اســت کــه اگــر داردکار 
می کنــد پــس نتیجــه اش کــو؟ و چــرا ایــن همــه اظهارتأســف و 
بی نتیجــه بــودن کارهــا. بــه نظــر مــی رســد یکــی از بزرگ تریــن 
اشــکال هــا روح تفکــر جزیــره ای اســت کــه بــر نظــام فکــری 
مــا حاکــم بــوده و هــم اکنــون هــم بــر نظــام ســامانه ای حاکــم 
ــه  ــدارک ســامانه تابعــی اســت از همــان روحی ــرا ت اســت. زی
ــدم  ــانی و ع ــدار و الپوش ــظ اقت ــرای حف ــت ب ــیله ای اس و وس

فیت. شفا
ــد، ســلیقه ای  ــا دارد می افت ــاده و ی ــه کار افت ــامانه ها ب ــر س اگ
ــامانه  ــی س ــه وقت ــد ک ــام می ده ــان کاری را انج ــت و هم اس
نبــود! االن هــم هــر کــس کار خــودش را انجــام می دهــد، هــر 
ــا هــر شــکل و شــمایلی  کــس اطالعــات گزینشــی خــود را ب
ــد، هــر کــس  کــه خــودش می خواهــد وارد سیســتم مــی کن
خــودش از کار خــودش ســر در مــی آورد کــه البتــه اگــر در آورد! 
و نتیجــه ایــن می شــود کــه در عیــن حالــی کــه ســامانه تهیــه 
ــا  ــاص و ب ــزی خ ــا برنامه ری ــتقل ب ــک مس ــر ی ــود، ه می ش
ــا  ــاور و ی ــازمان های مج ــه س ــل از این ک ــری و غاف محدودنگ
ــد و نتیجــه این کــه ایــن  ــه عمــل می کنن ــا آن چگون مرتبــط ب
ســامانه ها هیچ یــک بــه هــم ربطــی ندارنــد و یــا بــه ســختی با 
هــم مرتبــط می شــوند. مثــال در حــوزه اقتصــاد گمــرگ ســامانه 
خــودش را دارد، وزارت صمــت بــرای خــودش کار می کنــد، 
وزارت اقتصــاد و دارایــی ســامانه ای دیگــر دارد، بانــک مرکــزی 
و دیگــر بانک هــا کار خودشــان را می کنــد، اتاق هــای بازرگانــی 
ــر اســت و  ــه ای دیگ ــه گون و تجــارت ویژگــی سامانه هاشــان ب
ــام  ــه ن ــریفاتی ب ــه، تش ــرات و بقی ــا و تعزی ــور انباره همین ط
ــد امــا ای کاش  ــد و در نهایــت همــه ســامانه دارن ســامانه دارن
نداشــتند. و اگــر بخواهنــد بــا هــم ربــط پیــدا کننــد، بــاز روز از 

ــو. ــو و روزی از ن ن
ارزش ســامانه بــه محتــوای آن و بــه دســترس پذیری بــه موقع 
و دقیــق آن اســت و گرنــه تجهیزاتــی اســت کــه وبــال گــردن 
هــم هســت. شــرکت های رایانــه ای هــم ســعی می کننــد ایــن 
وابســتگی را هم چنــان محفــوظ نگهدارنــد و یــا بیشــتر کننــد. 
درواقــع شــرکت های کامپیوتــری پــول خودشــان را می گیرنــد 
ــن  ــم در همی ــان ه ــد و هنرش ــان را می برن ــتفاده خودش و اس
اســت! و اگــر اســتارت آپ هــم هســت، ایــن اســتارت آپ ها گاه 
موجــب توقــف هــم می شــوند! وقتــی برنامه نویســان می رونــد 
و مدیــر را توجیــه می کننــد چــه بســا مدیــر ســر در نمــی آورد 
و ممکــن اســت بگویــد همیــن خــوب اســت. و یــا کارشــناس 
ــد.  ــه منافعــی هــم فکــر می کن ــر کارشناســی ب فنــی عــالوه ب
ــه  ــان مواج ــا برنامه نویس ــی ب ــه وقت ــت ک ــری اس ــر مدی کم ت
می شــود بگویــد طــوری برنامــه بنویــس کــه نــه تنهــا شــرکت 
و مؤسســه مــن بتوانــد از آن اســتفاده کنــد بلکــه ســازمان های 
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مدیریت چندگانه بالی جان 
آثار تاریخی

کارشناس میراث فرهنگی مازندران: مالکان بناهای تاریخی 
بدون هماهنگی با میراث فرهنگی دست به تغییرات می زنند

امید کشاورزی به هیدروپونیک
در هلند از هر هکتار گلخانه هیدروپونیک، 1000تن و در گلخانه های خاکی جیرفت 200 تن گوجه برداشت می شود
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مرمت غیراصولی 
پاسگاه جزیره هرمز 

متوقف شد
معاون میراث فرهنگی، اداره کل 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و 

گردشگری هرمزگان گفت: »با شکایت 
این اداره کل به مراجع قضایی و دستور 

دادگاه، مرمت غیراصولی پاسگاه 
قدیمی جزیره هرمز متوقف شد.«

موافقت سازمان 
محیط زیست با 

تولید پنبه تراریخته

بررسی نظام رتبه بندی 
معلمان در هیات دولت
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شهردار تهران در دومین سه شنبه بدون خودروی خود 
با دوچرخه به محل کار خود رفت. این موضوع سبب 
واکنش های زیادی شد. عده ای با این اقدام حناچی 
شهردار تهران، به او حمله کرده و کارش را یک اقدام 
پوپولیستی عنوان کردند. در میان این افراد  غالمحسین 
کرباسچی دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی قرار دارد. 
او در صفحه رسمی اینستاگرام خود با انتشار پستی در 
این خصوص نوشت: » ای کاش آقای حناچی به جای 
دوچرخه صبح زود بدون ترافیک با ماشین می رفت در 
دفتر کارش و پیگیری  تالش می کرد که زودتر صدها 
واگن معطل مانده مترو به خطوط مترو ملحق شوند که 
صدها هزار مسافرمترو راحت تر و سریع تر برسند و ده ها 
هزار اتوموبیل کمتر بیرون بیایند.«

شهردار تهران سه شنبه هفته 
قبل با مترو و این هفته با 
دوچرخه به شهرداری رفت

حناچی؛ 
پوپولیست یا عملگرا؟ 
مساله این است
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ــد.  ــد اســتفاده کن ــم بتوانن ــن ه ــا م ــط ب مرتب
و اگــر چنیــن شــود یعنــی هماهنگی هــای 
ــا در  ــا هــم ت ــی مؤسســات و شــرکت ها ب قبل
ــا  ــم کارکنند.آی ــا ه ــهولت ب ــا س ــترکات ب مش
ــامانه ها الزم  ــر س ــارت ب ــرای نظ ــامانه ای ب س
ــتگاه های  ــل دس ــه مث ــت ن ــر هس ــت؟ اگ اس
ــد  ــاز واحــدی دیگــر بای ــه ب ــی ک ــوازی نظارت م
ــد و  ــر ایــن ســازمان های نظارتــی نظــارت کن ب
ــرّا( در  ــم ج ــا بگردیم.)هّل ــرد ت ــور بگ همین ط
ــای  ــی واحده ــم گاه ــک ســازمان ه داخــل ی
ــامانه های  ــط از س ــای مرتب ــه و معاونت ه تابع
متفــاوت اســتفاده می کننــد و هماهنگــی بیــن 
ــد  ــل نرم افزارهــا بای ــرای تبدی ــا نیســت و ب آنه
وقــت گذاشــت. ایــن نتیجــه ایــن اســت کــه 
مــا بــا هــم تفاهــم نداریــم و ســلیقه ای عمــل 
ــان یکــی نیســت و  ــان کاری م ــم و زب می کنی
نمی خواهیــم دیگــری از کارمــان ســر در بیــاورد. 
و بهــره اش ســرگردانی مــردم و اتــالف وقــت و 
ــرای  ــی ب ــا و حکمران ــرای خــود و آنه ــه ب هزین

آقــای رئیــس.
مشــکالت را بیــش از هــر کــس مــردم لمــس 
می کننــد. از خانــه بــا ســایت ها نمی تواننــد 
کار کننــد و تلفــن هــم کــه تلفــن گویــا شــده 
ــه نتیجــه دلخواهــش نمی رســد  و مشــتری ب
ــد.  ــی اداره و ادارات ش ــاره راه ــد دوب ــس بای پ

در حالــی کــه اصــل بــر ایــن اســت کــه همــه 
ــد  ــط دارن ــه هــم رب دســتگاه ها و ســازمان ها ب
ــی  ــرعت در دسترس ــادگی و س ــل در س و اص
اســت. ایــزی اکســس )easy access( و 
ــه روز  ــا دارد روز ب ــا دسترســی آســان در دنی ی
ــه  ــی ســازمان هایی ک ــد. یعن گســترش می یاب
در ارتبــاط مســتقیم و یــا غیرمســتقیم بــا هــم 
هســتند بــا هــم هم خوانــی دارنــد و به ســهولت 
ــوند.  ــک( ش ــط )لین ــم مرتب ــا ه ــد ب می توانن
ــارت  ــد نظ ــر بخواهن ــتگاه های ناظ ــر دس و اگ
کننــد تســهیالتی برایشــان فراهــم اســت. امــا 
ــز  ــا هرگ ــن اســت؟ آی ــن چنی ــا ای ــن ج در ای
دغدغــه ایــن بــوده اســت کــه مــن کــه چنیــن 
ــا  ــه ب ــری ک ســامانه ای دارم ســازمان های دیگ
مــن مرتبط انــد هــم می تواننــد از نرم افــزار 
مــن اســتفاده کننــد و خیلــی ســؤاالت دیگــر. 
ــازی و  ــی مج ــورای عال ــد ش ــر می رس ــه نظ ب
یــا نهــادی دیگــر، بایــد بــه چنیــن امــر مهــِم 
نظارتــی بپــردازد و دقیقــا رصــد کنــد کــه ایــن 
ســامانه ها چــه می کننــد و چقــدر بــا هــم قابــل 
ــر آن هــا تفکــر  ــاز ب ــا ب ــد. آی اتصــال )لینک(ان
جزیــره ای حاکــم اســت؟ دانش آموختــگان 
علــم اطالعــات و دانش شناســی هــم در زمینــه 
نمایه ســازی می تواننــد کمــک کار و هماهنــگ 

کننــده باشــند./خبرآنالین 
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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پیام رسـانه

روزنامـه دیلی تلگراف، از روز دفاع 
نخسـت وزیر بریتانیا از برگزیت با عنوان 
»روزی که می کنترلش را از دسـت داد« 

نام برده.

خبرگـزاری اسپوتنیک از نارضایتی 
معترضیـن جلیقه زرد به تصمیم دولت 

نسـبت به خواسته ایشان خبر داده.

خبرگزاری الجزیره از طرف حوثی های 
یمن نوشته: فقط اراده سیاسی می تواند به 

جنگ پایان دهد.
خاورمیانهروسیهانگلستان

خبرگـزاری دویچه وله از عملیات 
هماهنگ پلیس کشـورهای اروپایی برای 

دسـتگیری مافیا در اروپا خبر داده.
آلمان

بازار مسکن متاثر از تحوالت بازار ارز استپیام خبر
وزیر راه و شهرسازی گفت: بازار مسکن تابعی از شرایط اقتصادی است و متاثر از تحوالتی است 
که در بازار ارز رخ داد و الزاما به خود بازار مسکن مربوط نمی شود.

لنا
 ای

س:
عک

امید کشاورزی به هیدروپونیک
در کشور هلند از هر هکتار گلخانه هیدروپونیک، هزار تن گوجه فرنگی برداشت می  شود، 

در حالی که در گلخانه های خاکی ما در جیرفت این عدد به 200 تن کاهش می یابد

بــا  ســنتی  کشــاورزی  ایرناپــالس| 
ــی  ــع آب ــون مناب ــدک، خ ــره وری ان به
اســت  حالــی  در  ایــن  می مکــد.  را 
کــه بــا تغییــر اقلیــم، اکنــون در روزگار 
ــه ســر  می بریــم. آیــا کشــت  کم آبــی ب
هیدروپونیــک می توانــد راه کار حفــظ 
ــد؟ ــت باش ــن وضعی ــاورزی در ای کش
هیدروپونیــک کــه بــه آن »آب کشــت« 
ــه ای  ــع گون ــه می شــود، درواق هــم گفت
از کشــت گیاهــان اســت کــه در آن بــا 
ــاه در آب  ــرورش گی ــاک، پ ــذف خ ح
انجــام شــده و امــالح و مــواد مغــذی 
ــاه  ــه گی ــرل شــده ب ــز به صــورت کنت نی

می شــود. داده 
در ایــن نــوع کشــت الزم اســت فــردی 
کافــی  دانــش  و  تخصــص  از  کــه 
غذایــی  نیازهــای  اســت،  برخــوردار 
ــر  ــرده و عناص ــری ک ــاه را اندازه گی گی
مختلــف را بــه میــزان مــورد نیــاز گیــاه 
بــه آن برســاند. همیــن ویژگــی باعــث 
می شــود نتــوان بــا رویکــرد ســنتی 
ــاهد  ــی ش ــت خاک ــی در کش ــه گاه ک
آن هســتیم، در حــوزه هیدروپونیــک 

ــرد. ــت ک ــد و فعالی وارد ش
یــک گلخانــه  در  ایــن،  بــر  افــزون 
همچــون  عواملــی  هیدروپونیــک 
حتــی  و  رطوبــت  نــور،  حــرارت، 
ــه  ــک برنام ــاه از ی ــه گی محلول دهــی ب
زمان بنــدی شــده مشــخص تبعیــت 

می شــود  باعــث  ایــن  می کنــد. 
انجــام  بــرای  مختلفــی  تجهیــزات 
هیدروپونیــک  به صــورت  کشــاورزی 
ــاز باشــد کــه همیــن مســئله  مــورد نی
را  کار  بــرای  نیــاز  مــورد  ســرمایه 
افزایــش  قابل توجهــی  به شــکل 

. هــد می د
کشــاورزی  خصیصــه  بارزتریــن 
کاهــش  هیدروپونیــک  شــیوه  بــه 
چشــم گیر مصــرف آب اســت. ایــن 
ــرای کشــور مــا کــه در حــوزه  مســئله ب
منابــع آبــی شــرایط نامطلوبــی دارد، از 

اســت. برخــوردار  زیــادی  اهمیــت 

کشاورزی سنتی، آب ها
 را می بلعد

مصــرف  میــزان  از  مختلفــی  آمــار 
منتشــر  کشــاورزی  بخــش  در  آب 
ــا بیــش از 90  می شــود کــه بیــن 70 ت
ــر  ــور متغی ــرف آب کش ــد کل مص درص
ــرای کشــوری  اســت. همیــن نســبت ب
منطقــه ای  در  کــه  ایــران  همچــون 
شــده،  واقــع  کم بــارش  و  کــم آب 
نشــان از اهمیــت کاهــش مصــرف آب 
ــأله ای  ــاورزی دارد؛ مس ــش کش در بخ
ــی از  ــد یک ــک می توان ــه هیدروپونی ک

راه کارهــای حــل آن باشــد.
ــت  ــت کش ــه قابلی ــی ک ــا اقالم از قض
به صــورت هیدروپونیــک را دارنــد، از 
نظــر میــزان مصــرف آب پرمصــرف 
گونه هــای  می رونــد.  به شــمار 
ســبزیجات  و  صیفی جــات  مختلــف 
ــه ایــن  ازجملــه اقالمــی هســتند کــه ب

می شــود. شــکل کشــت 

اســماعیل مددخــواه، متخصــص حــوزه 
ــوژی و  ــرای فیزیول کشــاورزی کــه دکت
اصــالح ســبزی دارد، می گویــد: کشــت 
هیدروپونیــک را در هــر نقطــه ای حتــی 
ــن  ــام داد. ای ــوان انج ــز می ت ــر نی کوی
ــت  ــب اس ــی مناس ــرای جای ــت ب کش
ــت.  ــکل اس ــاک آن دارای مش ــه خ ک
ــران  ــه در ای ــم ک ــی از مشــکالتی ه یک
ــه  ــه خــاک اســت ک ــوط ب ــم، مرب داری
همچنیــن  و  بــوده  شــور  اصطالحــًا 

ــاال اســت. ــات آن ب کربن
مددخــواه اظهــار می کنــد: در کشــت 
ماننــد  بســترهایی  از  هیدروپونیــک 
اســتفاده  پشم شیشــه  و  کوکوپیــت 
خنثــی  محیط هــا  می شــود.  ایــن 
ــه  ــور دادن در تغذی ــکان مان ــوده و ام ب
می دهنــد.  کشــاورز  بــه  را  گیــاه 
مثــالً کشــاورز می توانــد پتاســیم را 
ــن کار را در  ــه ای ــد و... ک ــش ده افزای
مــورد کشــت خاکــی نمی تــوان انجــام 

داد.

هدر رفت اندک آب
اضافــه  رابطــه  ایــن  در  مددخــواه 
سیســتمی  در  آب  ایــن  می کنــد: 
ــار  ــن چه ــی بی ــرار دارد و حت ــته ق بس
تــا پنــج مــاه نیــز مــورد اســتفاده قــرار 
می گیــرد. کشــاورز فقــط بایــد مطمئــن 
باشــند آلودگــی وارد آب نشــده باشــد. 
ــا اســتفاده از گاز اوزون  ــا را ب آلودگی ه
از بیــن می برنــد، امــا امالحــی کــه 
ــی  ــان در آن باق ــده، همچن وارد آب ش

نــد. می  ما
کشــت  می گویــد:  ادامــه  در  وی 

درصــد   70 حــدود  هیدروپونیــک 
می دهــد.  افزایــش  را  آب  بهــره وری 
نیــز  کــود  مصــرف  در  همچنیــن 
می شــود.  زیــادی  صرفه جویــی 
قیمــت کــود گــران اســت و در سیســتم 
کشــت بســته، مجــددًا از آن اســتفاده 
باعــث می شــود  ایــن کار  می شــود. 
ــط  ــری وارد محی ــیمیایی کمت ــود ش ک
ــن سیســتم، آلودگی هــای   شــود. در ای
قارچــی وجــود نــدارد، زیــرا بســتر 
کشــت کامــالً اســتریل اســت و بــه 
قارچ کــش  مصــرف  صــورت   ایــن 

می یابــد. کاهــش 
بــا  کشــاورزی  متخصــص  ایــن 
ــای  ــر از مزیت ه ــی دیگ ــمردن یک برش
ــد:  ــار می کن ــک، اظه کشــت هیدروپونی
بذرهایــی کــه مــورد اســتفاده قــرار 
ــرای  ــران اســت. ب ــی گ ــرد، خیل می گی
ــن  ــی بی ــذر گوجه فرنگ ــک ب ــه ی نمون
1000 تــا 1500 تومــان فروختــه می شــود. 
در حالــی کــه اگــر ایــن بــذر در خــاک 
کشــت شــود، امــکان از بیــن رفتــن آن 
ــه  ــاس گســترده ک ــود دارد. در مقی وج
ــذر  ــزار ب ــد 50 ه ــاورزان می خواهن کش
بکارنــد، حداقــل 50 میلیــون تومــان 
هزینــه بــذر آن هاســت. آن هــا اطمینــان 
هیدروپونیــک  بســتر  در  دارنــد کــه 
آلودگــی وجــود نــدارد و بــذر آن  هــا 

تبدیــل بــه گیاهچــه می شــود.

افزایش پنج برابری محصول
مددخــواه هزینــه تمــام شــده محصــول 
ــک  ــه روش هیدروپونی کشــت شــده ب
را نســبت بــه کشــت خاکــی کمتــر 

ــد  ــور هلن ــد: در کش ــته و می گوی دانس
ــار  ــز، از هــر هکت ــه مجه در یــک گلخان
ــی  ــن گوجــه فرنگ ــزار ت ــه ه ــک ب نزدی
در حالــی  ایــن  برداشــت می کننــد. 
ــا  ــی م ــای خاک ــه در گلخانه ه اســت ک
ــرار دارد،  ــت ق ــه آن در جیرف ــه نمون ک
ایــن عــدد بــه 150 تــا 200 تــن کاهــش 
برداشــت  افزایــش  ایــن  می یابــد. 
می شــود.  هزینه هــا  جبــران  باعــث 
ــا  ــار ت ــن چه ــل بی ــک حداق هیدروپونی
پنــج برابــر تولیــد محصــول را افزایــش 

ــد. ده
کشــاورزی  حــوزه  متخصــص  ایــن 
محیــط  در  گاهــی  داشــت:  اظهــار 
ــه، گیاهــان را به صــورت عمــودی  گلخان
در  گیــاه  تراکــم  می دهنــد،  رشــد 
ــج  ــا پن ــه ت ــن س ســطحی یکســان بی
برابــر مزرعــه ای اســت کــه در آن گیــاه 
به صــورت خاکــی کشــت شــده اســت.

تخصص، شرط الزم کشت 
هیدروپونیک

جوانــی  کشــاورز  شــریفی،  محمــد 
به صــورت  را  گلخانــه ای  کــه  اســت 
هیدروپونیــک در شــهر کــرج مدیریــت 
کاهــوی  تولیــد  مشــغول  و  کــرده 
ــد:  ــریفی می گوی ــت. ش ــوی اس فرانس
کشــت  دشــواری های  دربــاره 
در  می گویــد:  نیــز  هیدروپونیــک 
ــی  کشــت هیدروپونیــک، آلودگــی خیل
امــا  می شــود،  منتقــل  ســریع تر 
ــا  ــد و ابزاره ــم باش ــرایط فراه ــر ش اگ
مشــکلی  چنیــن  باشــد،  اســتریل 
اگــر  همچنیــن  نمی شــود.  ایجــاد 
تنظیــم  به درســتی  غذایــی  فرمــول 
نشــود، بــه محصــول کشــاورزی آســیب 
یــا  عنصــری کــم  اگــر  می رســاند. 
ــمومیت  ــار مس ــاه دچ ــد، گی ــاد باش زی
ــود یــک مــاده غذایــی خــاص  ــا کمب ی
می شــود. کنتــرل ایــن شــرایط دشــوار 

اســت و نیــاز بــه تخصــص دارد.

نیاز به سرمایه گذاری باال
هزینــه  دربــاره  کشــاورز  ایــن 
کشــت  بــه  نســبت  کاال  تمام شــده 
ــه  ــه اولی ــد: هزین ــان می کن ــی بی خاک
کشــت  بــرای  ســرمایه گذاری  و 
کشــت  بــه  نســبت  هیدروپونیــک 
خاکــی تقریبــًا ســه برابــر اســت، زیــرا 
نیــاز بــه آماده ســازی بســترها دارد. 
امــا از آنجایــی کــه ســرعت رشــد گیــاه 
می شــود،  بیش تــر  آن  بــاروری  و 
ــه  ــن هزین ــال ای ــی دو س ــد از یک بع
ــال  ــن ح ــود. در عی ــران می ش ــز جب نی
ــرایط  ــه ش ــبت ب ــول نس ــد محص تولی
مشــابه در کشــت خاکــی بیــن ســه تــا 
چهــار برابــر خواهــد بــود. البتــه قیمــت 
محصــول هنگامــی کــه بــه دســت 
مشــتری می رســد، تفــاوت زیــادی 
بــا محصولــی کــه به صــورت خاکــی 

کشــت شــده، نــدارد.
ــوان  ــاره اقالمــی کــه  می ت شــریفی درب
هیدروپونیــک  به شــکل  را  آن هــا 
کاشــت، می گویــد: تمام صیفی جــات 
بادمجــان،  گوجــه،  خیــار،  از  اعــم 
کاهــو و... همچنیــن انــواع مختلــف 
ایــن  بــه  می تــوان  را  ســبزیجات 
صــورت کشــت کــرد. حتــی شــاهد 
نیــز  هندوانــه  و  طالبــی  بــوده ام 
به صــورت هیدروپونیــک کشــت شــده، 
در  شــده  انجــام  فعالیت هــای  امــا 

ســطح آزمایشــی بــوده اســت.
بــودن  آب بــر  بــه  اشــاره  بــا  وی 
می گویــد:  شــده،  یــاد  محصــوالت 
ــت  ــوع کش ــن ن ــه ای ــران ب ــون ای اکن
و  ســبزیجات  اگــر  دارد.  احتیــاج 
صیفی جــات به صــورت هیدروپونیــک 
در  زیــادی  تأثیــر  شــوند،  کشــت 
کاهــش مصــرف آب بخــش کشــاورزی 

دارد.

وزیـر امـور خارجـه از ثبـت SPV در آینده 
نزدیـک توسـط اروپایـی هـا خبـر داد و 
گفـت: بـا توجـه بـه اینکـه آمریکایی هـا 
بـه محـض اطـالع پیـدا کـردن از طـرح و 
تحولـی تـالش می کننـد مانع ایـن اقدام 
شـوند، اروپایـی هـا مـی خواهند کـه این 
مرحلـه را تـا بـه نتیجـه رسـیدن آن در 
حالـت محرمانـه دنبـال کنند.محمدجـواد 
ظریف در حاشـیه نشسـت هیـات دولت 
در جمـع خبرنـگاران در رابطـه بـا جلسـه 

پرونـده  خصـوص  در  امنیـت  شـورای 
موشـکی ایـران گفـت: خـود آمریکایی ها 
هـم در دولـت گذشـته و هـم ایـن دولت 
اعتـراف کردند که نه برجـام و نه قطعنامه 
2231 فعالیـت موشـکی ایـران را محدود 
نمی کنـد. خانـم شـرمن این را در سـنای 
آمریـکا مطـرح کـرد و آقای برایـان هوک 
دو ماه گذشـته گفت قطعنامه 1929 ایران 
را مجبـور می کـرد امـا قطعنامـه 2231 از 
ایـن درخواسـت می کنـد که البتـه آن هم 

در خصوص نوع خاصی از موشـک اسـت 
کـه چـون مـا قصـد سـاخت بمـب اتـم 
نداریـم موشـکی برای حمل سـالح اتمی 
طراحـی نمی کنیـم. وی بـا بیـان اینکـه 
موشـک های جمهـوری اسـالمی نقطه زن 
هسـتند کـه فقـط بـرای سـالح متعـارف 
طراحـی شـده اسـت، اظهار داشـت: حال 
بـا توجه به اینکـه آمریـکا از برجام خارج 
شـده و ناقـض قطعنامـه شـورای امنیت 
اسـت، ناچار اسـت برای اینکه پوششی را 
بـرای نقص هـای خودش دسـت و پا کند 
ایـن ادعاهـا را مطـرح کنـد امـا همانطـور 
کـه دیدیـم روز گذشـته شـورای امنیـت 
حاضـر نشـد ایـن ادعـای بیجـای آمریکا 

را بررسـی کند. 

SPV توسط اروپایی ها 
بزودی ثبت می شود

امروز بودجه سال 98 
به مجلس ارسال می شود

رییـس سـازمان برنامـه و بودجه گفـت: صبح )15 آذر( بودجه را به مجلس ارسـال 
خواهیـم کـرد، هرچنـد نمایندگان محتـرم برای سرکشـی به حوزه هـای انتخابیه تا 
ده روز آینـده تعطیـل خواهنـد بـود و مجلـس جلسـه علنی نـدارد، امـا دولت طبق 
آییـن نامـه داخلـی بـا تـالش فـراوان و حتی جلسـات فوق العـاده چـه در دولت و 
چـه در سـازمان برنامـه و بودجـه الیحـه را در 14 جلد ارسـال مـی کنیم محمد باقر 
نوبخـت با حضور در جمع خبرنگاران در حاشـیه جلسـه هیات دولت اظهـار کرد: در 
بودجـه سـال 98 قیمـت پایـه ارز 5800 تومـان نیسـت، آنچه که برای نرخ تسـعیر 
در نظـر گرفتـه شـد بـا ارز 4200 تومـان اسـت. اگـر ارز دیگری باقی بمانـد که چون 
عمـده ارزی کـه سـهم دولـت اسـت در همین حـدود اسـت، بقیه را بانـک مرکزی 
بـرای تنظیـم بـازار نیمـا بخواهـد مداخلـه کنـد، با همـان نـرخ ارز نیما خواهـد بود؛ 
البتـه مقـدار این تفـاوت چند میلیـارد دالر بیش تر نیسـت.وی ادامـه داد: آنچه که 
بخش قابل توجه ارز سـال آینده اسـت، 14 میلیارد دالر برای کاالهای اساسـی، دارو 
و نهادهـای کشـاورزی بـا ارز 4200 تومان اسـت. پیش بینی می شـود آن بخشـی 
کـه از طریـق نیمـا عمل می شـود و بخش عمـده ارز که با نرخ 4200 تومان اسـت، 
اگـر نـرخ موثـر را در نظـر بگیریـم می توانـد در حـد 5600 الـی 5800 باشـد. این هـا 
پیـش بینـی هایی اسـت کـه در بودجـه عمل نمی شـود امـا برای محاسـبات مان 

در نظـر گرفته می شـود.

سیاستپارلمان

استیضاح ظریف منتفی شدمجلس مجددًا به CFT رأی مثبت داد
خانـه  در  مـردم  نماینـدگان 
ملـت بـا اصالحـات کمیسـیون 
سیاسـت  و  ملـی  امنیـت 
شـورای  مجلـس  خارجـی 
اسـالمی  جمهـوری  دولـت  الحـاق  مـورد  در  اسـالمی 
تأمیـن  بـا  مقابلـه  بین المللـی  کنوانسـیون  بـه  ایـران 
مالـی تروریسـم موافقـت کردند.نمایندگان بـا اصالحات 
و سیاسـت خارجـی مجلـس  ملـی  امنیـت  کمیسـیون 
جمهـوری  دولـت  الحـاق  مـورد  در  اسـالمی  شـورای 
مقابلـه  بین المللـی  کنوانسـیون  بـه  ایـران  اسـالمی 
 59 موافـق،  رأی   125 بـا  تروریسـم  مالـی  تأمیـن  بـا 
رأی مخالـف و 6 رأی ممتنـع از مجمـوع 206 نماینـده 
حاضـر در جلسـه موافقـت کردند.اصالحـات کمیسـیون 
امنیـت ملـی و سیاسـت خارجـی مجلـس در CFT بـه 

شـرح زیـر اسـت: جهـت رفـع ایـرادات شـورای نگهبـان 
در ردیـف هـای 1، 2، 3، 5، 6، 8  )ایـرادات مربـوط بـه 
بندهـای 1، 2، 3، 4، 5 مـاده 9 موضـوع ردیـف 9(، 10، 
)ایـرادات مربـوط بـه بندهـای 1، 2، 3، 4، 5 مـاده 11 
 21  ،20  ،18  ،17  ،16  ،15  ،14  ،12  ،)11 موضـوع ردیـف 
و 22 مـاده واحـده و شـروط آن بـه شـرح زیـر اصـالح 
شـد:ماده واحـده - بـه دولـت جمهـوری اسـالمی ایران 
اجـازه داده می شـود کنوانسـیون بیـن المللـی مقابله با 
تأمیـن مالـی تروریسـم )مصـوب 1378/9/18 برابـر بـا 
9 دسـامبر 1999 مجمـع عمومـی سـازمان ملـل متحـد( 
مشـتمل بـر یـک مقدمـه، بیسـت و هشـت مـاده و یک 
پیوسـت را بـا اعـالم شـروط زیـر پذیرفتـه و سـند ذی 
ربـط را مطابـق مقـررات ایـن مـاده نـزد امیـن اسـناد 

تودیـع کنـد.

اصال ح طلــب  عضــو  یــک 
مجلــس  رییســه  هیــات 
از  اســالمی  شــورای 
امضاهــای  کاهــش 
ــت:  ــر داد و گف ــه خب ــور خارج ــر ام ــتیضاح وزی اس
بــا تالش هایــی کــه از جانــب آقــای ذنــور و برخــی 
ــای  ــداد امضاه ــت تع ــر صــورت گرف ــتان دیگ دوس
اســتیضاح ظریــف بــه 9 فقــره رســیده و در نتیجــه 
ــا  ــی ب ــا رحیم ــد بود.علیرض ــی خواه ــوع منتف موض
اشــاره بــه آخریــن وضعیــت طــرح اســتیضاح 
ــه  ــه ب ــا توج ــرد: ب ــار ک ــه اظه ــور خارج ــر ام وزی
یکدســت  اســتیضاح کنندگان  انگیزه هــای  اینکــه 
نبــوده و اتفــاق نظــر کامــل وجــود نداشــت مرحلــه 
پــس گرفتــن امضاهــا نیــز بــه همیــن ترتیــب 

بــه دالیــل مختلــف  انجــام شــد و نماینــدگان 
بیــان  بــا  پــس گرفتنــد.وی  را  خــود  امضــای 
ــور  ــز مح ــه ج ــًا ب ــتیضاح کنندگان تقریب ــه اس اینک
ــتیضاح  ــای اس ــایر محوره ــورد س ــویی در م پول ش
نداشــتند، خاطرنشــان کــرد:  اتفاق نظــر  ظریــف 
ــرای  ــه ب ــی ک ــه تالش های ــه ب ــا توج ــوع ب در مجم
پــس گرفتــن امضاهــا انجــام گرفــت و نماینــدگان 
مختلــف بــه خصــوص آقــای ذوالنــور جهــت اقنــاع 
تعــدادی از اســتیضاح کنندگان بــرای انصــراف از 
ــداد  ــت تع ــد در نهای ــالش کردن ــتیضاح ت ــن اس ای
ــا  ــی 10 امض ــی یعن ــاب قانون ــد نص ــا از ح امضاه
ــر شــد و عمــالً موضــوع اســتیضاح از دســتور  کمت

کار خــارج خواهــد شــد.

لم
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گزارش 
پیام ما 

وزیـر آمـوزش و پـرورش از بررسـی نظـام رتبه بنـدی معلمان 
در هیـات دولـت طـی هفتـه آینـده خبـر داد و تاکیـد کـرد: 
هـدف اصلـی رتبه بندی، افزایش حقوق نیسـت بلکـه ارتقای 
توانمندی هـا و شایسـتگی ها معلمـان است.سـید محمـد 
بطحایـی در پایان نشسـت هیات دولـت، در جمع خبرنگاران 
در پاسـخ بـه سـوالی دربـاره نظـام رتبه بنـدی معلمـان گفت: 
آنچـه مـن درخصـوص نظـام رتبه بنـدی می توان بگویـم، این 
اسـت که نظام رتبه بندی در حال پیشـرفت اسـت و در بودجه 

سـال 98 هـم پیش بینی هایـی صـورت گرفته اسـت. 

مجلـس  ومحاسـبات  بودجـه  برنامـه،  عضـو کمیسـیون 
مهـم  موضـوع  درخصـوص  مجلـس  رأی  کـرد:  تاکیـد 
الیحـه CFT پیـروزی منطـق، عقالنیـت، گفـت وگـو، خـرد 
ورزی و غوغاسـاالری بـود و جامعـه امـروز ایران مسـتحق 
جعفـرزاده  غالمعلـی  اسـت.  منطـق  و  اخـالق  حاکمیـت 
ایمـن آبادی گفت: به کوری چشـم دشـمنان حـدود 2 ماه 
دیگـر چهلمیـن سـال پیـروزی انقـالب را جشـن گرفتـه و 
گرامیداشـت هـای هر سـاله تـا تحویل انقـالب به صاحب 

اصلـی اش ادامـه داد.

بررسی نظام رتبه بندی 
معلمان در هیات دولت

تصویب CFT پیروزی 
منطق بر غوغاساالری است

در  نفـت  فـروش  سـوم   مرحلـه  نفـت، گفـت:  وزیـر 
بـورس پـس از اینکـه گـزارش دو مرحلـه گذشـته بـه 
قـوای سـه گانـه  اقتصـادی  عالـی هماهنگـی  شـورای 
ارائـه شـود، صـورت مـی گیـرد و آقایـان بایـد تصمیـم 
بگیرنـد کـه پـس از ایـن چـه اتفاقـی رخ دهـد. بیـژن 
جـاری  هفتـه  نشسـت  بـه  اشـاره  بـا  زنگنـه   نامـدار 
اعضـای اوپـک، گفـت: تـا زمانـی کـه ایـران در شـرایط 
تحریـم قـرار دارد، درباره سـهمیه جمهوری اسـالمی در 

اوپـک بـا هیـچ شـخصی صحبتـی نمـی شـود.

پدرام سـلطانی گفت: از 21 فروردین ماه  تا کنون بیش از 40 
بخشـنامه و دسـتورالعمل در حوزه سیاسـت های ارزی صادر 
شـده اسـت. نابـب رییـس اتـاق بازرگانـی، صنایـع و معادن 
ایـران افزود: بخشـنامه های متعددی ناظر بر سیاسـت های 
ارز، صـادرات غیـر نفتی، پیمان سـپاری و ... از اواخر فروردین 
صـادر شـده اسـت کـه  فکر می کنـم از این تعـداد بین هفت 
تا هشـت بخشـنامه تنها به موضـوع پیمان سـپاری صادرات 
غیـر نفتـی داللـت دارد و سـایر مـوارد، ممنوعیـت صـادرات، 

واردات، ثبـت سـفارش ها و ... را در بـر می گیـرد. 

بنزین 5 هزار تومانی 
شایعه است

ارز  به سامانه نیما 
می دهیم، کسی نمی خرد
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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بیش از 80 درصد رنگ های 
ترافیکی مضرند

کارشناسـان  و  برگزارکننـدگان 
همایـش رنـگ هـای ترافیکـی، 
هـا  راه  ایمنـی  و  خـط کشـی 
معتقدنـد بیـش از 80 درصـد ایـن نـوع رنـگ هـا کـه در 
کشـور اسـتفاده مـی شـوند بـرای محیـط زیسـت مضر 
بوده و در بسـیاری کشـورها کنار گذاشـته شـده اند. تاالر 
مشـاهیر پژوهشـگاه پلیمر و پتروشیمی روز )چهارشنبه( 
میزبـان کارشناسـان و مدعویـن پنجمیـن همایش ملی 
رنـگ های ترافیکی، خط کشـی و ایمنـی راه ها بود.دبیر 
ایـن همایـش اظهار داشـت: این همایش با شـعار بهبود 
کیفیت و با هدف به تصویر کشـیدن مشـکالت در زمینه 

خـط کشـی راه هـا برگـزار می شـود.

رنگ

پروژه زمین گرمایی به 
حال خود رها شده است

با گذشـت دو سـال از وعده مسئوالن 
بـرای افتتـاح پـروژه زمیـن گرمایـی 
مشگین شـهر ایـن پـروژه بـه دلیـل 
اختـالف وزارت نیـرو و پیمانکار پروژه 
معطـل و بالتکلیـف به حـال خود رها 

شـده است.
جریـان  در  مشگین شـهر  فرمانـدار 
بازدیـد از مراحل اجرایـی پروژه زمین 
گرمایی سـبالن در مشگین شهر اظهار 
کـرد: عملیـات تکمیـل پـروژه زمیـن 
سـال  دو  از  مشگین شـهر  گرمایـی 
پیـش بـه حالـت تعطیلی درآمـده و 
عمـده دلیل آن نیز بـه خاطر اختالف 
وزارت نیـرو و پیمانـکار پـروژه اسـت.
کـرد:  خاطرنشـان  صمـدی  اکبـر 
پـروژه زمیـن گرمایـی مشگین شـهر 
کـه از پروژه هـای شـاخص کشـور در 
تولیـد انرژی هـای نـو اسـت از دهـه 
80 بـه همـت وزارت نیـرو و سـازمان 
انرژی هـای نـو آغـاز شـده بـه طوری 
شـرکت های  خـروج  از  بعـد  کـه 
خارجـی براثـر تحریم هـای ظالمانـه 
علیه کشـورمان شـرکت حفاری ملی 
نفـت ایران ایـن پـروژه را ادامه دادند.
وی بـه حفـر 11 حلقـه چـاه در عمـق 
360 متـری زمیـن بـرای دسـتیابی 
بـه انـرژی حرارتـی و ژئوترمال اشـاره 
کـرد و افـزود: در حالـی کـه قـرار بـود 
سـال گذشـته ایـن پـروژه بـه مرحله 
بهره بـرداری برسـد امـا بـه خاطـر 20 
میلیـارد تومان اختالف حسـاب بین 
وزارت نیـرو و شـرکت پیمانـکار ایـن 
پـروژه بـه حـال تعطیل و نیمـه تمام 
رها شـده اسـت.در تالش هسـتیم تا 
با همکاری مسـئوالن استانی و وزارت 
نیـرو بـه ویژه شـرکت انرژی هـای نو 
بتوانیـم ایـن پـروژه را از بالتکلیفـی 
و  تکمیـل  زمینـه  و  کـرده  خـارج 
بهره بـرداری ژئوترمـال را فراهم کنیم.

حناچی؛ پوپولیست یا عملگرا؟ مساله این است
شهردار تهران سه شنبه هفته قبل با مترو و این هفته با دوچرخه به شهرداری رفت

خبر

شهردار تهران در حال رفتن به محل کار با دوچرخه

ــه  ــاره ب ــا اش ــزد ب ــتان ی ــاورزی اس ــاد کش ــازمان جه ــس س ریی
ــه دور  ــد ب ــت:  بای ــظ خــاک گف ــای انجــام شــده در حف غفلت ه
ــی  ــواد آل ــدن م ــه ســمت بازگردان ــه مصلحــت اندیشــی ب هرگون
ــود  ــم و ک ــت کنی ــی حرک ــه کشــاورزی حفاظت خــاک و توجــه ب

ــم. ــار بگذاری ــیمیایی را کن ش
ــور، در همایــش روز  ــه گــزارش ایســنا، ســیدجمال ســجادی پ ب
جهانــی خــاک کــه بــا حضــور مســئوالن و اعضــای هیئــت علمــی 
ــا اشــاره  دانشــکده منابــع طبیعــی و کویرشناســی برگــزار شــد، ب
بــه اهمیــت روز جهانــی خــاک، بــه معرفــی وضعیــت خاک هــای 
ــظ  ــرد: در ســال های گذشــته در حف ــار ک اســتان پرداخــت و اظه
خــاک و جلوگیــری از کاربــری زمین هــای کشــاورزی غفلت هــای 

زیــادی شــده اســت.
وی بــا اشــاره بــه این کــه عــده ای معتقدنــد چــون آب کــم اســت 
ــگاه  بایــد زمیــن هــا تغییــر کاربــری داده شــوند، افــزود: ایــن ن
غیرپایــدار در کمیســیون هــای مــاده پنــج، همچنــان وجــود دارد و 
بــه عنــوان یکــی از منابــع درآمــدی شــهرداری ها تلقــی می شــود 
بــه گونــه ای کــه 30 تــا 40 درصــد درخواســت های ایــن کمیســیون 

در شــهرها مربــوط بــه همیــن موضــوع اســت.
رییــس ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان یــزد بــا تأکیــد بــر لزوم 
ــا دوری از مصلحــت  ــد ب ــت: بای ــای در توســعه گف ــر نگاه ه تغیی
اندیشــی و نــگاه منطقــه ای و بخشــی در مباحــث قانونــی و اجرای 

آن، بــه ســمت نــگاه توســعه پایــدار گام هــای جــدی برداریــم .
ــت علمــی دانشــگاه  ــزدی« عضــو هیئ ــی ی »محمدحســین پاپل
تربیــت مــدرس یکــی از معضــالت عمــده خــاک را دیــد اقتصادی 
جوامــع بشــری بــه آن دانســت و بیــان کــرد: در اقتصــاد ســنتی 
عدالــت اجتماعــی و کمــک بــه زنــده ماندن ضعیفــان، محــور بوده 
ولــی امــروز بدلیــل عــدم رعایــت قوانیــن کشــور و بــی توجهــی 
بــه دانــش و مدیریــت بومــی شــاهد فرســایش شــدید خــاک در 

بخــش کشــاورزی هســتیم.
ایــن اســتاد دانشــگاه تصریــح کــرد: اجــرای قوانیــن موجــود در 
ــوق  ــودن درس حق ــه نم ــداری خــاک، اضاف ــظ و نگه ــه حف زمین
بــه دروس دانشــجویان منابــع طبیعــی و کشــاورزی و همچنیــن 
ــرای کاهــش  ــات ب ــن اقدام ــی از مهمتری ــش بوم گســترش دان

مشــکالت خــاک کشــور اســت.
»عیســی اســفندیارپور« عضــو هیئــت علمی دانشــگاه رفســنجان 
نیــز در ایــن همایــش بــه نگرانی هــای جامعــه در مــورد معضــل 
ــی  ــورزی هــای ب ــه کودهــای شــیمیایی، خاک ــی روی اســتفاده ب
ــای  ــاک ه ــنگین در خ ــر س ــع عناص ــز تجم ــا و نی ــه و نابج روی
ــن  ــه ای ــه ب ــی ک ــرد: در صورت کشــاورزی اشــاره و خاطرنشــان ک
عنصــر ضــروری بــرای حیــات، نــگاه ویــژه و راهبــردی نشــود، دنیا 
و بخصــوص ایــران بایــد منتظــر گســترش بیماری هایــی باشــد 
کــه از طریــق خــاک بــه گیــاه، حیــوان و انســان منتقــل می شــود.
اســفندیارپور در ادامــه مطالــب جامعــی در مورد ســالمت و اهمیت 
خــاک بیــان داشــت و دانشــجویان را بــه تشــکیل NGO هــای 
کاربــردی و پرتــوان بــرای مقابلــه بــا مشــکالت خــاک دعــوت کرد.
ــک و  ــق خش ــت مناط ــروه مدیری ــر گ ــمی« مدی ــمیه قاس »س
بیابانــی نیــز در خصــوص برگــزاری ایــن همایــش گفــت: منابــع 
ــی  ــی و بســتر اصل ــم مل ــروت عظی ــوان ث ــه عن ــاک کشــور ب خ
کشــاورزی و محیــط زیســت، در قــرن گذشــته در ســطح جهانی و 
ملــی، مــورد بی مهــری قــرار گرفتــه و ایــن عــدم توجــه باعــث بروز 
مشــکالت عدیــده ای در بهــره وری کشــاورزی و حفاظــت محیــط 

زیســت شــده اســت .

احتمال گسترش 
بیماری های ناشی از خاک

ــازمان  ــتی س ــی زیس ــروه ایمن ــس کارگ ریی
حفاظــت محیــط زیســت بــا اشــاره بــه 
ــی  ــد داخل ــا تولی ــازمان ب ــن س ــت ای موافق
پنبــه تراریختــه گفــت: مخالفــان محصــوالت 
جامعــه  ســالمت  نگــران  کــه  تراریختــه 
محصــوالت  بــه  نســبت  بایــد  هســتند 

بیشــتری  نگرانــی  تراریختــه  وارداتــی 
داشــته باشــند چــون طــی 20 ســال گذشــته 
ــی در  ــهم عظیم ــی س ــای واردات تراریخته ه
ســفره های مــا ایرانیــان داشــته اســت.

در  توالیــی  ایســنا، محمــود  بــه گــزارش 
ایمنــی  ملــی  شــورای  خبــری  نشســت 

ســازمان  در  آذر(   14( روز  کــه  زیســتی 
حفاظــت محیــط زیســت برگــزار شــد بــا 
اشــاره بــه قانــون ملــی ایمنــی زیســتی 
ــاده  ــر 11 م ــتمل ب ــون مش ــن قان ــت: ای گف
و هشــت تبصــره اســت کــه در مــاده 2 
ــد،  ــه تولی ــوط ب ــور مرب ــه ام ــه کلی ــده ک آم
و  داخلــی  انتقــال  و  نقــل  رهاســازی، 
و  خریــد  واردات،  و  صــادرات  فرامــرزی، 
ــر  ــده تغیی ــروش و مصــرف موجــودات زن ف
بایــد بــا رعایــت  شــکل یافتــه ژنتیکــی 
قانــون ایمنــی زیســتی صــورت گیــرد و تنهــا 

در ایــن صــورت مجــاز اســت. وی ادامــه داد: 
ــه تولیــدات  ــاد کشــاورزی در زمین وزارت جه
وزارت  و  طبیعــی  منابــع  و  کشــاورزی 
بهداشــت در حــوزه تولیــد مــواد غذایــی 
پزشــکی مســئولیت  مــواد  و  بهداشــتی  و 
حفاظــت  ســازمان  همچنیــن  دارنــد. 
ــات وحــش و  ــط زیســت در حــوزه حی محی
محصوالتــی کــه ســایر دســتگاه ها تولیــد 
مخاطــرات  ارزیابی هــای  بایــد  می کننــد 

زیســتی را انجــام دهــد.

موافقت سازمان محیط زیست 

با تولید پنبه تراریخته

سـازمان  زیسـتی  ایمنـی  کارگـروه  رییـس 
حفاظت محیط زیسـت گفت: هر سـه دسـتگاه 
و  بهداشـت  وزارت  کشـاورزی،  جهـاد  وزارت 
سـازمان محیـط زیسـت بایـد ظرفیت سـازی 
الزم را بـرای انجـام وظیفـه تخصصـی خود در 
حـوزه محصـوالت تراریختـه انجام دهنـد و در 
هـر یـک از ایـن دسـتگاه ها کارگروه مسـتقلی 

بـرای ایمنـی زیسـتی مسـتقر شـده اسـت.

خبر
پیام ما

رییس اداره حفاظت محیط زیست انزلی گفت: با شروع صدور پروانه شکار از ماه گذشته تاکنون، محیط بانان 
مستقر در تاالب بین المللی انزلی به صورت شبانه روزی با اجرای عملیات گشت و کنترل در عرصه های آبی و 

خشکی با هرگونه تخلف توسط شکارچیان و صیادان متخلف برخورد می کنند.

راهکارهای تابش برای حل 
مشکل آلودگی هوا

رییـس فراکسـیون محیـط زیسـت 
ارائـه  از  اسـالمی  مجلـس شـورای 
راهکارهـای خـود بـه شـهردار تهـران 
بـرای حـل مشـکل آلودگـی هـوای پایتخـت خبـر داد . تابـش 
اضافـه کـرد:  در مذاکـره با آقـای حناچی تاکید کردم که مشـکل 
آلودگـی هـوای تهـران تنهـا بـا احـداث بزرگـراه و اتوبـان قابـل 
حـل نیسـت؛ بلکـه مجموعـه اقدامـات و رفتارهایـی کـه منجـر 
بـه کاهـش آالینده هـای متصاعـده از منابـع ثابـت و متحـرک 
می شـود و همچنین اصالح رفتارهـا، فرهنگ ترافیکی و طراحی 
معبـر بـرای تردد و ایمنـی دوچرخه و موتورسـیکلت، جایگزینی 
موتـور سـیکلت های برقـی بـه جـای بنزینـی کـه جـزو تکالیف 

ششـم توسـعه استس.

هوا

تبدیل زباله های مرطوب 
به سوخت

ایلینویـز  دانشـگاه  محققـان 
زیسـتی  هـای  زبالـه  توانسـتند 
مرطـوب ماننـد فضـوالت دام ها 
و ضایعـات مـواد غذایـی را بـه نوعـی سـوخت سـازگار 
پایـگاه  از  ایرنـا  بـه گـزارش  تبدیـل کننـد.  دیـزل  بـا 
خبـری سـاینس دیلـی، صنایـع فـراوری مـواد غذایـی 
و دامپـروری در آمریـکا سـاالنه 79 میلیـون تـن زبالـه 
زیسـتی مرطـوب تولیـد مـی کننـد. یکـی از مهـم تریـن 
خـارج  هـا  زبالـه  ایـن  از  انـرژی  تولیـد  دشـواری های 
کـردن آب از آن هـا اسـت. انـرژی موردنیـاز بـرای ایـن 
فراینـد خشـک کـردن تقریبا بـه اندازه انـرژی حاصل از 

ایـن زبالـه هـا اسـت.

زباله

نمایشگاه مدیریت 
پسماند و بازیافت 

مدیریـت  نمایشـگاه  نخسـتین 
ماشـین  بازیافـت،  پسـماند، 
روز  وابسـته  تجهیـزات  و  آالت 
چهارشـنبه بـا حضـور مدیـران شـهری در مجموعـه بیـن 
المللـی شـهر آفتـاب گشـایش یافت.مدیرعامـل سـازمان 
مدیریـت پسـماند شـهرداری تهـران گفـت: این نمایشـگاه 
از 14 تـا 17 آذرمـاه از سـاعت 10 تـا 17 در شـهر آفتـاب 
ادامـه دارد.رضـا عبدلی افـزود: 85 غرفه در این نمایشـگاه 
برپـا شـده کـه از ایـن تعـداد 15 غرفـه مربـوط به شـرکت 
کننـدگان خارجـی اسـت، در ایـن نمایشـگاه کشـورهایی از 
جملـه آلمـان، ایتالیـا، ایرلند شـمالی، هلنـد و چین حضور 

یافتـه انـد.

پسماند

صدور پروانه های شکار بدون 
ارزیابی زیست محیطی

در  پرنـده  شـکار  پروانـه   2000
اسـتان تهـران در حالـی صـادر 
گفتـه  بـه  کـه  اسـت  شـده 
رئیـس اداره نظـارت بـر امـور حیـات وحـش محیـط 
زیسـت اسـتان تهـران، آمـار دقیقـی از پرنـدگان ایـن 
اسـتان در دسـترس نیسـت و بـا توجـه بـه ظرفیـت 
گرفته انـد  مجـوز  کـه  افـرادی  تمـام  محـدوده  ایـن 
بـا بیـان  موفـق بـه شـکار نمی شـوند. محمـد کرمـی 
جزییـات بیشـتری از پروانه هـای شـکار صـادر شـده 
در اسـتان تهـران اظهـار کـرد: پروانه های شـکار پرنده 
در اسـتان تهران پس از پنج سـال صادر شـده اسـت.

شکار

دومیــن  در  تهــران  شــهردار 
خــودروی  بــدون  سه شــنبه 
خــود بــا دوچرخــه بــه محــل کار 
خــود رفــت. ایــن موضــوع ســبب 

شــد.  زیــادی  واکنش هــای 
اقــدام  ایــن  بــا  عــده ای 
تهــران،  شــهردار  حناچــی 
بــه او حملــه کــرده و کارش 
پوپولیســتی  اقــدام  یــک  را 
ــن  ــان ای ــد. در می ــوان کردن عن
افــراد  غالمحســین کرباســچی 
کارگــزاران  حــزب  دبیــرکل 
در  او  دارد.  قــرار  ســازندگی 
اینســتاگرام  رســمی  صفحــه 
خــود بــا انتشــار پســتی در 

 « نوشــت:  خصــوص  ایــن 
ای کاش آقــای حناچــی بــه 
زود  صبــح  دوچرخــه  جــای 
بــدون ترافیــک بــا ماشــین 
و  کارش  دفتــر  در  می رفــت 
می کــرد  تــالش  پیگیــری  
واگــن  صدهــا  زودتــر  کــه 
بــه  متــرو  مانــده  معطــل 
ــوند  ــق ش ــرو ملح ــوط مت خط
کــه صدهــا هــزار مســافرمترو 
راحت تــر و ســریع تر برســند 
و ده هــا هــزار اتوموبیــل کمتــر 

بیاینــد.« بیــرون 

حناچی از  حمایت 
بــه  حالــی  در  کرباســچی 
ــاد  ــی انتق ــدام حناچ ــن اق ای
کارش  و  کــرده  اعتــراض  و 
پوپولیســتی  اقــدام  یــک  را 

عنــوان کــرده کــه در دیگــر 
از  بســیاری  ماجــرا  ســوی 
ــاع  ــی دف ــت حناچ ــن حرک ای

. نــد ه ا کرد
تعــدادی از کاربــران توییتــر 
اقــدام،  ایــن  از  دفــاع  در 
بــه  نوشــتند.کابری  مطلــب 
ــر  ــی در توییت ــی اکرم ــام عل ن
نوشــت: » شــهرداران تمــام 
دنیــا  بــزرگ  شــهرهای 
می کننــد  ســواری  دوچرخــه 
غالمحســین  اونجاهــا  امــا 
ــرازی  ــادق خ ــچی و ص کرباس
گیــر  بهشــون  کــه  ندارنــد 

بدهــد.« 
درویــش  محمــد  همچنیــن 
ــات علمــی موسســه  عضــو هی
ــع  ــا و مرات ــات جنگل ه تحقیق

تلگرامــی  کانــال  در  کشــور 
خــود بــه نشــر مطلــب حســین 
ــی فعــال محیــط زیســت  آخان

ــت. ــوص پرداخ ــن خص در ای
دیــدن  عزیــز،  »حناچــی 
ــما  ــن ش ــر کار رفت ــس س عک
بــا دوچرخــه اشــک شــوق بــر 
ــدون  ــرد. ب چشــمانم جــاری ک
بگویــم  می توانــم  شــک 
امــروز قشــنگترین روز زندگــی 
فعــاالن  از  بســیاری  و  مــن 
اســت کــه  محیــط زیســتی 
ســالها بــرای آســمانی آبــی 
تــالش می کننــد. امــروز روز 

پیــروزی امیــد بــود. 
ســر  هفتــه گذشــته  وقتــی 
ــیله  ــا وس ــما را ب ــن ش کار رفت
ســتایش  عمومــی  نقلیــه 
مــن  بــر  دوســتانی  کــردم، 
ــک  ــن ی ــه ای ــد ک خــرده گرفتن
شــواف اســت. ولــی امــروز 
را کردیــد کــه  درســت کاری 
بودیــم.  منتظــرش  دهه هــا 
شــما،  تنهــا  نــه  امــروز 
ســومین  در  مــا  همــه  کــه 
ســالگرد پویــش ســه شــنبه 
هــای بــدون تردیــد پیــروز 
واقعــی بودیــم. ایــن کار شــما 
ــم  ــال و نی ــک س ــتگی ی خس
ــهر  ــت ش ــی در مدیری بالتکلیف
ــار در  ــاعت ها انتظ ــران و س ته
تنمــان  از  را  صــف رای دادن 
نشــان  شــما  کــرد.  بیــرون 
دادیــد کــه الیــق بهشــتید. 

تهــران  آلودگــی  حــل  راه 
امــروز  کــه  اســت  همانــی 
داد:  انجــام  تهــران  شــهردار 
بــا خودروهــای  خداحافظــی 

پیــاده  انتخــاب  و  شــخصی 
و  ســواری  دوچرخــه  روی، 
نقــل  و  حمــل  از  اســتفاده 
می داننــد  همــه  عمومــی. 
کــه حمــل و نقــل عمومــی 
شــهر بســیار پــر نقــص اســت. 
یکــی از دانشــجویانم برایــم 
تعریــف می کــرد کــه هفتــه 
گذشــته بــه دلیــل ازدحــام 
بیــن  در  پایــش  متــرو،  در 
ــرده  ــر ک ــتگاه گی ــار و ایس قط
بــود و چیــزی نمانــده بــود 
ــدی  ــر ج ــا خط ــش ب ــه جان ک
ــی  ــن را کس ــود. ای ــه ش مواج
خــود  کــه  می کنــد  درک 
ــی  ــود. روزهای ــرو ش ــوار مت س
ــا  ــه و ی ــا دوچرخ ــن ب ــه م ک
ــی روم  ــگاه م ــه دانش ــاده ب پی
ــای  ــم کج ــی می فهم ــه خوب ب
مســیر بایــد اصــالح شــود. 
ــر کار  ــوس س ــا اتوب ــی ب وقت
مــی  درک  خــوب  مــی روم 
اتوبوس هــای  اشــکال  کنــم 
راه  چیســت.  گیشــا-انقالب 
ــراه  درک مشــکالت شــهر، هم
ــت. ــهروندان اس ــا ش ــدن ب ش

ــزودی  ــه ب ــدر زیباســت ک  چق
بخشــنامه  محتــرم  شــهردار 
شــهرداران  کلیــه  کــه  کنــد 
مناطــق 22 گانــه و معاونــان 
ــه ای  ــد هفت ــران موظفن و مدی
ســه  فقــط  )نــه  بــار  یــک 
شــنبه ها( بــا حمــل و نقــل 
ــر کار  ــه س ــی و دوچرخ عموم
ــی  ــد. شــهرداران و مدیران برون
نمی رونــد  بــار  زیــر  کــه 
بهتــر اســت اســتعفا دهنــد. 
 21 منتظریــم  بخصــوص 
و  نفــر عضــو شــورای شــهر 
30 نماینــده تهــران نیــز بــا 
پیــروی از شــهردار بــا انتخــاب 
دوچرخــه، متــرو و اتوبــوس 
کــه  بپیوندنــد  پویشــی  بــه 
تنهــا راه نجــات مــا از آلودگــی 
آنهــا  اســت.  ترافیــک  و 
بــه مــا  ایــن کار خــود،  بــا 
ــه  ــر ب ــه اگ ــد ک نشــان می دهن
نمی تواننــد  مختلــف  دالیــل 
ــام  ــا انج ــرای م ــادی ب کار زی
همــراه  بــا  حداقــل  دهنــد، 
شــدن بــا مــا، در دردهــای مــا 

» شــریکند.

ته
نک

حسین آخانی فعال محیط زیست نوشت: 
»حناچـی عزیز، وقتی هفته گذشـته سـر کار رفتن 
شـما را بـا وسـیله نقلیـه عمومـی سـتایش کردم، 
دوسـتانی بـر مـن خـرده گرفتنـد کـه ایـن یـک 
شـواف اسـت. ولـی امـروز درسـت کاری را کردید 
کـه دهه ها منتظـرش بودیـم. امروز نه تنها شـما، 
که همه ما در سـومین سـالگرد پویش سـه شـنبه 
هـای بـدون تردیـد پیروز واقعـی بودیـم. این کار 
شـما خسـتگی یـک سـال و نیـم بالتکلیفـی در 
مدیریـت شـهر تهـران و سـاعت ها انتظـار در صف 
رای دادن را از تنمـان بیـرون کـرد. شـما نشـان 

دادیـد کـه الیق بهشـتید. «

پیام رسـانه

فرانس24 می گوید:  خبرگزاری 
معترضیـن »جلیقه زرد« حس می کنند 
دولت بـا عقب انداختن افزایش قیمت 

سـوخت آن ها را مسخره کرده است.

خبرگـزاری یورونیوز از تحویل 
اطالعات مربوط به قتل خاشـقجی توسط 
CIA به سـناتورهای آمریکایی خبر داده.

روزنامه وال استریت ژورنال با 
انتشار تصویری از نمودار تغییرات قیمت 

بازارهای سرمایه آمریکا از تناقض در قیمت ها 
به دلیل جنگ تجاری با چین خبر داده.

خبرگـزاری سی ان ان از تحت فشار آمریکااروپافرانسه
قـرار گرفتن رئیس جمهوری آمریکا 
بخاطر پرونده سـازی مولر خبر داده.

آمریکا
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این صفحه می خوانیم
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پیام رسـانه

روزنامـه خبرشمال به نقل از 
رییس جمهور در جمع مردم شـاهرود 

نوشـت: آب سمنان را از خزر می آوریم.

روزنامـه اصفهان زیبا  به نقل از روزنامه کاغذوطن -----
رهبر انقالب نوشـت: قانون بازنشستگان 
بسـیار خوب است ، اما اطالق آن درست 

نیست.

روزنامه افسانه  نوشت: امکان ایجاد و اصفهانجنوب کرمانمازندران
توسعه گلخانه در فارس وجود ندارد.

فارس

حمید زارع بهتاش مشاور رئیس سازمان در امور ایثارگران شد
در حکمی از سوی علی اصغر مونسان معاون رییس جمهوری و رییس سازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری حمید زارع بهتاش به عنوان مشاور رئیس سازمان در امور ایثارگران 
منصوب شد.

پیام میراث

رنا
 ای

س:
عک

و  دسـتی  صنایـع  فرهنگـی،  میـراث  سـازمان  رییـس 
گردشـگری گفت: تفاوت نرخ ارز ایجاد شـده در کشـور 
صـادرات  حجـم  در  مالحظـه  قابـل  افزایـش  موجـب 

صنایـع دسـتی شـده اسـت.
هـای  طـرح  افتتـاح  حاشـیه  در  مونسـان  اصغـر  علـی 
حـوزه گردشـگری و صنایـع دسـتی کـه همزمان با سـفر 
اسـتان  بـه  امیـد  و  تدبیـر  و کاروان  رییـس جمهـوری 
سـمنان انجـام شـد در جمـع خبرنـگاران افـزود: صنایع 
دسـتی بـه عنـوان صـادرات غیـر نفتـی نقـش موثـری 
صنایـع  داد:  ادامـه  دارد.وی  بـرای کشـور  آوری  ارز  در 
دسـتی صنعـت ارزانـی اسـت کـه دارای ارزش افـزوده 
زیـادی بـوده و در اشـتغالزایی، بهبود معیشـت و درآمد 
زایـی بـرای کشـور نقش موثـری ایفا مـی کند.مونسـان 
یکـی  دسـتی  صنایـع  رونـق  و  توسـعه  داشـت:  ابـراز 
فرهنگـی،  میـراث  سـازمان  و  دولـت  هـای  اولویـت  از 
صنایـع دسـتی و گردشـگری کشـور اسـت و بـه منظـور 
تحقـق ایـن راهبـرد، 12 هـزار میلیـارد ریـال اعتبـار در 
بخـش تسـهیالت ارزان قیمـت در قالـب طـرح اشـتغال 
روسـتایی بـا کارمـزد چهـار و 6 درصـد در نظـر گرفتـه 
شـده اسـت. سـال گذشـته بـدون در نظر گرفتـن فرش 
 281 بـر  بالـغ  دسـتی  صنایـع  بخـش  در  زیـورآالت  و 
میلیـون دالر صـادرات صـورت گرفتـه اسـت و بالـغ بـر 
250 میلیـون دالر صـادرات چمدانـی در سـال 96 انجـام 
شـد کـه درمجموع حـدود 500 میلیـون دالر ارزش مالی 

صـادرات سـال گذشـته صنایـع دسـتی کشـور بـود.
اقتصـادی  مشـکالت  رغـم  بـه  تصریـح کـرد:  مونسـان 
و ارزی در نیمـه اول امسـال صـادرات صنایـع دسـتی 
کشـور در مقایسـه با مدت مشـابه سـال قبل 9.5درصد 

افزایـش یافـت.
در  سـمنان  اسـتان  گفـت:  جمهـوری  رییـس  معـاون 
بخـش فـروش صنایـع دسـتی موفـق بـوده و در مـدت 
صنایـع  بخـش  در  خوبـی  فـروش  یکسـال  از  کمتـر 

اسـت. داشـته  دسـتی 

سوژه
تفاوت نرخ ارز 
حجم صادرات 

صنایع دستی را افزایش داده
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س:
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مدیریت چندگانه بالی جان آثار تاریخی
کارشناس میراث فرهنگی مازندران: مالکان بناهای تاریخی بدون هماهنگی با میراث فرهنگی دست به تغییرات می زنند

تعداد زیادی از بنای تاریخی ثبتی مازندران در تملک مردم و یا ادارات دولتی و غیر دولتی قرار دارند

 چندگانگــی مدیریــت و تصمیــم گیــری 
بناهــای  نگهــداری  و  حفــظ  بــرای 
ــه  ــا ن ــده ت ــث ش ــی باع ــی ثبت تاریخ
ــا  ــن بناه ــداری ای ــت و نگه ــا حفاظ تنه
بدرســتی و در چارچــوب حرفــه ای و 
ــن  ــه ای ــق نشــود، بلک کارشناســی محق
آثــار بــه ســمت تخریــب و ویرانــی 
پیــش برونــد. در زمــان حاضــر بــر 
اســاس آمــار اداره کل میــراث فرهنگــی 
مازنــدران از 2 هــزار و 500 بنــای تاریخی 
شناســایی شــده ایــن اســتان 750 بنــا 
در فهرســت آثــار ملــی قــرار دارنــد 

ــا  ــت از آنه ــت و حفاظ ــرای مرم ــه ب ک
ــاص  ــار اختص ــه و اعتب ــرفصل بودج س

ــد .  ــی یاب م
تعــداد زیــادی از بنــای تاریخــی ثبتــی 
هــای  خانــه  شــامل  مازنــدران کــه 
قدیمــی ، ســقاخانه هــا ، تکیــه هــا 
اماکــن  و  اداری  هــای  ســاختمان   ،
ــردم و  ــک م ــتند، در تمل ــی هس فرهنگ
ــرار  ــی ق ــر دولت ــی و غی ــا ادارات دولت ی
ــد و مشــکل از همیــن جــا شــروع  دارن
ــه  ــا ب ــن بناه ــه ای ــرا ک ــود، چ ــی ش م
خاطــر داشــتن مالــک مشــخص در 
ــه  ــی وظیف ــرار دارد ول ــان ق ــار آن اختی
بویــژه  آنهــا  از  نگهــداری  و  حفاظــت 
زمانــی کــه پــای پاســخگویی بــه افــکار 

عمومــی بــه میــان مــی آیــد، بــا میــراث 
فرهنگــی اســت.

روی  بــر  و  قانــون  طبــق  چــه  اگــر 
ایــن  در  نــدارد  حــق  مالــک  کاغــذ 
بناهــا اقدامــی انجــام دهــد کــه هویــت 
تاریخــی و فرهنگــی آن را مخــدوش 
ــد  ــم بای ــر و ترمی ــه تعمی ــد و هرگون کن
ــی  ــراث فرهنگ ــر کارشناســان می ــا نظ ب
باشــد، ولــی تنهــا در ســال هــای اخیــر 
مــوارد زیــادی در مازنــدان مشــاهده 
ــدون اطــالع  ــی ب ــک حت ــه مال شــده ک
ــا را تخریــب کــرده  میــراث فرهنگــی بن
کــه بارزتریــن مــورد آن خانــه خلیلیــان 
ــر  ــل در ســال هــای اخی شهرســتان باب

ــت. ــوده اس ب

ــاری  ــع س ــش ســوزی مســجد جام آت
کــه تابســتان امســال رخ داد، نمونــه ای 
ــای  ــی در بناه ــر از تداخــل مدیریت دیگ
نمایــش  بــه  را  مازنــدران  تاریخــی 

ــت. گذاش
مســجد جامــع یکــی از قدیمــی تریــن 
در  شــده  ثبــت  و  کشــور  مســاجد 
فهرســت آثــار ملــی اســت ولــی زمانــی 
ــوزی  ــش س ــئولیت آت ــوپ مس ــه ت ک
میــان دســتگاههای مختلــف پاســکاری 
کــه  شــد  مشــخص  شــد،  مــی 
ــالف  ــار اخت ــت در کن چندگانگــی مدیری
ســلیقه مجــال نگهــداری و حفاظــت 
اصولــی بــرای ایــن بنــا باقــی نگذاشــت 
ــا ایــن کــه یــک جرقــه خــارج شــده  ت
ــرق، کار آن را  از ســیم هــای فرســوده ب

ــاخت. س
فرهنگــی  میــراث  کارشــناس  یــک 
مازنــدران در ایــن بــاره بــه خبرنــگار 
ــی بخشــی  ــای قدیم ــت: بناه ــا گف ایرن
ــه  ــه ب ــک جامع ــت ی ــگ و هوی از فرهن
ــداری  ــظ و نگه ــد و حف ــی رون شــمار م
ــن  ــت و ای ــی اس ــه مل ــم وظیف ــا ه آنه
ــن بناهــای  ــت بخشــی از ای ــه مدیری ک
ــخاص  ــار ادارات و اش ــی در اختی قدیم
دغدغــه  از  یکــی  همــواره  دارد  قــرار 
ــراث  ــوزه می ــدرکاران ح ــای دســت ان ه

ــی رود .  ــمار م ــه ش ــی ب فرهنگ
از  یکــی  افــزود:  ایــزدی  مهــدی 
ــا  ــکان ب ــه مال ــن اســت ک مشــکالت ای
وجــود صراحــت داشــتن قانــون بــدون 
هماهنگــی بــا میــراث فرهنگــی و اخــذ 
ــه  ــت ب ــراث دس ــان می ــر کارشناس نظ
تغییراتــی در ایــن بناهــا مــی زننــد کــه 
نتیجــه آن ماننــد آنچــه که برای مســجد 

جامــع ســاری رخ داد، خســران برای کل 
جامعــه اســت. معــاون میــراث فرهنگی 
صنایــع   ، فرهنگــی  میــراث  اداره کل 
ــدران تعــداد  دســتی و گردشــگری مازن
بناهــا و اماکــن تاریخــی شناســایی 
ــر  ــزار و 500 اث ــتان را 2 ه ــده در اس ش
اعــالم کــرد و گفــت : ایــن آثــار شــامل 
تپــه هــا ، محوطــه هــا ، کاروانســراها ، 

ــت .  ــا اس ــا و آب انباره ــه ه خان
ــن  ــزود : از ای ــریفی اف ــب ش عبدالمطل
تعــداد بیــش از 700 بنــا در فهرســت 
ــار و  ــد و اعتب ــت شــده ان ــی ثب ــار مل آث
بودجــه ملــی بــرای ترمیــم و نگهــداری 

ــد .  ــی یاب ــص م ــا تخصی آنه
ــن  ــده ای ــت عم ــه داد : مالکی وی ادام
و  افــراد  اختیــار  در  ثبتــی  بناهــای 
ادارات اســت و میــراث فرهنگــی از نظــر 
چهارچــوب و ضوابــط در بحــث نگهــداری 

ــارت دارد .  ــا نظ آنه
مازنــدران  فرهنگــی  میــراث  معــاون 
گفــت : وقــوع حــوادث و اتفاقاتــی 
بــرای بناهــای تاریخی اســتان ناشــی از 
نادیــده گرفتــن چهارچــوب هــا و ضوابط 
میراثــی اســت کــه بــر بدنــه ایــن آثــار 
خــراش ایجــاد کــرده اســت کــه نمونــه 
اخیــر آن آتــش ســوزی مســجد جامــع 

ــود . ســاری ب
در خصــوص  بــاره کــه  ایــن  در  وی 
ــراد و ادارات  ــا اف ــی ب ــات اینچین تخلف
مالــک ایــن بناهــا برخــورد مــی شــود ؟ 
افــزود : میــراث فرهنگــی در خصــوص 
ایــن مســائل چشــم پوشــی و اغمــاض 
نمــی کنــد و تاکنــون در ایــن خصــوص 
برخوردهــای الزم صــورت گرفــت کــه 
ــان  ــد صاحب ــع ی ــه خل ــر ب ــی منج حت

ــز شــده اســت .  ــا نی ــن بناه ای

اداره کل  میراث فرهنگــی،  معــاون 
و  صنایع دســتی  میراث فرهنگــی، 
»بــا  گفــت:  هرمــزگان  گردشــگری 
مراجــع  بــه  اداره کل  ایــن  شــکایت 
مرمــت  دادگاه،  دســتور  و  قضایــی 
غیراصولــی پاســگاه قدیمــی جزیــره 
ــوروزی  ــد.«عباس ن ــف ش ــز متوق هرم
معــاون میــراث فرهنگــی ایــن اداره 
کل، بــا اعــالم ایــن خبــر اظهــار داشــت: 
»شــخصی کــه ایــن مــکان تاریخــی را 

بــا قــرار داد از دریابانــی تحویــل گرفتــه 
جبــران  را  وارده  صدمه هــای  بایــد 

ــد.« کن
میــراث  کل  »اداره  داد:  ادامــه  وی 
زمــان  منتظــر  هرمــزگان  فرهنگــی 
اعــالم اولیــن نشســت دادگاه بــرای 
احقــاق حقــوق عمومــی تضییــع شــده 
در فرآینــد مرمــت غیراصولــی اســت.«
او افــزود: »ایــن دومیــن مرتبــه ای 
اســت کــه ایــن فــرد اقــدام بــه مرمــت 

ــره  ــم جزی ــگاه قدی ــی پاس ــر اصول غی
هرمــز مــی کنــد کــه در مرتبــه اول 
بــا  اداره کل  ایــن  حقوقــی  بخــش 
ــید و  ــم رس ــه تفاه ــده ب ــاد ش ــرد ی ف
ــه داد:  ــد.«نوروزی ادام ــف ش کار متوق
اداره کل  اطــالع  بــدون  فــرد  »ایــن 
میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و 
ــی،  ــت اصــول مرمت گردشــگری و رعای
ــا  ــون ب ــه اکن ــرد ک ــاز ک ــود را آغ کار خ
از  اداره کل  ایــن  قضایــی  شــکایت 
ادامــه کار وی جلوگیــری شــده اســت.« 
بــا  هرمــز  جزیــره  قدیــم  پاســگاه 
شــماره 11472 در 24 اســفند 1383 در 
ــت رســیده  ــه ثب ــی ب ــار مل فهرســت آث

ــت. اس

مرمت غیراصولی پاسگاه جزیره 

هرمز متوقف شد

شناسایی 45 محوطه و تپه 
باستانی در نهاوند

تاریخـی  آثـار  نـگاری  مسـتند  و  شناسـایی  بررسـی،  بازنگـری  سرپرسـت 
شهرسـتان نهاونـد از شناسـایی 45 اثـر )محوطه و تپه( متعلق بـه دوره های 
پیـش از تاریـخ، تاریخی و اسـالمی در این محـدوده خبر داد. احمدعلی عرب 
گفـت: شهرسـتان نهاونـد واقـع در جنوب اسـتان همدان و در میـان ارتفاعات 
زاگـرس در حقیقـت دشـتی میـان کوهـی بـا حوضه های آبریز بسـیار اسـت 
کـه در دو جنـاح غربـی و جنوبـی به ترتیب با اسـتانهای کرمانشـاه و لرسـتان 
همجـوار اسـت.به گفتـه ایـن باسـتان شـناس، اقلیـم و شـرایط آب و هوایی 
مناسـب، وجـود خـاک حاصلخیـز و فراوانـی منابـع آب بـه ویژه چشـمه ها و 
سـراب هـا و در نهایـت قرارگیـری در مسـیر راههـای اصلـی و تجـاری سـبب 
شـده کـه ایـن سـرزمین از دیربـاز تـا بـه امـروز از اهمیـت ویـژه ای برخوردار 
باشـد. او بـا بیـان اینکـه پیونـد نـام ایـن منطقـه در غـرب کشـور و در جـوار 
ارتفاعـات زاگـرس بـا پیامدهـای مهـم تاریـخ ایـران بـه ویـژه در دوره هـای 
تاریخـی و اسـالمی نشـان از اهمیـت آن دارد، گفت: شـرایط مسـاعد زیسـت 
محیطـی و زمین سـیمای مناسـب این دشـت میانکوهـی از دوره های پیش 
از تاریخ تا به امروز، مسـکنی مناسـب را برای سـاکنانش فراهم آورده اسـت 
کـه تعـداد بـاالی محوطـه هـای شناسـایی شـده طـی چنـد فصل بررسـی و 

شناسـایی باسـتان شـناختی تأییـدی بر این مدعاسـت.

ته
نک

یـک کارشـناس میـراث فرهنگـی مازنـدران در ایـن بـاره به 
خبرنـگار ایرنـا گفـت: بناهـای قدیمـی بخشـی از فرهنـگ و 
هویـت یـک جامعه به شـمار مـی رونـد و حفـظ و نگهداری 
آنهـا هـم وظیفـه ملی اسـت و ایـن کـه مدیریت بخشـی از 
ایـن بناهـای قدیمـی در اختیار ادارات و اشـخاص قـرار دارد 
همـواره یکـی از دغدغه های دسـت انـدرکاران حـوزه میراث 
فرهنگـی به شـمار مـی رود . مهـدی ایـزدی افـزود: یکی از 
مشـکالت این اسـت کـه مالکان بـا وجود صراحت داشـتن 
قانـون بـدون هماهنگـی بـا میـراث فرهنگـی و اخـذ نظـر 
کارشناسـان میراث دسـت به تغییراتی در این بناها می زنند 
کـه نتیجـه آن ماننـد آنچه که برای مسـجد جامع سـاری رخ 
داد، خسـران بـرای کل جامعه اسـت.این کارشـناس میراث 
فرهنگـی  توضیـح داد: در مورد مسـجد جامع سـاری نصب 
سـامانه سرمایشـی )اسـپلیت( با سیم کشـی های آن بدون 
هماهنگـی و نظـارت کارشناسـان میـراث فرهنگـی و عـدم 
رعایـت نـکات حفاظتـی باعث شـد تا مسـجد آتـش بگیرد . 

میراثمیراث

موزه لوور روزهای بیشتری رایگان می شودرونمایی از اولین قرآن سفالین کشور
میـراث   سـازمان  رییـس 
و  دسـتی  صنایـع   فرهنگـی، 
قـرآن  اولیـن  از  گردشـگری 
)جـزء  سـفالین  مجیـد 
رونمایـی کـرد. دانایی فـرد  حبیـب  اسـتاد  اثـر  اول( 
در  رییس جمهـور  معـاون  مونسـان،  علی اصغـر 
حاشـیه مراسـم رونمایـی از ایـن اثـر هنـری در جمع 
خبرنـگاران گفـت: »صنایع دسـتی هـم بخـش مهمـی 
اسـت کـه در اسـتان سـمنان هـم رشـته های مختلفی 
فعالیـت دارنـد، اثـری کـه امـروز رونمایی شـد، عالوه 
معنـوی  ارزش  اسـت،  ارزشـمند  یـک کار  اینکـه  بـر 
هـم بـه دلیـل قرآنی بـودن دارد، خوشـحال شـدم که 
ایـن توفیـق را داشـتم کـه در آییـن رونمایـی این اثر 
حضـور داشـتم.«او ادامـه داد: »ایـن اثـر کار دقیـق و 

خوبـی بـود، سـازمان میـراث فرهنگـی تـالش می کند 
کـه ایـن اثـر در فهرسـت میـراث جهانـی یونسـکو بـه 
ثبـت برسـد، همچنیـن در ادامـه راه کمـک خواهیـم 
کـرد کـه ایـن اثـر در مـوزه نگهـداری شـود و بخـش 
ایجـاد  هنـر  ایـن  از  اسـتفاده  بـا  نیـز  قـرآن  دوم 
شود.«مونسـان بـا بیـان اینکه خوشـحال کننده اسـت 
کـه بگوییـم مسـیر گردشـگری در اسـتان سـمنان بـه 
خوبـی پیـش مـی رود و اعـداد و ارقام نشـان می دهد 
گردشـگری  بخـش  در  را  مالحظـه ای  قابـل  رشـد 
شـاهد بودیـم،  ادامـه داد: »درصـد اشـغال هتل هـا 
رشـد قابـل مالحظـه ای داشـته اسـت بـه طـوری کـه 
34درصـد سـال گذشـته بـه 70درصـد در سـال جاری 
رسـیده اسـت کـه رقـم بسـیار مناسـبی اسـت تعـداد 

گردشـگران خارجـی نیـز رشـد داشـته اسـت .

لــوور  مــوزه  مســؤوالن 
فرانســه اعــالم کردنــد در 
ــب  ــک شنبه ش ــاه ی ــر م ه
رایــگان  صــورت  بــه  را 
ــود. ــد ب ــدان و گردشــگران خواهن ــرای عالقه من پذی
لــوور بــه عنــوان پربازدیدتریــن مــوزه جهــان پیــش 
از ایــن در کل ســال شــش روز را بــه صــورت 
ــر  ــای اخی ــا گزارش ه ــرد ام ــت می ک ــگان فعالی رای
ــی در  ــن طــرح موفقیت ــه ای ــی از آن اســت ک حاک
ــوی  ــه فرانس ــترده تری از جامع ــف گس ــذب طی ج
ــر اســاس  ــل و ب ــن دلی ــه همی نداشــته اســت و ب
طــرح جدیــد هــر مــاه یــک شنبه شــب را نیــز 
ــای  ــان و خانواده ه ــا جوان ــود ت ــد ب ــگان خواه رای
ــی و  ــکان فرهنگ ــن م ــد ای ــز بتوانن ــر نی کم درآمدت

ــد.  ــدن کنن ــری دی هن
هــدف از ایــن طــرح کــه قــرار اســت از پنجــم ژانویه 
ــاکن در  ــراد س ــه اف ــت ک ــن اس ــود ای ــی ش اجرای
مناطــق فقیــر حومــه پاریــس و همچنیــن جوانــان 
ــد  ــت بازدی ــز فرص ــان نی ــا و فرزندانش و خانواده ه
از لــوور را بــه دســت آورنــد. هم اکنــون بهــای 
ــورو )19  ــوور 17 ی ــوزه ل ــد از م ــل بازدی ــت کام بلی
دالر( اســت. شــمار بازدیدکننــدگان فرانســوی از 
مــوزه لــوور در شــش روز تعطیــل ســال ایــن مــوزه 
بــرای اولیــن بــار کاهــش یافتــه اســت و ایــن در 
حالــی اســت کــه تعــداد گردشــگران خارجــی لــوور 

همــواره در حــال رشــد اســت. 

ؤیا
ث آ
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گزارش
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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آموزش
ورود 85 درصد سوخت قاچاق به سیستان و بلوچستان از دیگر استان ها

معاون انتظامی و امنیتی استاندار سیستان و بلوچستان گفت: 85 درصد سوختی که از مرزهای این استان قاچاق 
می شود؛ از دیگر استان های کشور وارد می شود.

ان
یز

 م
س:

عک

ــی 5  ــجویان ط ــاد دانش ــت: اعتی ــزی گف ــتاندار مرک اس
ســال اخیــر از 2.٤ درصــد بــه ٤.7 درصــد رســیده اســت.
ســید علــی آقــازاده در جلســه شــورای هماهنگــی مبــارزه 
ــی  ــار م ــه انتظ ــان اینک ــا بی ــتان ب ــدر اس ــواد مخ ــا م ب
رفــت کــه در ایــن جلســه کارشناســان حاضــر مشــارکت 
بیشــتری در مباحــث داشــته باشــند کــه ایــن امــر محقــق 
نشــد، افــزود: بــا وجــود تــالش هــای صــورت گرفتــه در 
حــوزه هــای اجتماعــی همچنــان نگرانــی هایــی در ایــن 
حــوزه وجــود دارد و بــه نتیجــه مطلــوب نرســیده ایــم .

ــا مــواد مخــدر نیــز  ــارزه ب وی اضافــه کــرد: در حــوزه مب
و  دارد  افزایــش مصــرف کننــدگان  از  نشــان  آمارهــا 
حتــی در بیــن دانشــجویان نیــز آمارهــا صعــودی اســت 
ــاد ٤.2  ــزان اعتی ــا 92 می ــه در ســال 91 ت ــوری ک ــه ط ب
درصــد بــوده اســت و در بررســی ســال 9٦ تــا 97 اعتیــاد 
ــان اینکــه  ــا بی ــازاده ب ــه ٤.7 درصــد رســیده اســت .آق ب
متاســفانه جلســات خروجــی الزم را نــدارد و الزم اســت 
کــه دبیرخانــه شــورای هماهنگــی مبــارزه بــا مــواد مخــدر 
ــرد:  ــوان ک ــت بیشــتری داشــته باشــد، عن اســتان فعالی
اثــرات هــر کــدام از مــواد مخــدر ماننــد تریــاک، شیشــه، 
کــراک، گل و ... کامــال متفــاوت اســت و بایــد ایــن امــر 

کامــال از نظــر علمــی مــورد بررســی قــرار گیــرد.
ــی از  ــرف گل در برخ ــدن مص ــه آزاد ش ــاره ب ــا اش وی ب
اماکــن در تعــدادی از کشــورهای اروپایــی و آســیای 
شــرقی تصریــح کــرد: بــرای بــه نتیجــه رســیدن برنامــه 
هــا و اقدامــات الزم اســت کــه بیــن بــد و بدتــر تفکیــک 
ــب نشــینی  ــدم عق ــک ق ــی ی ــی حت ــل شــده و گاه قائ

شــود.
ــواد  ــا مصــرف م ــالش ه ــه ت ــود هم ــا وج ــزود: ب وی اف
ــوزان و دانشــجویان  ــش آم ــان، دان ــن جوان مخــدر در بی
رو بــه افزایــش اســت . اســتاندار مرکــزی بــا طــرح ایــن 
ــالش  ــا وجــود ت ــه ب ــراد دارد ک ــه کجــای کار ای ســوال ک
ــت؟  ــش اس ــه افزای ــرف رو ب ــد مص ــان رون ــا همچن ه
ــه  ــر ب ــان ام ــور کارشناس ــا حض ــث ب ــد مباح ــت: بای گف
صــورت علمــی مــورد بررســی قــرار گیــرد. گــزارش هــر 2 
ــت  ــات و وضعی دانشــگاه اراک و آزاد در خصــوص اقدام
ــا  ــود در حالــی کــه بایــد ب اعتیــاد دانشــجویان ناقــص ب
ــل  ــرد و قب ــورد ک ــی برخ ــه صــورت علم ــوع ب ــن موض ای
از پختــه تــر شــدن مباحــث اظهــار نظــری از ســوی 
ــس  ــوارد پ ــرد و م ــورت نگی ــی ص ــای اجرای ــتگاه ه دس
ــی  ــتگاههای اجرای ــه دس ــالغ ب ــا اب ــی، ب ــد از پختگ بع

ــرد . ــه خــود گی ــه عمــل ب جام

نماینده سیسـتان و بلوچستان در شورای 
عالی اسـتان ها گفت: دولت برای مشـکل 
سـوخت این اسـتان چـاره ای بیندیشـد.
عزیـز سـارانی درباره مشـکالت گاز رسـانی 
بـه اسـتان سیسـتان بلوچسـتان گفـت: 
اسـت موضـوع گاز رسـانی  چهـار سـال 
بـه ایـن اسـتان مطـرح شـده و قرار شـد 
ابتـدا از ایرانشـهر، زاهـدان و بعـد بـه زابل 
برسـد اما هنـوز خبری نیسـت.وی افزود: 

در آخریـن سـفر رئیس جمهور به اسـتان 
قـرار شـد تـا پایان مهرماه امسـال شـعله 
گاز به زابل برسـد که متاسـفانه نه شـعله 
گاز در سیسـتان روشـن و نـه شهرسـتان 
زابـل گازکشـی شـد .نماینده سیسـتان و 
بلوچسـتان در شـورای عالی اسـتان ها در 
ادامـه بـه وعده هـای عملـی نشـده دولت 
در بخـش گازرسـانی اشـاره کـرد و افزود: 
دولـت هـم اکنـون بـه دلیـل تحریم های 

بـه  لوله کشـی گاز  خـط  بـرای  موجـود 
شهرسـتان های ایـن اسـتان بـه مشـکل 
برخورده اسـت اما در قبال این مشـکالت 
نظـرم  .بـه  دارد  وجـود  نیـز  راه کارهایـی 
بـرای حـل شـدن ایـن مشـکل  می توان  
و  خصوصـی  بخش هـای  مشـارکت  بـا 
سـرمایه داران داخلی و خارجی  اسـتفاده 
شود.سـارانی  حـل  مشـکل  تـا  کـرد  
اضافـه کـرد: تاکنـون فقـط چنـد محله از 
شهرسـتان زاهدان لوله کشـی گاز شـده و 
متاسـفانه مـردم از لحـاظ انـواع سـوخت 
دچـار کمبـود و مشـکل هسـتند  ایـن در 
همجـوار  اسـتان های  اسـت کـه  حالـی 
ماننـد هرمـزگان و کرمـان از ایـن نعمـت 

برخوردارند.

 تحریم ها عامل تاخیر انتقال 

لوله گاز به سیستان وبلوچستان

استفاده از دانش بومی در کارهای 
آبخیزداری اتفاق خجسته ای است

مشـاور  رسـانه ای و  مدیـر روابـط عمومـی اسـتانداری کرمان در نشسـتی که 
بـا مدیـر و کارکنـان روابط عمومـی اداره کل منابع طبیعی و ابخیزداری اسـتان 
کرمـان داشـت ، توانمندسـازی و تـوان افزایـی جوامـع محلـی را فراینـدی 
مشـارکتی تلقـی کـرد و گفـت : اسـتفاده از دانـش بومـی اتفاق خجسـته ای 
اسـت کـه خیلـی زودتر از این می بایسـت دسـتگاه هـای اداری در سـرلوحه 

امور خـود قـرار دهند.
عبـاس تقـی زاده اظهـار داشـت : مـا همـواره خـارج از یـک بـوم و از بـاال بـه 
پاییـن بـرای یـک منطقـه و بـوم برنامـه ریـزی کـرده ایـم و اگر در پـروژه ها 
موفـق نبـوده ایـم ، بـه همین خاطر بوده اسـت کـه مردم و دانـش بومی آنان 

را در پـروژه هـا و فعالیـت هایمـان دخیل نکـرده ایم.
مدیـر روابـط عمومـی اسـتانداری کرمـان افـزود :  مشـارکت مـردم  و بهـره 
بـردن از دانـش بومـی آنـان در تصمیـم گیـری هـا ،باعث خرسـندی اسـت و 
قـدر مسـلم ایـن نـوع نـگاه  و اینکه مردم از حاشـیه به متن آورده می شـوند 
، موفـق خواهـد بود.تقـی زاده گفـت : دانـش بومـی کـه در فرآینـد و پلـه پله 
در کنـار کارشناسـان شـکل مـی گیـرد ، مانـدگار خواهـد ماند و تبدیـل به یک 

فرهنـگ می شـود.

ــد وزن  ــرد: بای ــد ک ــزی تاکی ــتاندار مرک اس
معضــل  بــا  مقابلــه  تجربــی  و  علمــی 
و حتــی  داد  افزایــش  را  اعتیــاد  بــزرگ 
در ایــن راســتا در کنــار مباحــث علمــی 
و کارشناســی از معتــادان بهبــود یافتــه 

اســتفاده کــرد .
ــدم  ــه ع ــبت ب ــد نس ــا نق ــی ب ــعید فرخ س
آزاد  و  اراک  دانشــگاه  روســای  حضــور 
اســالمی، بــر لــزوم اعــالم دلیــل ایــن 
ــد  ــورا تاکی ــه ش ــه دبیرخان ــور ب ــدم حض ع

ــرد . ک

سیستانخرم آباد

رواج مدرک گرایی معضل بیکاری را ایجاد کرده استفراهم شدن  خدمات ویلچری در فرودگاه خرم آباد

ویلچرنشــین  معلــوالن 
لرســتانی بــا مشــکالت زیــادی 
دســت و پنجــه نــرم می کننــد 
کــه یکــی از آنهــا نداشــتن 

بــود. خرم آبــاد  فــرودگاه  در  ویلچــری  خدمــات 
ــد:  ــه بودن ــوالن ویلچرنشــین اســتان گفت برخــی از معل
فــرودگاه  در  ویلچــری  خدمــات  نبــود  متأســفانه 
ــکل  ــه مش ــفر ب ــرای س ــه ب ــده ک ــبب ش ــاد س خرم آب
بخوریــم و مســافرت از طریــق خــودرو خیلــی ســخت 
اســت.آنان ادامــه دادنــد: بــه عنــوان مثــال وقتــی بــرای 
درمــان قصــد داریــم بــه تهــران برویــم کارمــان ســخت 
ــل  ــاعت داخ ــن س ــد چندی ــار بای ــه اجب ــود و ب می ش

ــیم. ــودرو باش خ
ــک و  ــتانی پارالمپی ــدال آوران لرس ــری از م ــد امی حام
پاراآســیایی در ایــن بــاره بــه ایســنا گفتــه بــود: حــدود 
ســه ســال پیــش بــا بلیــت بــه فــرودگاه خرم آبــاد رفتــم 
کــه وقتــی مــرا بــا ویلچــر دیدنــد پرســیدند چــه کســی 
ــت را پرســیدم،  ــو بلیــت داده اســت؟! وقتــی عل ــه ت ب
ــدارد! ــات ویلچــری ن ــاد خدم ــرودگاه خرم آب ــد ف گفتن

امــا حــاال خدمــات ویلچــری فراهــم شــده و غالم رضــا 
بنی صــدر مدیــر فــرودگاه در ایــن بــاره بــه ایســنا گفــت: 
خــودروی حمــل بیمــار کــه بــرای چنیــن مــواردی نیــاز 
ــده  ــداری ش ــش خری ــاه پی ــش م ــر ش ــغ ب ــت بال اس

اســت.      

و  سیســتان  اســتاندار 
قابلیــت  بلوچســتان گفــت: 
در  آمــوزی  مهــارت  هــای 
ویــژه  بــه  زایــی  اشــتغال 
ــای  ــازی نیروه ــی، توانمندس ــاغل خانگ ــه مش در عرص
تحصیلکــرده جویــای کار، ایجــاد شــرایط الزم بــرای 
بهبــود فضــای کســب و کار و شناســایی و پــرورش 
از  مختلــف  صنــوف  در  کارآفریــن  اســتعدادهای 
ــه ای  ــی و حرف ــن مزیــت هــای آموزشــه ای فن مهمتری

اســت .
احمدعلــی موهبتــی در دیــدار بــا معــاون توســعه منابــع 
ــا  ــعار م ــزود: ش ــور اف ــه ای کش ــی و حرف ــازمان فن س

ــت  ــتان اس ــوزی در اس ــارت آم ــت مه ــدازی نهض راه ان
ــه  ــا هم ــت ت ــروری اس ــم ض ــن مه ــق ای ــرای تحق و ب

ــم . ــا را بســیج کنی دســتگاه ه
ــکاری و  ــرخ بی ــش ن ــرای کاه ــرد: ب ــان ک وی خاطرنش
افزایــش بهــره وری نیــاز بــه راه انــدازی نهضــت مهــارت 
آمــوزی داریــم و در ایــن راســتا تمــام دســتگاه هــا بایــد 
ــن نهضــت  ــروی کار در ای ــره وری نی ــش به ــرای افزای ب

شــرکت کننــد .
موهبتــی تصریــح کــرد: تغییــر شــرایط فرهنگــی و رواج 
مــدرک گرایــی بجــای فراگرفتــن حرفــه هــای مختلــف 
منجــر بــه ایجــاد وضعیــت بحرانــی کنونــی شــده اســت و 

معضــل بیــکاری را ایجــاد کــرده اســت .

اختصاص نیافتن 60 
میلیارد تومان برای خراسان

نماینـده مـردم بجنـورد، مانـه و 
سـملقان، راز و جـرگالن و گرمـه 
شـورای  مجلـس  در  جاجـرم  و 
میلیـارد   60 گفـت:  اسـالمی 
اسـتان  ایـن  بـه  رئیس جمهـور  سـفر  اعتبـار  از  تومـان 
نیافتـه  اختصـاص  روسـتایی  راه هـای  سـاخت  بـرای 

اسـت.
بـه  روحانـی  دکتـر  سـفر  بـه  اشـاره  بـا  قربانـی  علـی 
ایـن  طـی  افـزود:  دهـم  دولـت  طـی  خراسان شـمالی 
سـفر اعتبـار 60 میلیـارد تومـان بـرای سـاخت راه هـای 
اختصـاص  هنـوز  شـد کـه  مصـوب  اسـتان  روسـتایی 

اسـت. نیافتـه 

خراسان

11000 عدد داروی 
کمیاب در ماکو کشف شد

فرمانـده انتظامـی ماکو از کشـف 11 
هـزار عـدد داروی کمیـاب در ماکـو 
خبر داد.سـرهنگ میرحیدر شفیعی 
بـا اشـاره بـه  در جمـع خبرنـگاران 
کشـفیات یـک هفتـه ای انتظامـی، گفـت: مامـوران انتظامـی 
شهرسـتان در حیـن کنتـرل خودروهـای در حال رفـت و آمد در 
یکـی از محورهـای مواصالتـی ماکـو به یک دسـتگاه خـودروی 
سـواری مشـکوک می شـوند و اقـدام بـه توقـف آن کردنـد.وی 
ادامـه داد: اقدامـات الزم بـرای بازرسـی خـودرو انجـام شـد کـه 
در ایـن بازرسـی ها 11 هـزار عـدد انـواع داروهـای کمیاب کشـف 
و راننـده خـودرو نیـز دسـتگیر و طی تشـکیل پرونـده مقدماتی 

تحویـل مراجـع قضایی شـد.

آذربایجان

بازارچه توپخانه 55 ارتش 
در اصفهان آتش گرفت

در  ارتـش   55 توپخانـه  بازارچـه 
 5.45 سـاعت  حوالـی  اصفهـان، 
آتـش  در  گذشـته  روز  صبـح 
دقیقـه،   5.42 سوخت.سـاعت 
آتش سـوزی بازارچـه توپخانـه 55 ارتـش اصفهـان بـه مرکز 
رسـانی  اطـالع  ایـن کالنشـهر  آتش نشـانی  سـازمان   125
و  آتش نشـانی  سـازمان  مدیرعامـل  شد.محسـن گالبـی، 
خدمـات ایمنـی شـهرداری اصفهـان، ضمـن اعـالم این خبر 
بـه ایسـنا گفتـه در کمتـر از چهـار دقیقه نخسـتین تیم های 
عملیاتـی بـه محـل رسـیده و در مجمـوع از هفده ایسـتگاه، 
60  آتش نشـان بـا خودروهـای سـنگین آبرسـان و تنفسـی 

آتـش را مهـار کردنـد. 

اصفهان

دستگیری پلیس قالبی 
در فاروج

ــتان  ــی شهرس ــده انتظام فرمان
یــک  دســتگیری  از  فــاروج 
قالبــی  پلیــس  مأمــور  نفــر 

خبــر داد.
ــرد:  ــار ک ــوروزی« اظه ــدهللا ن ــرهنگ »ی ــس س  پلی
بــا  حیــن گشــت زنی  انتظامــی  مأمــوران گشــت 
ــک دســتگاه  ــه ی ــواد مخــدر ب خــودروی پوششــی م
خــودروی pk بــه رانندگــی فــردی ملبــس بــه لبــاس 
ــت م.  ــه هوی ــی ب ــتوان یکم ــه س ــا درج ــی ب انتظام
ر و سرنشــینی یــک نفــر زن بــه هویــت شــخص 

مشــکوک و وی را متوقــف کردنــد.

خبر

برداشت آزمایشی
 زعفران در زابل

جهـاد  ترویـج  اداره  رئیـس 
گفـت:  زابـل  کشـاورزی 
اراضـی  از  زعفـران  برداشـت 
ایـن  آزمایشـی  کشـت  زیـر 
محصـول در زابـل آغـاز شـد.بهرامی افـزود: بـا توجـه 
اقلیـم شـمال سیسـتان و  بـا  بـه سـازگاری زعفـران 
ترغیـب کشـاورزان، کشـت  منظـور  بـه  و  بلوچسـتان 
الگویـی زعفـران از سـه سـال پیـش در 2 هکتـار از 
آغـاز شـد . وی  بنجـار  آبـاد  قاسـم  روسـتای  اراضـی 
بـه کشـاورزان منطقـه شـمال سیسـتان و بلوچسـتان 
توصیـه کـرد، بـا توجـه بـه خشکسـالی هـای اخیـر، 
دهنـد . قـرار  کار  دسـتور  در  را  الگـوی کشـت  تغییـر 

زابل

اختالفات خانوادگی در کرمانشاه 
3 کشته برجا گذاشت

فرماندهـی  اجتماعـی  معـاون 
اسـتان کرمانشـاه گفـت:  انتظامـی 
عصـر سه شـنبه بـه دنبـال اختالفات 
خانوادگی، فردی در شـهر کرمانشـاه 
بـا شـلیک گلولـه بـه زندگـی خـود، 
مـادر و بـرادر ناتنـی اش پایـان داد.
سـرهنگ محمدرضـا آمویـی اظهـار 
 14 سـاعت  حادثـه  ایـن  داشـت: 
بعدازظهر و در شـهرک الهیه به دنبال 
خانوادگـی  اختالفـات  بـاال گرفتـن 
میـان اعضـای یک خانـواده رخ داد.
وی ادامـه داد: در ایـن حادثه جوانی 
24 سـاله پـس از جـر و بحـث بـا 
اعضـای خانـواده خصوصا مـادر 43 
سـاله و بـرادر ناتنـی 19 سـاله اش، 
بـا اسـلحه ای کـه در اختیـار داشـته 
اقـدام بـه شـلیک بـه سـمت آنهـا 
کـرده و موجب مرگ هر دو نفرشـان 

. شد
خاطرنشـان  آمویـی  سـرهنگ 
رفتـار  ادامـه  در  فـرد ضـارب  کـرد: 
خـود  سـمت  بـه  جنون آمیـزش، 
شـلیک و بـه زندگیـش خاتمـه داد.
فرماندهـی  اجتماعـی  معـاون 
انتظامی اسـتان کرمانشاه در ادامه با 
ابراز تاسـف از وقوع این حادثه تلخ، 
عموم شـهروندان بخصـوص جوانان 
را بـه خویشـتن داری دعـوت کـرد و 
گفـت: راه حـل اختالفـات خانوادگی 
هـر قـدر که بـزرگ هم باشـد چنین 
پایـان  در  نیسـت.وی  رفتارهایـی 
و  مشـاوره  مرکـز  کـرد:  یـادآوری 
روانشناسـی پلیـس کرمانشـاه واقع 
در معاونـت اجتماعـی اسـتان آماده 
اسـت تا در طول هفته و در سـاعات 
رایـگان  اداری خدمـات مشـاوره ای 
بـه عمـوم شـهروندان جهـت حـل 

مشـکالت آن هـا ارائـه کنـد.

افزایش دو درصدی اعتیاد خرب
دانشجویی طی 5 سال

رنا
 ای
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 ای

س :
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بانک ها، اصطکاک چرخ تولید لرستان

در لرستان تاکنون 576 فقره جواز در حوزه صنایع تبدیلی و غذایی صادر شده است

کشـاورزی یکـی از مهم تریـن بخش های 
اسـت  کشـور  هـر  اقتصـاد  در  تأثیرگـذار 
کـه نقـش مهمـی در اسـتقالل سیاسـی، 

اقتصـادی ایفـا می کنـد.
در کشـور مـا نیـز وجـود مواهـب طبیعـی 
فـراوان و موقعیت خاص اقلیمی، شـرایط 
ویژه ای بوده که بسـترهای الزم برای محور 
قرار گرفتن این بخش در اقتصاد کشـور را 
فراهـم کـرده اسـت و ایـن در حالی اسـت 
کـه اکنـون صـادرات بخـش کشـاورزی و 
مـواد غذایـی قـادر نیسـت نقـش واقعـی 

خـود را در صـادرات غیرنفتـی ایفـا کند.
 صنایـع تبدیلـی بـه عنـوان حلقه واسـطه 
اقتصـادی مبتنی بـر کشـاورزی و اقتصاد 
مـدرن و صنعتـی، دارای نقـش و جایـگاه 
محصـوالت  کیفـی  افزایـش  در  مهمـی 
روش  بـه  ارزآوری  میـزان  و  کشـاورزی 

درآمـدی  شـرایط  بهبـود  و  صـادرات 
دارد. واسـطه ها  حـذف  و  تولیدکننـدگان 

تبدیلـی،  افزایـش مراکـز  ایـن میـان  در 
تکمیلـی و فـرآوری محصـوالت بـا ایجـاد 
بسـتر الزم و تسـهیالت قابـل توجـه بـه 
سـرمایه گذاران متمایل به توسـعه فعالیت 
بازاریابـی،  فعالیت هـای  تقویـت  جهـت 
جذابیـت تولیـد و صـدور محصـوالت ایـن 
بخـش را بـه مقـدار قابل توجهـی افزایش 
می دهـد.در لرسـتان تاکنـون 576 فقـره 
جـواز در حـوزه صنایـع تبدیلـی و غذایـی 
صـادر شـده و جـذب سـرمایه گذاری بـا 
 136 بانک هـا  و  متقاضیـان  مشـارکت 
همچنیـن  اسـت.  بـوده  تومـان  میلیـارد 
حـدود 2109 نفـر بـه صـورت مسـتقیم در 

ایـن حـوزه فعـال هسـتند.
فعالیـن  از  تـن  چنـد  صحبـت  پـای 
عمـده  آنـان  و  نشسـتیم  بخـش  ایـن 
مشـکالت خـود را بیـان کردنـد کـه اکثـرا 

در  موجـود  اصطـکاک  و  سـنگ اندازی ها 
چرخـه تولیدشـان را بانک هـا و سیسـتم 
بانکـی اسـتان عنـوان کردنـد کـه بـه قولی 
حکـم واتیـکان را داشـته و خـود به وصف 
قانـون می پردازنـد. کدخـدا، مدیـر واحـد 
تولیدی سـردخانه پتروصنعـت بروجرد در 
ایـن بـاره گفت: ده سـال اسـت کـه درگیر 
این طرح هسـتیم و در این رابطه اسـتاندار 

نیـز تفاهم نامـه ای بـا مـا امضـا کردنـد.
وی بـا بیـان اینکـه حـدود یـک میلیـارد 
تومـان در ایـن مـکان هزینه کردیـم، اظهار 
کـرد: مدتـی درگیر بانک توسـعه تعـاون و 

بعـد از آن بانـک کشـاورزی بودیـم.
ایـن تولیدکننـده بـا اشـاره به اینکـه کار ما 
تنهـا تشـکیل پرونـده بـرای بانک ها شـده 
نمی کنـد،  پیگیـری  هـم  هیچکـس  و 
ادامـه داد: حـدود 25 سـال اسـت کـه در 
هسـتم  مشـغول  تولیـدی  فعالیت هـای 
بـرای مـن  و تمـام چهره هـای جلسـات 
تکـراری شـدند. بـه عناویـن مختلـف بـا 

کار  امـا  می گذاریـم  جلسـه  مسـئولین 
نمی شـود. انجـام  خاصـی 

کدخدا خاطرنشـان کـرد: با هیـچ اداره ای 
مشـکل نداریم و دلسـوزانه کار می کنند اما 
متاسـفانه بانک هـا عامل اصلی مشـکالت 
واحدهـای تولیـدی شـده اند. ی گفت: وام 
اولیـه 44 میلیـارد و 800 میلیـون تومـان 
بـوده و هـر بـار که به مـا وام دادند تسـویه 
سـردخانه  تولیـدی  واحـد  کردیم.مدیـر 
کـرد:  خاطرنشـان  بروجـرد  پتروصنعـت 
سـری آخـر 900 میلیون تومان تسـهیالت 
تصویـب شـد و 550 میلیـون تومـان آن را 
بـه عنـوان معوق برداشـت کردند  که سـند 
آن نیـز موجـود اسـت.کدخدا بیـان کـرد: 
اگـر مسـئولین می خواهنـد خدمتـی بـه 
اسـتان کننـد بانک هـا را موظف بـه رعایت 
قانـون کننـد.وی اظهار کرد: تمـام اموالمان 
را بانـک برداشـت و متاسـفانه زمینـی کـه 
شـهرک های صنعتی در اختیار مـا قرار داد 
و ایـن همـه زحمت روی آن کشـیده شـد 
10 سـال بالتکلیف مانده اسـت.مدیر واحد 
تولیدی سـردخانه پتروصنعـت در بروجرد 
ادامـه داد: شـرکت شـهرک ها نمی تواند به 
خاطـر کارهایی انجـام شـده آن را بگیرد و 

مـن نیـز نمی توانـم پـس دهم. حسـنوند، 
بنـدی گیاهـان دارویـی در  مدیـر بسـته 
شهرسـتان سلسـله نیز اظهار کرد: مشـکل 
عمـده واحدهای تولیدی مشـکالت بانکی 

بـوده کـه گریبانگیـر ما نیز شـده اسـت.
وی بیـان کـرد: تسـهیالتی از بانک صنعت 
چیـز  متاسـفانه  معـدن گرفتیـم کـه  و 
زیـادی بـه مـا ندادنـد و مجبـور شـدیم از 
بانک هـای خصوصـی ماننـد مهـر اقتصـاد 
دریافـت کنیم.حسـنوند  تسـهیالتی  نیـز 
ادامه داد: متاسـفانه نتوانستیم بازپرداخت 
کنیـم کـه معضلـی بـرای شـرکت شـده 
اسـت. ایـن مدیـر بسـته بنـدی گیاهـان 
دارویی سلسـله خاطرنشـان کرد: ماشـین 
سـاز نیـز یـک سـری از وسـایل را تکمیل 
نکـرد و مـا نیـز گرفتـار شـدیم، سررسـید 
وام هایـی کـه از صـادرات و اقتصاد گرفتیم 
آمده و سـندهای ما را اجرا گذاشـته اند.وی 
بیـان کـرد: تـا بـه حـال بـرای مـا تدبیری 
وضعیـت  ایـن  بـا  و  نشـده  اندیشـیده 
چگونـه مشـکالت بـرای تولیدکننده ها حل 
می  شـود؟ صاحبـان اسـنادی کـه در رهـن 
هسـتند نیـز حکـم جلـب مـا را گرفتند که 

معضلـی شـده اسـت.

ته
نک

اسـکندری، مدیـر واحـد تولیـدی در بخـش زراعـت ازنا نیـز گفت: 
اولیـن مشـکل ما بحث سـرمایه گـذاری اسـت.وی با بیـان اینکه 
کسـانی کـه در شهرسـتان ها سـرمایه گذاری می کننـد بایـد مـورد 
حمایـت قـرار گیرند، ادامه داد: در شهرسـتان ازنـا 300 هکتار زمین 
کشـاورزی داریم و صنایع تبدیلی و شستشـوی هویـج نیز داریم.
بیـان کـرد: مجلـس تصویـب کـرده کـه تسـهیالت  اسـکندری 
کشـاورزی تـا سـه سـال امهال شـوند و دولت سـود این مـدت را 
پرداخت کند اما متاسـفانه هنوز تمهیدی صـورت نگرفته و بانک ها 

بـه مـا فشـار می آورنـد کـه چـرا وامتـان را پرداخـت نمی کنید؟!
مدیـر واحد تولیـدی در بخش زراعت ازنا با بیان اینکه این مشـکل 
بایـد حـل شـود، گفـت: در گذشـته دالالن هویـج را بـه اصفهـان 
می بردنـد و به قیمت ناچیزی از کشـاورز خریـداری می کردند و ما 
هـم اکنـون در شهرسـتان این کار را انجام می دهیم اما مشـکل ما 
مجوزهایی اسـت که در ازنا صادر می شـود و حریم رعایت نشـده و 

امـور آب نیز رسـیدگی نمی کند.

گزارش
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در  هرمـزگان  اسـتان  غـرب   نماینـده 
مجلـس  گفـت: بـه مدیریـت در مناطـق 
آزاد نمـی تـوان نـگاه سیاسـی و حزبـی 

کرد.
  ناصرشـریفی  در آئیـن تکریـم و معارفه 
مدیرعامـل سـازمان منطقـه آزاد  کیـش، 
در سـالن همایـش هـای بیـن المللـی 
خلیـج فـارس با اشـاره به اینکـه از طرف 
خـودم و مـردم جزیره کیش و شـهرهای 
چـارک و بندرلنگـه از نـگاه بلنـد، درایت و 
دور اندیشـی، نـگاه تحولگرایانه و مدبرانه 
دکتـر انصـاری کمـال تقدیـر و تشـکر را 
دارم، افـزود: بـی شـک نام و یاد شـما و 
و  مجاهـدت  تـالش،  مهربانـی،  ردپـای 
ایثـار ایشـان برای سـاختن جزیره کیش 
بـرای  کوتـاه،  بسـیار  مـدت  ایـن  طـی 
همیشـه تاریـخ در اذهـان پـر مهـر مردم 
ایـن خطـه حـک خواهـد شـد. بـه دکتر 

و  جبهـه  سـابقه  دارای  کـه  مظفـری، 
زمینـه  در  درخشـان  همچنیـن کارنامـه 
های اقتصادی و اجتماعی اسـت و امروز 
بـه  را کـه  بـزرگ  ایـن کشـتی  سـکان 
تعبیـری مـی تـوان گفت دریچـه اقتصاد 
ایـران اسـالمی بـه دنیا اسـت را بـر عهده 
گرفتـه انـد تبریـک و خیـر مقـدم مـی 

گویم.
وی ادامـه داد: امـا سـخن متفـاوت مـن 
خطـاب به دبیر شـورای عالـی مناطق آزاد 
کشـور ایـن اسـت که همـه ما بـه گردش 
نخبـگان اعتقـاد داریـم امـا نـه اینگونـه 
زودهنـگام و تند تند. مناطـق آزاد با تمام 

ساختارهای دیگر متفاوت است.
شـریفی بـا اشـاره بـه اینکه بـه مدیریت 
در مناطـق آزاد نمی توان نگاه سیاسـی و 
حزبـی کـرد زیـرا بـا اینگونـه نـگاه هـا به 
اسـت،  وارد شـده  ایـن مناطـق  آسـیب 

و  ظرفیـت  یـک  تصریـح کـرد: کیـش 
بـه  کشـور  بـرای  اسـتثنایی  فرصـت 
خصـوص در زمـان تحریـم اسـت امـا بـا 
کـدام مدیریت و روش؛ وقتی می گوییم 
کیـش می تواند موتور محـرک اقتصاد و 
گردشـگری کشـور باشـد، کـدام مدیر می 
تـوان بـا عمـر مدیریـت یکسـاله برنامـه 

بلندمدت را پیاده سازی کند.
ایـن نماینـده مجلس با طرح این سـوال 
کـه ایـراد کار کجاسـت، خاطرنشـان کرد: 
اگـر نیـاز بـه اصـالح قانـون یا آییـن نامه 
ای اسـت به مـا بگویید تـا پیگیری کرده 
و قوانیـن اصالح شـود. اگـر نتوانیم ثبات 
مدیریـت را در مناطق آزاد داشـته باشـیم 
راه بـه جایـی نخواهیـم بـرد. وی اضافـه 
کـرد: بـه دکتـر مظفـری هـم گفتـه ام که 
اگـر قـرار بـر این اسـت کـه بـرای یک یا 
دو سـال به کیش بیایید، این مسـئولیت 

طـول  آزاد،  مناطـق  در  نکنیـد.  قبـول  را 
مـدت مدیریـت نبایـد کمتـر از 8 سـال 
باشـد. واقعیـت ایـن اسـت کـه کشـتی 
مناطـق آزاد مـا بـه گل نشسـته اسـت. 
شـریفی با اشـاره به اینکـه در مناطق آزاد 
و قسـمت هـای اقتصـادی کشـور، عمـر 

مدیریـت هـا بسـیار کوتـاه اسـت و ایـن 
چالش بسـیار جدی برای توسـعه کشـور 
اسـت، اظهـار کـرد: امروز سـرمایه گـزاران 
در بخـش هـای خصوصـی مناطـق آزاد 
نگـران هسـتند. ما بایـد پـای درددل آنها 

بنشینیم و راهکار ارائه دهیم.

شـهردار خـرم آباد از  پـروژه پل اول خـرم رود )پایین 
تـر از پـل انقـالب( بازدیـد و از نزدیـک در جریان روند 

پیشرفت این پروژه قرار گرفت.
وحید رشـیدی با اشـاره به تاکید مدیریت شـهری بر 
شـتاب در تکمیل پروژه های شـهری گفت:   پل اول 

خـرم رود )پاییـن تـر از پل انقالب( تاکنـون 60 درصد 
پیشـرفت فیزیکـی دارد و سـعی بـر ایـن اسـت تا بر 
اسـاس برنامـه زمانبنـدی کـه بـا همـکاری مشـاور ، 
پیمانـکار و عوامل اجرایی تهیه شـده اسـت، پـروژه را 

در موعد مقرر به بهره برداری برسانیم.

وی افـزود: تسـهیل عبور و مرور شـهری یکـی از مهم 
تریـن داالیـل اجرای پل های شـهری اسـت و کارکرد 
ایـن پلهـا  روانسـازی ترافیـک شـهری، حل مشـکل 
ترافیـک سـاحلی هـا و حـذف پلهـای موقـت و غیـر 
اسـتاندارد اسـت و با اتمام آنها سـاخت پلهای جدید 

در دیگر نقاط شهر آغاز خواهد شد.
شـهردار خرم آباد اظهار کرد: در راسـتای رفع مزاحمت 
از شـهروندان و افزایـش رضایـت آنها  سـعی خواهیم 
کـرد در صـورت پیـش نیامـدن موانـع غیـر منتظـره 
پـروژه هـای شـهری را پیـش از موعد مقرر بـه اتمام 
برسـانیموی عنـوان کرد: سـایر پـروژه های شـهرداری 

هـم فعال هسـتند هرچند همانطور کـه همگان اطالع 
دارنـد مشـکالت اقتصـادی موجـود موانعـی را در این 
مسـیر ایجـاد کـرده اند که سـعی میکنیم بـا مدیریت 
صحیـح از ایـن چالـش عبور کنیم.  رشـیدی گفت: از 
زمـان آغـاز بـه کار مدیریـت شـهری جدیـد تمامـی 
پـروژه هـای فعـال و نیمـه تمـام شـهرداری در سـیر 
تکمیـل قرار گرفته  و برخـی از پروژه های عمده چون 
پایانه برون اسـتانی، بوسـتان کاسـیت و چند بوستان 
دیگـر بـه بهره بـرداری رسـیده انـد. همچنیـن  پروژه 
هـای جدیـدی نیز بـر اسـاس نیازهـای موجـود آغاز 

گردیده اند.

از  انتقـاد  بـا  بازرگانـی کرمانشـاه  اتـاق  رئیـس 
کیفیـت خدمـات ارائه شـده در مرزهای اسـتان، 
بازرگانـی موافـق  اتـاق  ایـن شـرایط  بـا  گفـت: 
خدمـات  تعرفه هـای  در  افزایـش  هیچگونـه 

نیست. مرزی 
کیـوان کاشـفی در کمیتـه ذیـل کارگروه صادرات 
گمـرک  تعاونـی  از  انتقـاد  ضمـن  اسـتان، 
جمهـوری اسـالمی، عملکـرد ایـن تعاونـی را در 
غیرمسـئوالنه  خسـروی  و  پرویزخـان  مرزهـای 

خواند.
وی افـزود: بـه نظـر می رسـد نیـت ایـن شـرکت 
اقـدام  هیـچ  و  اسـت  درآمـد  کسـب  فقـط 
و  بارگیـری  و  تخلیـه  امـور  در  اصالحـی 
مـرز  دو  ایـن  در  بارانـدازی  نظـام  سـاماندهی 

مهم انجام نشـده است.

و  تجـار  نارضایتـی  بـه  اشـاره  بـا  کاشـفی 
یـادآور  اسـتان،  مرزهـای  در  فعـال  بازرگانـان 
شـد: الزم اسـت کارگروه توسـعه صـادرات توجه 
بیشـتری بـه مسـائل مرزهـا داشـته باشـد، زیرا 
بـه  اسـتان  مرزهـای  در  شـده  ارائـه  خدمـات 
افزایـش  و  اسـت  کشـور  صادرکننـدگان  تمـام 
و  صـادرات  رونـق  موجـب  خدمـات  کیفیـت 
اتـاق  رئیـس  شـد.  خواهـد  اسـتان  ترانزیـت 
بازرگانـی کرمانشـاه همچنیـن درخواسـت کـرد، 
و  صالـح  شـیخ  سـومار،  مرزهـای  پتانسـیل   از 

شوشمی اسـتفاده بیشتری شود.
اسـتان  بـزرگ  ثروت هـای  را  مرزهـا  ایـن  وی 
بـه  نسـبت  متاسـفانه  عنـوان کـرد:  و  دانسـت 
افزایـش کارآیـی و تاثیرگـذاری ایـن مرزهـا بـر 

اقتصاد اسـتان غفلت شده است.

 کشتی مناطق آزاد به گل نشسته است

با وجود رکود اقتصادی تمامی 
پروژه های شهرداری فعال هستند 

موافق افزایش تعرفه خدمات 
در مرزهای کرمانشاه نیستیم

اصفهانسیستان

صدور مجوز برای استفاده 
از طبقه دوم نقش جهان 

تکذیب شد
معــاون اجــرای پروژه هــای شــرکت فوالدمبارکــه صــدور مجــوز 
بــرای اســتفاده از ســکوهای بیــن طبقــه اول و دوم ورزشــگاه 
نقش جهــان بــرای دیــدار ســپاهان و پرســپولیس را تکذیــب 

کرد. 
موضــوع اســتفاده و یــا عــدم اســتفاده از طبقــه دوم ورزشــگاه 
ــپاهان و  ــاه س ــاس 18 آذرم ــدار حس ــرای دی ــان ب نقش جه
پرســپولیس در لیــگ برتــر همچنــان نقــل محافــل ورزشــی و 

هواداران سپاهان است.
ــا حضــور معــاون  در همیــن راســتا روز یکشــنبه جلســه ای ب
فنــی و مهندســی شــرکت توســعه و نگهــداری اماکن ورزشــی 
در ورزشــگاه نقش جهــان برگــزار شــد و احمــد ســعیدبخش 
معــاون اجــرای پروژه هــای شــرکت فوالدمبارکــه اصفهــان نیــز 
امــروز بــا ارســال نامــه ای خطــاب بــه اکبــر کریمــی مدیرعامل 
شــرکت توســعه و نگهــداری اماکــن ورزشــی از وی خواســته 
اســت دربــاره اینکــه آیــا باشــگاه ســپاهان در بــازی روز 
یکشــنبه اجــازه اســتفاده از طبقــه دوم ورزشــگاه نقش جهــان 
را دارد و یــا خیــر، اظهارنظــر کنــد و ایــن موضــوع بــه اطــالع 

شرکت فوالدمبارکه برسد.
در همیــن حــال امــروز اخبــار مبنــی بــر احتمــال اســتفاده از 
ســکوهای بیــن طبقــه اول و دوم ورزشــگاه نقش جهــان کــه 
ــی اســت در فضــای مجــازی منتشــر  حــدود 8 هــزار صندل
ــاره  ــه درب شــد.معاون اجــرای پروژه هــای شــرکت فوالدمبارک
ایــن اخبــار اظهــار داشــت: امــکان ایــن کار وجــود نــدارد، چون 
اگــر در ایــن قســمت تماشــاگران مســتقر شــوند، می تواننــد 
بــه راحتــی از پله هــا بــاال برونــد کــه بســیار خطرســاز اســت و 
ــت:  ــعیدبخش گف ــود ندارد.س ــت وج ــرل جمعی ــکان کنت ام
شــرکت توســعه و تجهیــز اماکــن ورزشــی بایــد دربــاره ایمنی 
اســتفاده از طبقــه دوم ورزشــگاه و اینکــه خطــری تماشــاگران 
را تهدیــد نمی کنــد، بــه مــا اطمینــان دهــد. تــا زمانــی کــه این 
شــرکت ایــن مجــوز را بــه مــا ندهــد، بــه هیــچ وجــه اجــازه 

نمی دهیم حتی یک تماشگر به طبقه دوم برود.       

افزایش تلفات 
جاده ای در شمال 

سیستان و بلوچستان
اسـتان  شـمال  راه  پلیـس  رییـس 
سیسـتان و بلوچسـتان گفـت: تلفـات 
و  سیسـتان  شـمال  در  ای  جـاده 
بلوچسـتان در هفـت ماهـه امسـال 32 

درصد افزایش داشته است.
سـرهنگ بهـروزی افـزود: عامـل ایـن 
تجهیـزات  بزرگـراه،  نبـود  را  تلفـات 

ترافیکی و عامل انسانی اعالم کرد.
وی بیـان کرد: در اسـتان عامل انسـانی 
ماننـد خواب آلودگی، سـرعت و سـبقت 
غیرمجـاز و عـدم توجـه به جلـو موجب 

بیشترین تلفات جاده ای شده است.
معـاون هماهنگی امور عمرانی اسـتاندار 
چنـدی  نیـز  بلوچسـتان  و  سیسـتان 
پیـش در کمیتـه ایمنـی و حمـل و نقل 
اسـتان گفـت: افزایـش آمـار تصادفات 
جـاده ای طـی ماهه اخیـر در محورهای 
مواصالتـی اسـتان نگـران کننده اسـت.
باقـر کرد بیـان کرد: بشـترین تلفات در 
محـور هـای اسـتان بـه ویـژه در جـاده 
هـای ارتباطـی جنوب اسـتان مربوط به 
خـودرو هـای حامـل قاچاق سـوخت و 
انسـان اسـت.وی عـدم اصالحـو ایمـن 
سـازی جـاده هـای روسـتایی را یکـی 
دیگـر از عوامـل ایجـاد و افزایـش آمـار 
تصادفـات عنـوان کـرد و اظهـار کـرد: بـا 
آسـفالت جاده های روسـتایی سـرعت 
تـردد خـودرو هـا نیـز افزایش مـی یابد 
کـه متاسـفانه بـه دلیـل غیر مهندسـی 
بـودن بسـیاری از ایـن محور ها شـاهد 

افزایش تصادفات هستیم. 

سنا
 ای

س:
عک

البرز

دیدار مسوولین مدیریت 
شهری شهر هشتگرد با امام 
جمعه شهرستان ساوجبالغ

شـهردار ، رییـس و اعضـای شـورای اسـالمی هشـتگرد هـر کـدام بـا 
خیرمقـدم ویـژه بـه امـام جمعـه جدیـد شهرسـتان از دیـد مثبـت و 
همچنیـن فعالیـت هـای همـه جانبـه و حضور ایشـان در متـن مردم 
تقدیـر و تشـکر کردنـد و هر یک بـه معضالت و مشـکالت فرهنگی و 
اجتماعی شـهر هشـتگرد پرداختند.رئیس شـورای اسـالمی هشتگرد 
گفت تالش اعضای شـورای اسـالمی و شـهردار این اسـت که آسـیب 
هـای اجتماعـی ، فرهنگـی و دغدغه هـای مردم شـهر را مرتفع کند که 
شـهرداری و شـورا بـه جـد وارد مقولـه فرهنگ شـده و همـت و تالش 
بـرای گسـترش و توسـعه فرهنـگ اصیل اسـالمی و انقالبـی خواهند 
داشـت علی شـجری پـور افزود: مـردم نیاز بـه همدلی و اتحـاد دارند 
که امام جمعه نقش بسـزایی در تحقق آن دارد و شـورای اسـالمی نیز 
در خدمت نهاد امامت جمعه سـاوجبالغ و مردم شـهید پرور هشـتگرد 
در تمـام صحنه هـا حضـور فعـال و پررنگـی خواهـد داشـت. شـهردار 
هشـتگرد در ایـن دیـدار ضمـن تأکید بر عـزم جدی خـود در مجموعه 
شـهرداری و شورای اسالمی در خدمت رسانی صادقانه و شبانه روزی به 
شـهروندان تالش برای تحقق اهداف توسـعه شـهر و نیز جلب رضایت 
مندی حداکثری شـهروندان را منشور خدمتی شـهرداری بیان کرد.وی 
افزود : نگاه ویژه به جوانان و معضالت و مشـکالت و همچنین مقوله 
نشـاط آنـان ، تاثیـر بسـزایی در رشـد تعالـی فرهنـگ جامعـه خواهد 
داشـت کـه الحمدلله با وجـود امام جمعه جدید و جوان شهرسـتان و 
شـهر هشـتگرد تحقـق ایـن امر مهـم دور از دسـترس نبوده و نیسـت 
.حجت االسـالم و المسـلمین حاج آقا مختاری نیز با تشـکر از حضور 
مجموعه مدیریت شـهری در دفتر ایشـان از دغدغه های فرهنگی این 
مدیـران دلسـوز ابـزار خرسـندی کرد و همچنیـن سـاماندهی و اصالح 
کلـی سـاختار فرهنگـی ، اجتماعی و سیاسـی شهرسـتان را از وظایف 
ائمـه جمعـه دانسـت و همچنیـن ایشـان از تحول عظیـم فرهنگی به 
کمک نهادها ، ادارات و اقشـار مختلف شهرسـتان ساوجبالغ در برنامه 
هـای خـود خبـر داد کـه سـند پیشـبرد اهـداف آن در حـال تدویـن و 
بررسـی اسـت..در پایـان ایـن دیـدار حـاج آقـا مختـاری از مجموعـه 
مدیریـت شـهری هشـتگرد بـه خصـوص عـزم دکتـر بهمنی شـهردار 
هشـتگرد در راه انـدازی دوبـاره روند اجرای پروژه مسـجد رسـول اکرم 

)ص( در شهرک بعثت تقدیر و تشکر کرد .

 پیام
استان ها

رنا
 ای

س:
عک

15 تا 19 سال پرجمعیت ترین رده سنی ازدواج در خراسان شمالی
مدیرکل ثبت احوال خراسان شمالی گفت: زنان 15 تا 19 سال بیشترین سن ازدواج را در 
خراسان شمالی شامل می شوند.

ــف  ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــات موض هی
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
ــاده  ــی موضــوع م ــد ســند رســمی آگه فاق
ــن  ــون تعیی ــه قان ــن نام ــاده 13 آئی ــون و م 3 قان
ــاختمانهای  ــی و س ــی و اراض ــت ثبت ــف وضعی تکلی

ــمی  ــند رس ــد س فاق
برابــر رأی شــماره 139760318019004678 ـ 1397/8/24 هیــأت اول 
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک تالــش 
حبیبــی  درویــش  آقــای  متقاضــی  بالمعــارض  مالکانــه  تصرفــات 
ــش  ــادره از تال ــنامه 65 ص ــماره شناس ــوروش بش ــد ن ــوالرودی فرزن ط
ــع  ــاحت 156/24 مترمرب ــه مس ــه ب ــه و محوط ــک بابخان ــدانگ ی شش
ــالک 468  ــده از پ ــزی ش ــروز و مج ــی مف ــی9850 از 8 اصل ــالک فرع پ
ــک  ــداری از وراث مال ــالن خری ــش 28 گی ــوالرود بخ ــه ط ــع در قری واق
ــه منظــور  ــذا ب رســمی آقــای رحیــم خــدادادی محــرز گردیــده اســت. ل
ــه 15 روز آگهــی مــی شــود  ــه فاصل اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت ب
ــی  ــت متقاض ــند مالکی ــدور س ــه ص ــبت ب ــخاص نس ــه اش ــی ک در صورت
اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه 
ــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ  ــه ای ــراض خــود را ب ــاه اعت مــدت دو م
رســید ، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت 
ــی اســت در صــورت  ــد. بدیه ــم نماین ــی تقدی ــه مراجــع قضای ــود را ب خ
ــند  ــررات س ــق مق ــراض طب ــدم وصــول اعت ــور و ع ــدت مذک انقضــای م

ــد شــد.  ــت صــادر خواه مالکی
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/9/15     

تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/9/29
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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
 1397/8/13 مــورخ   139760318022003928 شــماره  رای  برابــر 
ــی اراضــی و  ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــات اول موضــوع قان هی
ــت  ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثب
ــه بالمعــارض متقاضــی متیــن شــکاری  ــات مالکان ــک ماســال تصرف مل
ــادره از  ــنامه 5160049460 ص ــماره شناس ــوب بش ــد ای ــرا فرزن ــمه س وش
ــع   ــاحت 400 مترمرب ــه مس ــن ب ــه زمی ــک قطع ــدانگ ی ــت در شش رش
مشــتمل بــر یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 64/9 مترمربــع پــالک 398 
فرعــی از 5 اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــالک 46 فرعــی از 5 اصلــی 
ــت  ــق هدای ــداری از نس ــالن خری ــش 26 گی ــه وردوم بخ ــع در قری واق
رضوانــی 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 : 1397/8/30          

تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/9/15
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ــف  ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــات موض هی
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
ــاده  ــی موضــوع م ــد ســند رســمی آگه فاق
ــن  ــون تعیی ــه قان ــن نام ــاده 13 آئی ــون و م 3 قان
ــاختمانهای  ــی و س ــی و اراض ــت ثبت ــف وضعی تکلی

ــمی  ــند رس ــد س فاق
برابــر رأی شــماره 139760318014000117 مــورخ 97/1/28 هیــأت اول 
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
ــک املــش  ــت مل ــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثب فاق
تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای علیرضــا واحــدی پیرکوهــی 
فرزنــد رضــا بشــماره شناســنامه 59 صــادره از رودســر در ششــدانگ یــک 
ــاحت 282/83  ــه مس ــاختمان ب ــاب س ــر یکب ــتمل ب ــن مش ــه زمی قطع
ــه 488  ــده از قطع ــزی ش ــروز و مج ــی مف ــالک 6739 فرع ــع پ مترمرب
ــداری از  ــالن خری ــش 29 گی ــع در بخ ــی واق ــنگ 25 اصل ــی از س تفکیک
مالــک رســمی بنیــاد مســتضعفان انقــالب اســالمی ســازمان امــوال 
وامــالک محــرز گردیــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در 
ــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص  ــه فاصل ــت ب دو نوب
نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی 
تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را 
بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ، ظــرف مــدت یــک مــاه از 
تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم 
نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول 
اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد. م/الــف : 865  
                        1397/9/1 مــورخ  پنجشــنبه  روز   : اول  نوبــت  انتشــار  تاریــخ 
1397/9/15 مــورخ  پنجشــنبه  روز   : دوم  انتشــارنوبت  تاریــخ 
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      آگهی حصر وراثت
زاده    تــالوری  شــهرت  عبدالحســین   آقــای 
نــام پــدر جــراح  بشناســنامه 4282 صــادره 
گواهــی  صــدور  بخواســته  درخواســتی  شــادگان  از 
حصروراثــت تقدیــم و توضیــح داده کــه همســرم  مرحــوم  
فوزیــه  شــهرت ناصــری  بشناســنامه 318 صــادره اهــواز 
ــود  ــی خ ــگاه دائم ــواز  اقامت ــخ 77/11/25 در اه در تاری
ــد از : 1- متقاضــی عبدالحســین  ــه اش عبارتن ــوت ورث ف
 -2 متوفــی(  )همســر   4282 ش  ش  زاده  تــالوری 
ابراهیــم تــالوری زاده 1752996633  -3- رزاق تــالوری 
زاده ش ش  420 -4- پیــروز تــالوری زاده 1756675491 
ــل  ــالوری زاده 175667076  -6- عقی ــادر ت -5- عبدالق
تــالوری  جمیلــه   -7-   4945 زاده  ش ش  تــالوری 
زاده ش ش  175299615  -8- لیــال تــالوری زاده ش 
ش 3076  -9- کفایــت تــالوری زاده 4946 )همگــی 
ــریفات  ــام تش ــا انج ــک ب ــی( و الغیر.این ــدان متوف فرزن
ــد  ــت آگهــی مینمای ــور را در یــک نوب ــی مراتــب مزب قانون
ــی  ــه از متوف ــت نام ــا وصی ــراض دارد ی ــس اعت ــا هرک ت
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 

ــاقط اســت. ــار س ــه اعتب از درج
621 شورای حل اختالف شهرستان کارون 

         آگهی ابالغ 
ــد  ــان فرزن ــه جلیلی ــد ال ــای اح ــان آق خواه
ــده  ــت خوان ــه طرفی ــرار دادخواســتی ب ــا ب آق
آقــای محســن محبــی حســن آبــادی فرزنــد 
محمــد حســین بــه خواســته اســترداد الشــه چــک 
ــک  ــره چ ــک فق ــترداد ی ــر اس ــی ب ــم مبن ــدور حک )ص
ــت  ــک مل ــده بان ــریال 1335/15540223 عه ــماره س بش
شــعبه شــهید چمــران اســالم آبــاد غــرب بــه مبلــغ منــدرج 
ــر از صــدور حکــم و احصــا برحصــول موضــوع در  ــه تأث ب
ــه شــماره 9400212  ــق دادنام ــت وف ــت در امان ــاب خیان ب
از کالســه پرونــده 9300952 بــه حاکمیــت شــعبه 102 
ــه انضمــام کلیــه خســارات دادرســی  جزایــی کرمانشــاه ب
(مطــرح کــه بــه ایــن شــعبه ارجــاع و بــه شــماره پرونــده 
ــی  ــعبه 22 دادگاه عموم ــه 9709988312200590 ش کالس
ــیدگی  ــت رس ــت و وق ــاه ثب ــتان کرمانش ــی شهرس حقوق
ــه حســب  ــن ک ــاعت 08:30 تعیی ــورخ 1397/12/08 س م
دســتور دادگاه طبــق موضــوع مــاده 73 قانــون آئیــن 
دادرســی مدنــی بــه علــت مجهــول المــکان بــودن  خوانــده 
ــی از  ــت در یک ــک نوب ــب ی ــان مرات ــت خواه و در خواس
جرایــد کثیــر االنتشــار آگهــی مــی گــردد تــا خوانــده ظــرف 
یــک مــاه پــس از تاریــخ انتشــار آگهــی بــه دفتــر دادگاه 
ــخه  ــود ،نس ــل خ ــانی کام ــالم نش ــن اع ــه و ضم مراجع
را دریافــت و در وقــت  ثانــی دادخواســت و ضمائــم 
ــردد..... ــت رســیدگی در دادگاه حاضــر گ ــوق جه ــرر ف مق
مدیــر دفتــر شــعبه بیســت و دوم دادگاه عمومــی حقوقــی 
ــوار  ــاه -بل ــدی .........کرمانش ــاه -عب ــتان کرمانش شهرس
بنــت الهــدی -دادگســتری کل اســتان  -کرمانشــاه 630

   آگهی مزایده مال غیر منقول نوبت اول
درخصــوص پرونــده اجرائیــه کالســه 960545 مطروحــه در شــعبه اجــرای 
ــا  ــه و محوطــه ب ــاب خان ــش موضــوع ششــدانگ یکب ــی تال احــکام مدن
پــالک ثبتــی 8225 بــه شــماره ملــک 80 بــه مســاحت 225/9 مترمربــع 
متعلــق بــه مهــدی کیانــی لمــر واقــع در تالــش بخــش اســالم روســتای لمــر ســفلی 
خیابــان بعثــت کوچــه بعثــت یــک بــا حــدودات اربعــه: شــماال : چپریســت بــه طــول 
59/80 متــر بــه حریــم نهــر آب بــر-  شــرقا: در امتــداد حریــم نهــر بــه طــول 78 متــر 
ــا: اول دیــوار مشــترکی بــه طــول 43/60 متــر بــه باقیمانــده  بــه حریــم نهــر – جنوب
ــک )  ــت ی ــه کوچــه بعث ــر ب ــه طــول 9/55 مت ــالک 226 و دوم در و دیواریســت ب پ
محــل ورود ملــک( غربــا: بــه طــول 66/60 متــر بــه حریــم نهــر آب بــر – مشــخصات 
ــا  ــرداری ب ملــک: ملــک فــوق دارای یــک واحــد مســکونی ویالیــی در حــال بهــره ب
ــا ســقف شــیروانی  قدمــت بــاالی 15 ســال بــه مســاحت حــدود یکصــد مترمربــع ب
ایرانیــت و دو واحــد انبــاری کلنگــی و دو واحــد ســرویس بهداشــتی حمــام و توالــت 
ــا  ــه ب ــد  النهای ــی باش ــتایی م ــرق و گاز روس ــازات آب و ب ــه و دارای امتی در محوط
توجــه بــه بررســی هــای بــه عمــل آمــده قیمــت پایــه عرصــه و اعیــان ملــک فــوق 
ــی  ــال( ارزیاب ــون ری ــد میلی ــارد و هفتص ــال ) دو میلی ــغ 2/700/000/000 ری ــه مبل ب
ــاعت 11  ــورخ 97/10/3 س ــنبه م ــوف دوش ــک موص ــذا مل ــت ل ــده اس ــالم گردی و اع
ــی  ــروش م ــه ف ــش ب ــی تال ــکام مدن ــرای اح ــر اج ــده در دفت ــق مزای ــح از طری صب
رســد قیمــت پایــه از بهــای ارزیابــی شــده شــروع شــده و بــه کســانی کــه باالتریــن 
ــغ  ــد مبل ــد ده درص ــد ش ــه خواه ــد فروخت ــنهاد دهن ــه پیش ــت پای ــت را از قیم قیم
ــده مزایــده دریافــت و نامبــرده دریافــت و نامبــرده  پیشــنهادی فــی المجلــس ازبرن
مکلــف اســت حداکثــر تــا یــک مــاه بــه پرداخــت ثمــن معاملــه اقــدام نمایــد در غیــر 
ایــن صــورت ده درصــد اولیــه بــه نفــع دولــت ضبــط مــی گــردد متقاضیــان در صــورت 
تمایــل مــی تواننــد پنــج روز قبــل از موعــد مزایــده بــه ایــن دفتــر اجــرا مراجعــه  تــا 
ــا  ــا فــروش ملــک ب ــده داده شــود ) ضمن ــان از ملــک مــورد مزای ــد آن ترتیــب بازدی

وضعیــت موجــود مــی باشــد(
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                                اجرائیه
مشــخصات محکــوم لــه: عبــاس فریــد پرچیــن ســفلی فرزنــد عبدالعلــی – مشــخصات 
محکــوم علیهــم: 1- جــال خانــی 2- اکبــر محمدعلــی خانــی فرزنــد اصغــر – مشــخصات 
ــد  ــفلی فرزن ــن س ــد فریدپرچی ــه: محم ــوم ل ــی محک ــام قانون ــم مق ــا قائ ــده ی نماین
عبدالعلــی – نــوع رابطــه: وکیــل – محکــوم لــه: عبــاس فریدپرچیــن ســفلی – محکــوم بــه: بموجــب 
ــه  ــه مربوط ــماره دادنام ــماره 1397034000632521 و ش ــه ش ــه ب ــم مربوط ــرای حک ــت اج درخواس
ــون  ــغ یکصــد میلی ــه پرداخــت مبل ــد ب ــوم ان ــا محک ــا تضامن ــه ه ــوم علی 9609971325601089 محک
ریــال معــادل ده میلیــون تومــان بابــت اصــل خواســته بــه انضمــام هزینــه دادرســی بــه مبلــغ یــک 
میلیــون و چهاصــد و نــود و پنــج هــزار ریــال و خســارت تاخیــر تادیــه از سرســید چــک لغایــت اجــرای 
ــی  ــه در فرجــه قانون ــه. چنانچــه محکــوم علی ــل در حــق محکــوم ل ــه وکی کامــل حکــم و حــق الوکال

ــول حکــم را اجــرا ننمایــد وفــق مقــررات از ایشــان اخــذ مــی گــردد. مدل
متصدی امور دفتری شورای حل اختالف رشت    556

آگهــی ابــالغ وقت رســیدگی 
و دادخواســت و ضمائــم 
ــمعیل  ــم اس ــه آقای/خان ب

ــراد  ــوال م ــد م ــا فرزن ــی نی فرزام
خواهــان خانــم عالیــه گزافــی دادخواســت بــه 
ــم  اســمعیل فرزامــی  ــای /خان ــده آق طرفیــت خوان
نیــا فرزنــد مــوال مــراد -علــی گزافــی -نرگــس 
فرزامــی نیــا -افســر رحیمــی صفــت -مریــم فرزامی 
ــه  ــته مطالب ــه خواس ــا  ب ــی نی ــا -نســرین فرزام نی
ــارات  ــه خس ــال -مطالب ــیم م ــت ...-تقس ــه باب وج
ــه مطــرح  ــر تادی ــه خســارات تاخی دادرســی -مطالب
ــده  ــماره پرون ــه ش ــاع و ب ــعبه ارج ــن ش ــه ای ــه ب ک
دادگاه   17 شــعبه   9709988311700176 کاســه 
عمومــی حقوقــی شهرســتان کرمانشــاه ثبــث و وقــت 
رســیدگی مورخ1397/11/15ســاعت 10:00 تعییــن کــه 
حســب دســتور دادگاه طبــق موضــوع ماده73قانــون 
ــکان  ــول الم ــت مجه ــه عل ــی ب ــن دادرســی مدن آئی
ــک  ــب ی ــده و درخواســت خواهــان مرات ــودن خوان ب
نوبــت در یکــی از جرایــد کثیــر االنتشــار آگهــی 
ــس از  ــاه پ ــک م ــرف ی ــده ظ ــا خوان ــردد ت ــی گ م
ــه و  ــر دادگاه مراجع ــه دفت ــی ب ــار آگه ــخ انتش تاری
ــی  ــخه ثان ــود ،نس ــل خ ــانی کام ــام نش ــن اع ضم
دادخواســت و ضمائــم را دریافــت و در وقــت مقــرر 
فــوق جهــت رســیدگی در دادگاه حاضــر گــردد.........

منشــی شــعبه 17 دادگاه عمومــی حقوقی شهرســتان 
کرمانشــاه-علی رضائــی ........کرمانشــاه -بلــوار بنــت 
الهــدی                                              629   

                 رونوشت آگهی حصروراثت
بتاریــخ 97/8/14 آقــای مهــدی انبــان بــاز فرزنــد میرشــیعلی بشــماره شناســنامه 
2620357365 از ایــن شــورا درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده 
کــه مرحــوم حلیمــه هژبــری نــژاد خطبــه ســرا در تاریــخ 97/7/11 دراقامتــگاه دائمــی خــود 
بــدرود زندگــی گفتــه و ورثــه آن مرحــوم منحصــر اســت:1-پروانه پــور کاظمــی فرزنــد قلــی بــه شــماره ملی 
2630899731 متولــد 1318/3/6 نســبت مــادر متوفــی 2- زهــرا انبــان بــاز فرزنــد میرشــیعلی بــه شــماره 
ملــی 2620026679 متولــد 68/1/10 فرزنــد متوفــی 3- مهــدی انبــان بــاز فرزنــد میرشــیعلی بــه شــماره 
ملــی 2620357365 متولــد 75/4/8 فرزنــد متوفــی 4- میــاد نیــک زاد فرزنــد میرشــیعلی بــه شــماره 
ــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت  ــد متوفــی اینــک ب ــد 70/11/11 فرزن ملــی 2620186188 متول
مزبــور یــک نوبــت آگهــی مــی گــردد تــا اگــر کســی اعتراضــی دارد و یــا وصیــت نامــه ای از متوفــی نــزد او 
مــی باشــد از تاریــخ نشــر نخســتین آگهــی ظــرف مــدت یــک مــاه بــه ایــن شــورا تقدیــم دارد و اال گواهــی 
صــادر خواهــد شــد.بدیهی اســت هــر وصیــت نامــه  ای ســری یــا رســمی کــه بعــد از ایــن موعــد مقــرر 

ابــراز شــود از درجــه اعتبــار ســاقط و بااثــر خواهــد بــود.
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 رونوشت آگهی حصروراثت
ــورای  ــوزه 7 ش ــده 970532 ح ــه پرون در کاس
ــا  ــرم نی ــن ک ــای بهم ــش آق ــاف تال ــل اخت ح
ــنامه 56  ــماره شناس ــت دارای ش ــد مرحم فرزن
از ایــن شــورا گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح 
داده اســت کــه مرحــوم مرحمــت کــرم نیــا در تاریــخ 97/8/5 
در شهرســتان تالــش اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی 
ــاج  ــه: 1- گلت ــت ب ــر اس ــوم منحص ــه آن مرح ــه و ورث گفت
میراحســانی جوالنــدان دارای ســند ســجلی شــماره 5 صــادره 
از حــوزه 3 تالــش نســبت همســر 2-اردشــیر کــرم نیــا دارای 
ســند ســجلی شــماره 10 صــادره از حــوزه 3 تالــش نســبت 
پســر 3- کمــال کــرم نیــا دارای ســند ســجلی شــماره 1380 
صــادره از حــوزه 1 تالــش نســبت پســر  4- بهمــن کــرم نیــا 
ــش  ــوزه 1 تال ــادره از ح ــماره 56 ص ــجلی ش ــند س دارای س
ــجلی  ــند س ــا دارای س ــرم نی ــه ک ــر 5- معصوم ــبت پس نس
شــماره 16 صــادره از حــوزه 3 تالــش نســبت دختــر 6- کبــری 
کــرم نیــا دارای ســند ســجلی شــماره 1379 صــادره از حــوزه 
ــا انجــام تشــریفات قانونــی  1 تالــش نســبت پســر اینــک ب
ــاه  ــک م ــدت ی ــه م ــت ب ــک نوب ــور را در ی ــت مزب درخواس
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 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 بود.

قاضی شورای حل اختالف حوزه 7 تالش 
578  محمدتقی عباسی          

  آگهی حصر وراثت
آقــای امیــر شــهرت طــاور  نــام پدر 
علی شــیر بشناســنامه 61 صــادره از 
شــوش درخواســتی بخواســته صــدور گواهــی 
حصروراثــت تقدیــم و توضیــح داده کــه مــادرم  
مرحــوم  بدریــه  شــهرت ناصــری  بشناســنامه 
316 صــادره اهــواز در تاریــخ 75/07/15 در اهواز  
اقامتــگاه دائمــی خــود فــوت ورثــه اش عبارتنــد 
ــر طــاور ش ش 61- 2-  از : 1- متقاضــی امی
هوشــنگ طــاور ش ش 357- 3- نــادر طــاور 
ش ش 559- 4- ربــاب طــاور ش ش  277- 
ــاور ش ش 1829396021 - 6-  ــیما ط 5- س
نادیــا طــاور ش ش  386- 7- مرضیــه طــاور 
ش ش 437 )همگــی فرزنــدان متوفی(.اینــک 
ــور  ــب مزب ــی مرات ــریفات قانون ــام تش ــا انج ب
ــا هرکــس  ــد ت ــی مینمای ــت آگه ــک نوب را در ی
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 درجــه اعتبــار ســاقط 

اســت.
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 آگهی حصر وراثت
آقــای عزیــز  شــهرت کردونــی  نــام 
پــدر عبــود بشناســنامه 292 صــادره 
از اهــواز درخواســتی بخواســته صــدور گواهــی 
حصروراثــت تقدیــم و توضیــح داده کــه مــادرم  
مرحــوم  صبریــه  شــهرت ناصــری  بشناســنامه 
315 صــادره اهــواز در تاریــخ 86/11/9 در اهــواز  
اقامتــگاه دائمــی خــود فــوت ورثــه اش عبارتند 
ــی ش ش 292  ــز کردون از : 1- متقاضــی عزی
-2- عبدالرحمــن کردونــی ش ش 443-  3- 
حمیــد کردونــی ش ش 443  -4- جمیلــه 
کردونــی ش ش 303- 5- شــهناز کردونــی 
ش ش 45963-6- هاشــمیه کردونی ش ش 
45964  -7- حمیــده کردونــی ش ش 143 
)همگــی فرزندان(.اینــک بــا انجــام تشــریفات 
قانونــی مراتــب مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی 
مینمایــد تــا هرکــس اعتــراض دارد یــا وصیــت 
ــخ نشــر  ــزد او باشــد از تاری ــی ن ــه از متوف نام
آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد 
ــز  ــه بج ــت نام ــر وصی ــادر و ه ــی ص واال گواه
ســری و رســمی کــه بعــد از ایــن تاریــخ ابــراز 

شــود از درجــه اعتبــار ســاقط اســت.
شورای حل اختالف شهرستان کارون         623

 آگهی حصر وراثت
آقــای ابراهیــم  شــهرت بــاوی  
نــام پــدر فالــح بشناســنامه 9955 
صــادره از اهــواز درخواســتی بخواســته صــدور 
توضیــح  و  تقدیــم  حصروراثــت  گواهــی 
ــهرت  ــنیه  ش ــوم  س ــادرم  مرح ــه م داده ک
ناصــری  بشناســنامه 448 صــادره اهــواز 
اقامتــگاه  اهــواز   تاریــخ 94/07/18 در  در 
ــد از :  ــه اش عبارتن ــوت ورث ــود ف ــی خ دائم
ــاوی ش ش 9955   ــم ب ــی ابراهی 1- متقاض
ــاز  ــاوی ش ش 9-3- مهن ــه ب -2- خدیج
بــاوی ش ش 19157 - 4- شــها بــاوی ش 
ش 19156- 5- شــهناز بــاوی ش ش 57 
)همگــی فرزنــدان( و ال غیر.اینــک بــا انجــام 
تشــریفات قانونــی مراتــب مزبــور را در یــک 
نوبــت آگهــی مینمایــد تــا هرکــس اعتــراض 
دارد یــا وصیــت نامــه از متوفــی نــزد او باشــد 
ــه  ــاه ب ــک م ــی ظــرف ی ــخ نشــر آگه از تاری
ــر  ــم دارد واال گواهــی صــادر و ه شــورا تقدی
وصیــت نامــه بجــز ســری و رســمی کــه بعــد 
ــار  ــه اعتب ــود از درج ــراز ش ــخ اب ــن تاری از ای

ســاقط اســت.
شورای حل اختالف شهرستان کارون       622

   آگهی حصر وراثت
ــب   ــنی نس ــهرت محس ــم  ش ــای جاس آق
بشناســنامه 673  یعقــوب   پــدر  نــام 
صــادره از اهــواز درخواســتی بخواســته صــدور گواهــی 
حصروراثــت تقدیــم و توضیــح داده کــه مــادرم  مرحوم  
ــادره  ــنامه 317 ص ــری  بشناس ــهرت ناص ــه  ش فخری
اهــواز در تاریــخ 88/12/16 در اهــواز  اقامتــگاه دائمــی 
خــود فــوت ورثــه اش عبارتنــد از : 1- متقاضــی یعقوب 
تلــوی گزلــی ش ش 14)همســر متوفــی( 2- حســن 
ــی  ــوی گزل ــوی گزلــی ش ش 485 -3- قاســم تل تل
ش ش 486 -4- عبدالــه تلــوی گزلــی ش ش 1482 
ــه  ــی ش ش 672- 6- فاطم ــوی گزل ــرح تل -5- ف
تلــوی گزلــی ش ش 762- 7- معصومــه تلــوی گزلی 
ش ش 763- 8- رضیــه تلــوی گزلــی ش ش 145- 
ــی  ــب ش ش 673 )همگ ــنی نس ــم محس 9- جاس
فرزنــدان متوفــی و ال غیر(اینــک بــا انجــام تشــریفات 
قانونــی مراتــب مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی مینماید 
تــا هرکــس اعتــراض دارد یــا وصیــت نامــه از متوفــی 
ــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه  ن
بــه شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر و هــر وصیــت 
ــخ  ــن تاری ــد از ای ــه بع ــه بجــز ســری و رســمی ک نام

ابــراز شــود از درجــه اعتبــار ســاقط اســت.
شورای حل اختالف شهرستان کارون             624
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9709983449600625شـعبه  کالسـه  پرونـده 
دادسـتانی دادسـرای عمومی وانقالب شهرسـتان قلعه گنج تصمیم 

9709973449600834 شـماره  نهایـی 
شـاکی : آقای علی بخش احمدی فرزند شـهریار به نشـانی اسـتان 

کرمان .شهرسـتان قلعه گنج .قلعه گنج .حسـن آباد 
اتهام : اعالم مفقودی سند خودرو

العـاده  فـوق  وقـت  1397/09/12در  تاریـخ  بـه   / تعالـی  بسـه 
جلسـه شـعبه دادسـتانی دادسـرای عمومـی وانقـالب شهرسـتان 
قلعـه گنـج بـه تصـدی امضـاء کنندذیـل تشـکیل وپرونـده کالسـه 
9709983449600625تحـت نظـر قـرار دارد .با توجه به جمیع اوراق 
ومحتویـات پرونـده کفایـت وختم تحقیقات اعالم و با اسـتعانت از 
خداونـد متعـال بـه شـرح آتـی مبـادرت بـه صـدور قـرار مـی نماید .

)قرار منع تعقیب (
در خصـوص اعـالم شـکایت آقـای علـی بخش احمـدی فرزند 
خـودرو( )سـند  خـودرو  مـدارک  مفقـودی  دائربـر  شـهریار 

بـا عنایـت بـه اینکـه انتسـابی فاقـد وصـف جزایـی میباشـد 
مسـتندا بـه مـاده 265و270قانون آییـن دادرسـی کیفری قرار 
منـع تعقیـب صـادر واعالم میگـردد قرار صادرظـرف 10روز پس 
از ابـالغ قابـل اعتـراض از جانـب شـاکی در دادگاه کیفری ذی 

صـالح خواهـد بـود .م الـف -153
مصیب آسیابانی – دادیار وجانشین دادسرای قلعه گنج

آگهی حصر وراثت
آقـای سـعید رنجبر کبوتـر خانی فرزند حسـین 
دادخواسـت  بشـرح  شناسـنامه  1383  دارای 
شـماره970205  مـورخ 97.4.17  توضیـح داده 
شـادروان حسـین رنجبـر کبوتـر خانـی   فرزنـد 
علی  بشناسـنامه10   در تاریخ 96.5.23 در شـهر رفسنجان  فوت 

شـده  و وراثـت منحصـر حیـن الفـوت وی عبارتنـد از:
1-سـعید رنجبـر کبوتـر خانـی فرزنـد حسـین ش ش 1383 
متولـد 1356 صـادره از رفسـنجان فرزند متوفـی 2- ایمان رنجبر 
کبوتـر خانـی فرزند حسـین ش ش 3040002236 متولـد 1367 
صادره از رفسـنجان فرزند متوفی3- ابوالفضل رنجبر کبوتر خانی 
فرزنـد حسـین ش ش 14 متولـد 1362 صـادره از رفسـنجان 
فرزنـد متوفـی4- الهه رنجبر کبوتر خانی فرزند حسـین ش ش 
3052341758 متولد 1365 صادره از رفسنجان فرزند متوفی5- 
فاطمه حسـنی کبوتر خانی فرزند حسـن ش ش 5 متولد 1333 

صادره از رفسـنجان همسـر متوفی 
لـذا مراتـب یک نوبـت در روزنامه های کثیراالنتشـار محلی آگهی 
میشـود چنانچه کسـی اعتراض دارد یا وصیت نامه ای از متوفی 
نزد اشـخاصی باشـد ظرف مدت یک ماه از نشـر آگهی به شـورای 
حـل اختـالف تقدیـم دارد واال گواهـی صـادر خواهـد شـد و هـر 
وصیـت نامـه ای جـز رسـمی و سـری کـه بعـد از این موعـد ابراز 

شـود از درجه اعتبار سـاقط اسـت.
دفتر شورای حل اختالف شماره 3 شهرستان رفسنجان.

ابالغیه
شـونده  ابـالغ  مشـخصات 
صفـوی  راضیـه  حقیقی:سـیده 
سـیدجیب  فرزنـد  کمامردخـی 
المـکان  مجهـول  نشـانی   2660160414 ملـی  کـد 
حضـور:16:00  سـاعت   1397.10.25: حضـور  تاریـخ 
درخصـوص دعـوی محمدرضـا عسـکری باقـر ابـادی 
بـه طرفیـت شـما مبنـی بـر مطالبـه خسـارت تاخیـر 
تادیـه و مطالبـه خسـارت دادرسـی و مطالبـه وجـه 
بابـت ... در وقـت مقـرر فـوق جهت رسـیدگی در این 

شـوید.                                   حاضـر  شـعبه 

شورای حل اختالف شماره 3 شهرستان رفسنجان

دادنامه
پرونده کالسـه 9709983492700276 
 7 شـماره  اختـالف  حـل  شـورای 
شهرسـتان رفسـنجان تصمیـم نهایی 

9709973492700724 شـماره 
خواهـان : آقـای فـرج الـه رکابی فرزند یدالـه با وکالت 
آقـای محسـن شـیر بیگی پـور همـت آباد فرزنـد رضا 
بـه نشـانی کرمان انـار –انـار خ ازادگان شـمالی روبروی 

سـپاه جنب دفتـر مهرابی
فرزنـد  نسـب  طاهـری  مجیـد  خواندگان:1-آقـای 
محمد2-آقـای عبـاس صادقیـان بهمـن آبـاد فرزنـد 

محمـد همگـی بـا نشـانی مجهـول المـکان
خواسـته ها:1-الـزام به تنظیـم سـند خودرو2-مطالبه 

دادرسی خسـارت 
گردشـکار:خواهان دادخواستی/درخواسـتی بخواسـته 
فـوق بطرفیـت خوانده تقدیم داشـته که پـس از ارجاع 
به شـورا و ثبت به کالسـه فوق جری تشریفات قانونی 
در وقـت فـوق العـاده/ حـوزه به تصدی امضـا کنندگان 
زیـر تشـکیل اسـت و بـا توجـه بـه محتویـات پرونده 
پـس از شـور و تبـادل نظر ختم رسـیدگی را اعالم و به 

شـرح زیر مبـادرت به صـدور رای مـی نماید:
رای  شـورا:  در خصـوص دادخواسـت آقـای فـرج الـه 
رکابـی بـا وکالـت محسـن شـیربیگی پـور همـت اباد 

بـه طرفیـت اقای عبـاس صادقیـان بهمن ابـاد و اقای 
مجیـد طاهـری نسـب بـه خواسـته الـزام بـه تنظیـم 
سـند رسـمی خـودرو سـمند مـدل 1393 بـه شـماره 
شـهربانی 75-228س 11 بـا عنایت محتویات پرونده 
و مفـاد دادخواسـت تقدیمی و اظهـارات وکیل خواهان 
و قولنامـه فـروش مـا بیـن خواهـان و خوانـده ردیـف 
دوم و اسـتعالم پـالک از راهنمایـی و رانندگـی و نظـر 
بـه اینکـه هیچ یـک از خوانـدگان در جلسـه دادرسـی 
حاضـر نگردیـده و هیـچ گونـه دلیل  مدرکی را به شـورا 
ارائـه ننموده اند لذا شـورا دعوی وکیـل خواهان را ثابت 
تشـخیص داده و مسـتندا بـه مـواد 219 و 220 و 10 
قانـون مدنـی خوانده ردیف اول اقـای عباس صادقیان 
بهمـن ابـاد را ملـزم بـه حضـور در دفتر اسـناد رسـمی 
جهـت نقـل و انتقـال سـند  بـه خواهـان و همچنیـن 
خوانـده ردیـف دوم اقـای مجیـد طاهـری نسـب را به 
پرداخـت هزینـه دادرسـی بـه مبلـغ 655.500 لاير و 
کلیـه خسـارات دادرسـی در حق خواهـان محکوم می 
نماید رای صادره غیابی و ظرف مدت بیسـت روز پس 
از ابـالغ قابـل واخواهـی در شـورا و سـپس بـه مـدت 
بیست روز قابل اعتراض در محاکم عمومی شهرستان 

رفسـنجان میباشد.
 قاضی شعبه 7 شورای حل اختالف رفسنجان –
محمدحسین رحیمی

 تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای
شـرکت خدمـات حمایتـی کشـاورزی جنوب اسـتان کرمان وابسـته به وزارت جهاد كشـاورزي در نظـر دارد عملیات بارگیـری ، حمل و تخلیه مقـدار 8000 تن انواع 

نهـاده هـای کشـاورزی از مبـدا انبارهـای شـرکت در جنوب اسـتان کرمان به کلیـه نقاط داخل و خارج اسـتان را از طريق برگزاری تجدید مناقصـه عمومی یک مرحله ای 
به پیمانکاران واجد شـرایط از طریق سـامانه تدارکات الکترونیکی دولت )سـتاد( واگذار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسـناد مناقصه تا ارائه پیشـنهاد 
از طریـق درگاه سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولت )سـتاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شـد و الزم اسـت مناقصه گـران در صورت عدم عضويت قبلی 

، مراحـل ثبـت نـام در سـایت مذکـور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی )توکن ( را جهت شـرکت در مناقصه محقق سـازند.

نوبت دوم

1شــماره فراخــوان و تاريخ انتشــار آگهــی مناقصــه در ســامانه : 200971614000005 روز 
ســه شــنبه مورخ 1397/9/13

ــوب  ــی کشــاورزی جن ــات حمایت ــزار : شــرکت خدم ــه گ ــانی مناقص ــام و نش 2 ن
ــت دوم ــدر- والي ــی ص ــان موس ــت : خیاب ــه آدرس جيرف ــان ب ــتان کرم اس

ــال مــی باشــد کــه از درگاه  ــغ 500/000 ری ــد اســناد مناقصــه : مبل ــه خری 3-هزین
بانکــی موجــود در ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت انجــام مــی گیــرد

ــی دریافــت اســناد مناقصــه از ســامانه: از روز ســه شــنبه مــورخ  ــت زمان 4- مهل
ــورخ 1397/9/18 ــنبه م ــاعت 17 روز یکش ــت س 1397/9/13 لغای

5- آخریــن مهلــت ارائــه پاکــت هــای پیشــنهاد. بارگــزاری در ســامانه بــه صــورت 
ــورخ 1397/9/28 ــا ســاعت 17 روز چهارشــنبه م pdf  : ت

الزم بــه ذکــر اســت پیشــنهادات ارســالی بایــد حداقــل 45 روز از تاریــخ آخرین روز 
تســلیم پیشــنهادها اعتبار داشــته باشند.

6- تاریخ گشایش پیشنهادها : روز پنجشنبه مورخ 1397/9/29 ساعت 9صبح
7- میــزان و نــوع تضميــن فراينــد ارجــاع کار مبلــغ :220/800/000 ریــال کــه بــه دو 
صــورت ضمانتنامــه بانکــی و بــا پرداخــت نقــدی )فيــش واریــزی ( بــه حســاب 

شــبای شــماره IR250100004001039704005791نــزد بانــک مرکــزی جمهــوری 
اســالمی ایــران بنــام خزانــه داری کل از طريــق دســتور پرداخــت ســاتنا یــا پایــا 
بــا شناســه واریــز ســی کارکتــری 366039759263500650100000000006 قابــل ارائــه 

مــی باشــد.
ــاع کار: اصــل  ــد ارج ــرکت در فرآین ــن ش ــل تضمی ــل اص ــان تحوی 8- آدرس و زم
ــامانه ،  ــزاری در س ــر بارگ ــالوه ب ــف( ع ــاع )ال ــد ارج ــرکت در فرآین ــن ش تضمی
می بایســتی بصــورت فیزیکــی و در پاکــت در بســته و ممهــور ، حداکثــر تــا پایــان 
ــالت  ــیون معام ــه کمیس ــه دبیرخان ــورخ 1397/9/28 ب ــنبه م ــت اداری روز ش وق

ــت شــود. ــل و رســید دریاف ــر تحوی ــوق الذک ــزار در آدرس ف مناقصــه گ
ضمنــا جهــت کســبه اطالعــات بیشــتر مــی توانیــد ضمــن تمــاس بــا شــماره تلفن 
43317881-034 و بــه آدرس اینترنتــی شــرکت  www.assc.ir و آدرس پایگاه 

ملــی اطــالع رســانی مناقصــات http://iets.mporg.ir نیــز مراجعــه فرمائید.
شــماره تمــاس پشــتیبانی ســامانه : 41934-021 و دفتــر ثبــت نــام در ســامانه : 
)تمــاس بــا دفتــر ثبــت نــام در ســامانه اداره کل صنعــت ، معــدن و تجارت اســتان 

کرمــان بــه شــماره 034-33325261

شرکت خدمات حمایتی کشاورزی جنوب استان کرمان

شرکت خدمات حمایتی کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی

مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی

نوبت دوم فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای   
۵۱/الف/۹-۹۷م

ــان  شــرکت آب و فاضــالب شــهری اســتان کرمــان در نظــر دارد مناقصــه عمومــی بازســازی شــبکه توزیــع آب خیاب
ــا بــرآورد 5455136678 ریــال را از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت برگــزار نمایــد.  شــهید رجایــی کرمــان ب
کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد مناقصــه تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصــه گــران و بازگشــایی پاکــت هــا از 
ــد شــد و الزم  ــه آدرسwww.setadiran.ir  انجــام خواه ــت )ســتاد( ب ــی دول ــدارکات الکترونیک ــق درگاه ســامانه ت طری
ــام در ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای  اســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی، مراحــل ثبــت ن

الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند.

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 97/09/13می باشد. 
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 19:00 روز چهارشنبه تاریخ 97/09/21

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 19:00 روز شنبه تاریخ 97/10/01
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 9:30 روز یک شنبه تاریخ 97/10/02

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف: آدرس: کرمان 
بلوار 22 بهمن - شرکت آب و فاضالب شهری استان کرمان-دفتر قراردادها و تلفن 034333222282

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس: 021-41934
دفتر ثبت نام: 88969738 و 85193768

شعبه دادستانی دادسرای عمومی 
وانقالب شهرستان قلعه گنج 

قرار نهایی دادسرا

ــف  ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــات موض هی
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
ــاده  ــی موضــوع م ــد ســند رســمی آگه فاق
ــن  ــون تعیی ــه قان ــن نام ــاده 13 آئی ــون و م 3 قان
ــاختمانهای  ــی و س ــی و اراض ــت ثبت ــف وضعی تکلی

ــمی  ــند رس ــد س فاق
برابــر رأی شــماره 139760318014000956 مــورخ 97/8/6 هیــأت اول 
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
ــک املــش  ــت مل ــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثب فاق
تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای مصطفــی مکاریــان املشــی 
فرزنــد رمضانعلــی بشــماره شناســنامه 2129 صــادره از املش در ششــدانگ 
یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 130/92 
ــه 169  ــده از قطع ــزی ش ــروز و مج ــی مف ــالک 6743 فرع ــع پ مترمرب
ــداری از  ــالن خری ــش 29 گی ــع در بخ ــی واق ــنگ 25 اصل ــی از س تفکیک
مالــک رســمی بنیــاد مســتضعفان انقــالب اســالمی ســازمان امــوال 
وامــالک محــرز گردیــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در 
ــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص  ــه فاصل ــت ب دو نوب
نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی 
تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود 
را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ، ظــرف مــدت یــک مــاه از 
تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم 
نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول 
اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد. م/الــف : 861  
تاریخ انتشار نوبت اول : روز پنجشنبه مورخ 1397/9/1                        

تاریخ انتشارنوبت دوم : روز پنجشنبه مورخ 1397/9/15
رئیس ثبت اسناد و امالک املش ـ جعفر اسدی              9931

ــف  ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــات موض هی
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
ــاده  ــی موضــوع م ــد ســند رســمی آگه فاق
ــن  ــون تعیی ــه قان ــن نام ــاده 13 آئی ــون و م 3 قان
ــاختمانهای  ــی و س ــی و اراض ــت ثبت ــف وضعی تکلی

ــمی  ــند رس ــد س فاق
برابــر رأی شــماره 139760318014000936 مــورخ 97/8/1 هیــأت اول 
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
ــک املــش  ــت مل ــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثب فاق
تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی خانــم طاهــره حســن نژاد مشــکله 
فرزنــد هــادی بشــماره شناســنامه 1096 صــادره از ســیاهکل در ششــدانگ 
یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 280/70 
مترمربــع پــالک 6750 فرعــی مفــروز و مجــزی شــده از باقیمانــده قریــه از 
ســنگ 25 اصلــی واقــع در بخــش 29 گیــالن خریــداری از مالــک رســمی 
ــرز  ــالک مح ــوال وام ــازمان ام ــالمی س ــالب اس ــتضعفان انق ــاد مس بنی
ــه  ــت ب ــب در دو نوب ــوم مرات ــالع عم ــور اط ــه منظ ــذا ب ــت. ل ــده اس گردی
ــه  ــبت ب ــخاص نس ــه اش ــی ک ــود در صورت ــی ش ــی م ــه 15 روز آگه فاصل
صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از 
تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن 
ــخ  ــاه از تاری ــک م ــدت ی ــرف م ــس از اخــذ رســید ، ظ اداره تســلیم و پ
تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. 
بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض 

طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد. م/الــف : 853  
تاریخ انتشار نوبت اول : روز پنجشنبه مورخ 1397/9/1                        

تاریخ انتشارنوبت دوم : روز پنجشنبه مورخ 1397/9/15
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ــف  ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــات موض هی
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
ــاده  ــی موضــوع م ــد ســند رســمی آگه فاق
ــن  ــون تعیی ــه قان ــن نام ــاده 13 آئی ــون و م 3 قان
ــاختمانهای  ــی و س ــی و اراض ــت ثبت ــف وضعی تکلی

ــمی  ــند رس ــد س فاق
برابــر رأی شــماره 139760318014000953 مــورخ 97/8/6 هیــأت اول 
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
ــک املــش  ــت مل ــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثب فاق
تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای حســن حاجــی پــور ســیبنی 
ــن در ششــدانگ  ــد حســین بشــماره شناســنامه 40 صــادره از توتکاب فرزن
یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 328/7 
مترمربــع پــالک 6749 فرعــی مفــروز و مجــزی شــده از باقیمانــده قریــه از 
ســنگ 25 اصلــی واقــع در بخــش 29 گیــالن خریــداری از مالــک رســمی 
ــرز  ــالک مح ــوال وام ــازمان ام ــالمی س ــالب اس ــتضعفان انق ــاد مس بنی
ــه  ــت ب ــب در دو نوب ــوم مرات ــالع عم ــور اط ــه منظ ــذا ب ــت. ل ــده اس گردی
ــه  ــبت ب ــخاص نس ــه اش ــی ک ــود در صورت ــی ش ــی م ــه 15 روز آگه فاصل
صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از 
تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن 
ــخ  ــاه از تاری ــک م ــدت ی ــرف م ــس از اخــذ رســید ، ظ اداره تســلیم و پ
تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. 
بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض 

طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد. م/الــف : 854  
تاریخ انتشار نوبت اول : روز پنجشنبه مورخ 1397/9/1                        

تاریخ انتشارنوبت دوم : روز پنجشنبه مورخ 1397/9/15
رئیس ثبت اسناد و امالک املش ـ جعفر اسدی             9933

ــف  ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــات موض هی
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
ــاده  ــی موضــوع م ــد ســند رســمی آگه فاق
ــن  ــون تعیی ــه قان ــن نام ــاده 13 آئی ــون و م 3 قان
ــاختمانهای  ــی و س ــی و اراض ــت ثبت ــف وضعی تکلی

ــمی  ــند رس ــد س فاق
برابــر رأی شــماره 139760318014000941 مــورخ 97/8/2 هیــأت اول 
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
ــک املــش  ــت مل ــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثب فاق
تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای علــی علــی پــور تماجانــی 
ــد رضــا بشــماره شناســنامه 6 صــادره از رودســر در ششــدانگ یــک  فرزن
ــاحت 344/65  ــه مس ــاختمان ب ــاب س ــر یکب ــتمل ب ــن مش ــه زمی قطع
مترمربــع پــالک 6748 فرعــی مفــروز و مجــزی شــده از باقیمانــده قریه از 
ســنگ 25 اصلــی واقــع در بخــش 29 گیــالن خریــداری از مالــک رســمی 
ــرز  ــالک مح ــوال وام ــازمان ام ــالمی س ــالب اس ــتضعفان انق ــاد مس بنی
ــه  ــت ب ــب در دو نوب ــوم مرات ــالع عم ــور اط ــه منظ ــذا ب ــت. ل ــده اس گردی
ــه  ــبت ب ــخاص نس ــه اش ــی ک ــود در صورت ــی ش ــی م ــه 15 روز آگه فاصل
صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از 
تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن 
ــخ  ــاه از تاری ــک م ــدت ی ــرف م ــس از اخــذ رســید ، ظ اداره تســلیم و پ
تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. 
بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض 

ــف : 855   ــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد. م/ال طب
تاریخ انتشار نوبت اول : روز پنجشنبه مورخ 1397/9/1                        

تاریخ انتشارنوبت دوم : روز پنجشنبه مورخ 1397/9/15
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ــف  ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــات موض هی
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
ــاده  ــی موضــوع م ــد ســند رســمی آگه فاق
ــن  ــون تعیی ــه قان ــن نام ــاده 13 آئی ــون و م 3 قان
ــاختمانهای  ــی و س ــی و اراض ــت ثبت ــف وضعی تکلی

ــمی  ــند رس ــد س فاق
برابــر رأی شــماره 139760318014000961 مــورخ 97/8/6 هیــأت اول 
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
ــک املــش  ــت مل ــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثب فاق
ــش  ــانی امل ــر احس ــای ناص ــی آق ــارض متقاض ــه بالمع ــات مالکان تصرف
ــدانگ  ــر در شش ــادره از رودس ــنامه 220 ص ــماره شناس ــم بش ــد کاظ فرزن
یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 206/27 
مترمربــع پــالک 6747 فرعــی مفــروز و مجــزی شــده از باقیمانــده قریه از 
ســنگ 25 اصلــی واقــع در بخــش 29 گیــالن خریــداری از مالــک رســمی 
ــرز  ــالک مح ــوال وام ــازمان ام ــالمی س ــالب اس ــتضعفان انق ــاد مس بنی
ــه  ــت ب ــب در دو نوب ــوم مرات ــالع عم ــور اط ــه منظ ــذا ب ــت. ل ــده اس گردی
ــه  ــبت ب ــخاص نس ــه اش ــی ک ــود در صورت ــی ش ــی م ــه 15 روز آگه فاصل
صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از 
تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن 
ــخ  ــاه از تاری ــک م ــدت ی ــرف م ــس از اخــذ رســید ، ظ اداره تســلیم و پ
تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. 
بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض 

ــف : 856   ــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد. م/ال طب
تاریخ انتشار نوبت اول : روز پنجشنبه مورخ 1397/9/1                        

تاریخ انتشارنوبت دوم : روز پنجشنبه مورخ 1397/9/15
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ــف  ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــات موض هی
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
ــاده  ــی موضــوع م ــد ســند رســمی آگه فاق
ــن  ــون تعیی ــه قان ــن نام ــاده 13 آئی ــون و م 3 قان
ــاختمانهای  ــی و س ــی و اراض ــت ثبت ــف وضعی تکلی

ــمی  ــند رس ــد س فاق
برابــر رأی شــماره 139760318014000935 مــورخ 97/8/1 هیــأت اول 
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
ــک املــش  ــت مل ــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثب فاق
ــت  ــک پرس ــس مل ــم نرگ ــی خان ــارض متقاض ــه بالمع ــات مالکان تصرف
املــش فرزنــد حســین بشــماره شناســنامه 5608 صــادره از املــش 
ــه  ــاختمان ب ــاب س ــر یکب ــتمل ب ــن مش ــه زمی ــک قطع ــدانگ ی در شش
مســاحت 330/11 مترمربــع پــالک 6746 فرعــی مفــروز و مجــزی شــده از 
باقیمانــده قریــه از ســنگ 25 اصلــی واقــع در بخــش 29 گیــالن خریــداری 
ــوال  ــازمان ام ــالمی س ــالب اس ــتضعفان انق ــاد مس ــمی بنی ــک رس از مال
وامــالک محــرز گردیــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در 
ــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص  ــه فاصل ــت ب دو نوب
نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی 
تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را 
بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ، ظــرف مــدت یــک مــاه از 
تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم 
نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول 
اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد. م/الــف : 857  
تاریخ انتشار نوبت اول : روز پنجشنبه مورخ 1397/9/1                        

تاریخ انتشارنوبت دوم : روز پنجشنبه مورخ 1397/9/15
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ــف  ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــات موض هی
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
ــاده  ــی موضــوع م ــد ســند رســمی آگه فاق
ــن  ــون تعیی ــه قان ــن نام ــاده 13 آئی ــون و م 3 قان
ــاختمانهای  ــی و س ــی و اراض ــت ثبت ــف وضعی تکلی

ــمی  ــند رس ــد س فاق
برابــر رأی شــماره 139760318014000943 مــورخ 97/8/2 هیــأت اول 
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
ــک املــش  ــت مل ــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثب فاق
ــی  ــی کزنک ــی خلیل ــای رض ــی آق ــارض متقاض ــه بالمع ــات مالکان تصرف
فرزنــد موســی بشــماره شناســنامه 470 صــادره از رودســر در ســه دانــگ 
مشــاع از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر یکبــاب ســاختمان به 
مســاحت 114/78 مترمربــع پــالک 6745 فرعــی مفــروز و مجــزی شــده از 
باقیمانــده قریــه از ســنگ 25 اصلــی واقــع در بخــش 29 گیــالن خریــداری 
ــوال  ــازمان ام ــالمی س ــالب اس ــتضعفان انق ــاد مس ــمی بنی ــک رس از مال
وامــالک محــرز گردیــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در 
ــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص  ــه فاصل ــت ب دو نوب
نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی 
تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود 
را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ، ظــرف مــدت یــک مــاه از 
تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم 
نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول 
اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد. م/الــف : 858  
تاریخ انتشار نوبت اول : روز پنجشنبه مورخ 1397/9/1                        

تاریخ انتشارنوبت دوم : روز پنجشنبه مورخ 1397/9/15
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ــف  ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــات موض هی
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
ــاده  ــی موضــوع م ــد ســند رســمی آگه فاق
ــن  ــون تعیی ــه قان ــن نام ــاده 13 آئی ــون و م 3 قان
ــاختمانهای  ــی و س ــی و اراض ــت ثبت ــف وضعی تکلی

ــمی  ــند رس ــد س فاق
برابــر رأی شــماره 139760318014000944 مــورخ 97/8/2 هیــأت اول 
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
ــک املــش  ــت مل ــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثب فاق
ــد  ــک فرزن ــت تازی ــای حج ــی آق ــارض متقاض ــه بالمع ــات مالکان تصرف
گل آقــا بشــماره شناســنامه 5640 صــادره از رودســر در ســه دانــگ مشــاع 
ــه  ــاختمان ب ــاب س ــر یکب ــتمل ب ــن مش ــه زمی ــک قطع ــدانگ ی از شش
مســاحت 114/78 مترمربــع پــالک 6745 فرعــی مفــروز و مجــزی شــده از 
باقیمانــده قریــه از ســنگ 25 اصلــی واقــع در بخــش 29 گیــالن خریــداری 
ــوال  ــازمان ام ــالمی س ــالب اس ــتضعفان انق ــاد مس ــمی بنی ــک رس از مال
وامــالک محــرز گردیــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در 
ــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص  ــه فاصل ــت ب دو نوب
نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی 
تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود 
را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ، ظــرف مــدت یــک مــاه از 
تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم 
نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول 
اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد. م/الــف : 859  
تاریخ انتشار نوبت اول : روز پنجشنبه مورخ 1397/9/1                        
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ــف  ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــات موض هی
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
ــاده  ــی موضــوع م ــد ســند رســمی آگه فاق
ــن  ــون تعیی ــه قان ــن نام ــاده 13 آئی ــون و م 3 قان
ــاختمانهای  ــی و س ــی و اراض ــت ثبت ــف وضعی تکلی

ــمی  ــند رس ــد س فاق
برابــر رأی شــماره 139760318014000955 مــورخ 97/8/6 هیــأت اول 
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
ــک املــش  ــت مل ــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثب فاق
تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای اکبــر علــی زاده پیرکوهــی 
فرزنــد گل محمــد بشــماره شناســنامه 1612 صــادره از دیلمان در ششــدانگ 
یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 296/82 
مترمربــع پــالک 6744 فرعــی مفــروز و مجــزی شــده از باقیمانــده قریــه از 
ســنگ 25 اصلــی واقــع در بخــش 29 گیــالن خریــداری از مالــک رســمی 
ــرز  ــالک مح ــوال وام ــازمان ام ــالمی س ــالب اس ــتضعفان انق ــاد مس بنی
ــه  ــت ب ــب در دو نوب ــوم مرات ــالع عم ــور اط ــه منظ ــذا ب ــت. ل ــده اس گردی
ــه  ــبت ب ــخاص نس ــه اش ــی ک ــود در صورت ــی ش ــی م ــه 15 روز آگه فاصل
صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از 
تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن 
ــخ  ــاه از تاری ــک م ــدت ی ــرف م ــس از اخــذ رســید ، ظ اداره تســلیم و پ
تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. 
بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض 

طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد. م/الــف : 860  
تاریخ انتشار نوبت اول : روز پنجشنبه مورخ 1397/9/1                        
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ــف  ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــات موض هی
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
ــاده  ــی موضــوع م ــد ســند رســمی آگه فاق
ــن  ــون تعیی ــه قان ــن نام ــاده 13 آئی ــون و م 3 قان
ــاختمانهای  ــی و س ــی و اراض ــت ثبت ــف وضعی تکلی

ــمی  ــند رس ــد س فاق
برابــر رأی شــماره 139760318014000973 مــورخ 97/8/9 هیــأت اول 
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
ــک املــش  ــت مل ــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثب فاق
ــی  ــن محمدرضائ ــای محس ــی آق ــارض متقاض ــه بالمع ــات مالکان تصرف
ــنامه 1106 صــادره از رودســر در ششــدانگ  ــد قاســم بشــماره شناس فرزن
یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 291/40 
مترمربــع پــالک 6742 فرعــی مفــروز و مجــزی شــده از قطعــه 92 
ــداری از  ــالن خری ــش 29 گی ــع در بخ ــی واق ــنگ 25 اصل ــی از س تفکیک
مالــک رســمی بنیــاد مســتضعفان انقــالب اســالمی ســازمان امــوال 
وامــالک محــرز گردیــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در 
ــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص  ــه فاصل ــت ب دو نوب
نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی 
تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را 
بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ، ظــرف مــدت یــک مــاه از 
تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم 
نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول 
اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد. م/الــف : 862  
تاریخ انتشار نوبت اول : روز پنجشنبه مورخ 1397/9/1                        
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ــف  ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــات موض هی
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
ــاده  ــی موضــوع م ــد ســند رســمی آگه فاق
ــن  ــون تعیی ــه قان ــن نام ــاده 13 آئی ــون و م 3 قان
ــاختمانهای  ــی و س ــی و اراض ــت ثبت ــف وضعی تکلی

ــمی  ــند رس ــد س فاق
برابــر رأی شــماره 139760318014000952 مــورخ 97/8/5 هیأت اول موضوع 
قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند 
رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک املــش تصرفــات مالکانه 
بالمعــارض متقاضــی آقــای ســید مهــدی علــوی املشــی فرزند سیدموســی 
بشــماره شناســنامه 123 صــادره از املــش در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن 
مشــتمل بــر یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 211/89 مترمربع پــالک 6740 
فرعــی مفــروز و مجــزی شــده از قطعــه 345 تفکیکــی از ســنگ 25 اصلــی 
واقــع در بخــش 29 گیــالن خریــداری از مالــک رســمی بنیــاد مســتضعفان 
انقــالب اســالمی ســازمان امــوال وامــالک محــرز گردیــده اســت. لــذا بــه 
ــی مــی  ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب منظــور اطــالع عمــوم مرات
شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی 
ــه  ــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی ب اعتراضــی داشــته باشــند مــی توانن
مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید 
، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه 
مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت 
مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهد 

شــد. م/الــف : 863  
تاریخ انتشار نوبت اول : روز پنجشنبه مورخ 1397/9/1                        
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ــف  ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــات موض هی
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
ــاده  ــی موضــوع م ــد ســند رســمی آگه فاق
ــن  ــون تعیی ــه قان ــن نام ــاده 13 آئی ــون و م 3 قان
ــاختمانهای  ــی و س ــی و اراض ــت ثبت ــف وضعی تکلی

ــمی  ــند رس ــد س فاق
برابــر رأی شــماره 139760318014000974 مــورخ 97/8/9 هیأت اول موضوع 
قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند 
رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک املــش تصرفــات مالکانه 
بالمعــارض متقاضــی خانــم رقیــه غالمــی دوســت مشــکله فرزنــد عیســی 
بشــماره شناســنامه 1040 صــادره از رودســر در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن 
مشــتمل بــر یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 211/58 مترمربع پــالک 6741 
فرعــی مفــروز و مجــزی شــده از قطعــه 1250 تفکیکــی از ســنگ 25 اصلــی 
واقــع در بخــش 29 گیــالن خریــداری از مالــک رســمی بنیــاد مســتضعفان 
انقــالب اســالمی ســازمان امــوال وامــالک محــرز گردیــده اســت. لــذا بــه 
ــی مــی  ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب منظــور اطــالع عمــوم مرات
شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی 
ــه  ــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی ب اعتراضــی داشــته باشــند مــی توانن
مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید 
، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه 
مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت 
مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهد 

شــد. م/الــف : 864  
تاریخ انتشار نوبت اول : روز پنجشنبه مورخ 1397/9/1                        

تاریخ انتشارنوبت دوم : روز پنجشنبه مورخ 1397/9/15
رئیس ثبت اسناد و امالک املش ـ جعفر اسدی              9942

ــف  ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــات موض هی
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
ــاده  ــی موضــوع م ــد ســند رســمی آگه فاق
ــن  ــون تعیی ــه قان ــن نام ــاده 13 آئی ــون و م 3 قان
ــاختمانهای  ــی و س ــی و اراض ــت ثبت ــف وضعی تکلی

ــمی  ــند رس ــد س فاق
برابــر رأی شــماره 139760318019004678 ـ 1397/8/24 هیــأت اول 
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک تالــش 
حبیبــی  درویــش  آقــای  متقاضــی  بالمعــارض  مالکانــه  تصرفــات 
ــش  ــادره از تال ــنامه 65 ص ــماره شناس ــوروش بش ــد ن ــوالرودی فرزن ط
ــع  ــاحت 156/24 مترمرب ــه مس ــه ب ــه و محوط ــک بابخان ــدانگ ی شش
ــالک 468  ــده از پ ــزی ش ــروز و مج ــی مف ــی9850 از 8 اصل ــالک فرع پ
ــک  ــداری از وراث مال ــالن خری ــش 28 گی ــوالرود بخ ــه ط ــع در قری واق
ــه منظــور  ــذا ب رســمی آقــای رحیــم خــدادادی محــرز گردیــده اســت. ل
ــه 15 روز آگهــی مــی شــود  ــه فاصل اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت ب
ــی  ــت متقاض ــند مالکی ــدور س ــه ص ــبت ب ــخاص نس ــه اش ــی ک در صورت
اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه 
ــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ  ــه ای ــراض خــود را ب ــاه اعت مــدت دو م
رســید ، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت 
ــی اســت در صــورت  ــد. بدیه ــم نماین ــی تقدی ــه مراجــع قضای ــود را ب خ
ــند  ــررات س ــق مق ــراض طب ــدم وصــول اعت ــور و ع ــدت مذک انقضــای م

ــد شــد.  ــت صــادر خواه مالکی
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/9/15     

تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/9/29
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580  

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
 1397/8/13 مــورخ   139760318022003928 شــماره  رای  برابــر 
ــی اراضــی و  ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــات اول موضــوع قان هی
ــت  ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثب
ــه بالمعــارض متقاضــی متیــن شــکاری  ــات مالکان ــک ماســال تصرف مل
ــادره از  ــنامه 5160049460 ص ــماره شناس ــوب بش ــد ای ــرا فرزن ــمه س وش
ــع   ــاحت 400 مترمرب ــه مس ــن ب ــه زمی ــک قطع ــدانگ ی ــت در شش رش
مشــتمل بــر یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 64/9 مترمربــع پــالک 398 
فرعــی از 5 اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــالک 46 فرعــی از 5 اصلــی 
ــت  ــق هدای ــداری از نس ــالن خری ــش 26 گی ــه وردوم بخ ــع در قری واق
رضوانــی 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 : 1397/8/30          

تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/9/15
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ــف  ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــات موض هی
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
ــاده  ــی موضــوع م ــد ســند رســمی آگه فاق
ــن  ــون تعیی ــه قان ــن نام ــاده 13 آئی ــون و م 3 قان
ــاختمانهای  ــی و س ــی و اراض ــت ثبت ــف وضعی تکلی

ــمی  ــند رس ــد س فاق
برابــر رأی شــماره 139760318014000117 مــورخ 97/1/28 هیــأت اول 
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
ــک املــش  ــت مل ــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثب فاق
تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای علیرضــا واحــدی پیرکوهــی 
فرزنــد رضــا بشــماره شناســنامه 59 صــادره از رودســر در ششــدانگ یــک 
ــاحت 282/83  ــه مس ــاختمان ب ــاب س ــر یکب ــتمل ب ــن مش ــه زمی قطع
ــه 488  ــده از قطع ــزی ش ــروز و مج ــی مف ــالک 6739 فرع ــع پ مترمرب
ــداری از  ــالن خری ــش 29 گی ــع در بخ ــی واق ــنگ 25 اصل ــی از س تفکیک
مالــک رســمی بنیــاد مســتضعفان انقــالب اســالمی ســازمان امــوال 
وامــالک محــرز گردیــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در 
ــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص  ــه فاصل ــت ب دو نوب
نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی 
تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را 
بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ، ظــرف مــدت یــک مــاه از 
تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم 
نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول 
اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد. م/الــف : 865  
                        1397/9/1 مــورخ  پنجشــنبه  روز   : اول  نوبــت  انتشــار  تاریــخ 
1397/9/15 مــورخ  پنجشــنبه  روز   : دوم  انتشــارنوبت  تاریــخ 
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      آگهی حصر وراثت
زاده    تــالوری  شــهرت  عبدالحســین   آقــای 
نــام پــدر جــراح  بشناســنامه 4282 صــادره 
گواهــی  صــدور  بخواســته  درخواســتی  شــادگان  از 
حصروراثــت تقدیــم و توضیــح داده کــه همســرم  مرحــوم  
فوزیــه  شــهرت ناصــری  بشناســنامه 318 صــادره اهــواز 
ــود  ــی خ ــگاه دائم ــواز  اقامت ــخ 77/11/25 در اه در تاری
ــد از : 1- متقاضــی عبدالحســین  ــه اش عبارتن ــوت ورث ف
 -2 متوفــی(  )همســر   4282 ش  ش  زاده  تــالوری 
ابراهیــم تــالوری زاده 1752996633  -3- رزاق تــالوری 
زاده ش ش  420 -4- پیــروز تــالوری زاده 1756675491 
ــل  ــالوری زاده 175667076  -6- عقی ــادر ت -5- عبدالق
تــالوری  جمیلــه   -7-   4945 زاده  ش ش  تــالوری 
زاده ش ش  175299615  -8- لیــال تــالوری زاده ش 
ش 3076  -9- کفایــت تــالوری زاده 4946 )همگــی 
ــریفات  ــام تش ــا انج ــک ب ــی( و الغیر.این ــدان متوف فرزن
ــد  ــت آگهــی مینمای ــور را در یــک نوب ــی مراتــب مزب قانون
ــی  ــه از متوف ــت نام ــا وصی ــراض دارد ی ــس اعت ــا هرک ت
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 

ــاقط اســت. ــار س ــه اعتب از درج
621 شورای حل اختالف شهرستان کارون 

         آگهی ابالغ 
ــد  ــان فرزن ــه جلیلی ــد ال ــای اح ــان آق خواه
ــده  ــت خوان ــه طرفی ــرار دادخواســتی ب ــا ب آق
آقــای محســن محبــی حســن آبــادی فرزنــد 
محمــد حســین بــه خواســته اســترداد الشــه چــک 
ــک  ــره چ ــک فق ــترداد ی ــر اس ــی ب ــم مبن ــدور حک )ص
ــت  ــک مل ــده بان ــریال 1335/15540223 عه ــماره س بش
شــعبه شــهید چمــران اســالم آبــاد غــرب بــه مبلــغ منــدرج 
ــر از صــدور حکــم و احصــا برحصــول موضــوع در  ــه تأث ب
ــه شــماره 9400212  ــق دادنام ــت وف ــت در امان ــاب خیان ب
از کالســه پرونــده 9300952 بــه حاکمیــت شــعبه 102 
ــه انضمــام کلیــه خســارات دادرســی  جزایــی کرمانشــاه ب
(مطــرح کــه بــه ایــن شــعبه ارجــاع و بــه شــماره پرونــده 
ــی  ــعبه 22 دادگاه عموم ــه 9709988312200590 ش کالس
ــیدگی  ــت رس ــت و وق ــاه ثب ــتان کرمانش ــی شهرس حقوق
ــه حســب  ــن ک ــاعت 08:30 تعیی ــورخ 1397/12/08 س م
دســتور دادگاه طبــق موضــوع مــاده 73 قانــون آئیــن 
دادرســی مدنــی بــه علــت مجهــول المــکان بــودن  خوانــده 
ــی از  ــت در یک ــک نوب ــب ی ــان مرات ــت خواه و در خواس
جرایــد کثیــر االنتشــار آگهــی مــی گــردد تــا خوانــده ظــرف 
یــک مــاه پــس از تاریــخ انتشــار آگهــی بــه دفتــر دادگاه 
ــخه  ــود ،نس ــل خ ــانی کام ــالم نش ــن اع ــه و ضم مراجع
را دریافــت و در وقــت  ثانــی دادخواســت و ضمائــم 
ــردد..... ــت رســیدگی در دادگاه حاضــر گ ــوق جه ــرر ف مق
مدیــر دفتــر شــعبه بیســت و دوم دادگاه عمومــی حقوقــی 
ــوار  ــاه -بل ــدی .........کرمانش ــاه -عب ــتان کرمانش شهرس
بنــت الهــدی -دادگســتری کل اســتان  -کرمانشــاه 630

   آگهی مزایده مال غیر منقول نوبت اول
درخصــوص پرونــده اجرائیــه کالســه 960545 مطروحــه در شــعبه اجــرای 
ــا  ــه و محوطــه ب ــاب خان ــش موضــوع ششــدانگ یکب ــی تال احــکام مدن
پــالک ثبتــی 8225 بــه شــماره ملــک 80 بــه مســاحت 225/9 مترمربــع 
متعلــق بــه مهــدی کیانــی لمــر واقــع در تالــش بخــش اســالم روســتای لمــر ســفلی 
خیابــان بعثــت کوچــه بعثــت یــک بــا حــدودات اربعــه: شــماال : چپریســت بــه طــول 
59/80 متــر بــه حریــم نهــر آب بــر-  شــرقا: در امتــداد حریــم نهــر بــه طــول 78 متــر 
ــا: اول دیــوار مشــترکی بــه طــول 43/60 متــر بــه باقیمانــده  بــه حریــم نهــر – جنوب
ــک )  ــت ی ــه کوچــه بعث ــر ب ــه طــول 9/55 مت ــالک 226 و دوم در و دیواریســت ب پ
محــل ورود ملــک( غربــا: بــه طــول 66/60 متــر بــه حریــم نهــر آب بــر – مشــخصات 
ــا  ــرداری ب ملــک: ملــک فــوق دارای یــک واحــد مســکونی ویالیــی در حــال بهــره ب
ــا ســقف شــیروانی  قدمــت بــاالی 15 ســال بــه مســاحت حــدود یکصــد مترمربــع ب
ایرانیــت و دو واحــد انبــاری کلنگــی و دو واحــد ســرویس بهداشــتی حمــام و توالــت 
ــا  ــه ب ــد  النهای ــی باش ــتایی م ــرق و گاز روس ــازات آب و ب ــه و دارای امتی در محوط
توجــه بــه بررســی هــای بــه عمــل آمــده قیمــت پایــه عرصــه و اعیــان ملــک فــوق 
ــی  ــال( ارزیاب ــون ری ــد میلی ــارد و هفتص ــال ) دو میلی ــغ 2/700/000/000 ری ــه مبل ب
ــاعت 11  ــورخ 97/10/3 س ــنبه م ــوف دوش ــک موص ــذا مل ــت ل ــده اس ــالم گردی و اع
ــی  ــروش م ــه ف ــش ب ــی تال ــکام مدن ــرای اح ــر اج ــده در دفت ــق مزای ــح از طری صب
رســد قیمــت پایــه از بهــای ارزیابــی شــده شــروع شــده و بــه کســانی کــه باالتریــن 
ــغ  ــد مبل ــد ده درص ــد ش ــه خواه ــد فروخت ــنهاد دهن ــه پیش ــت پای ــت را از قیم قیم
ــده مزایــده دریافــت و نامبــرده دریافــت و نامبــرده  پیشــنهادی فــی المجلــس ازبرن
مکلــف اســت حداکثــر تــا یــک مــاه بــه پرداخــت ثمــن معاملــه اقــدام نمایــد در غیــر 
ایــن صــورت ده درصــد اولیــه بــه نفــع دولــت ضبــط مــی گــردد متقاضیــان در صــورت 
تمایــل مــی تواننــد پنــج روز قبــل از موعــد مزایــده بــه ایــن دفتــر اجــرا مراجعــه  تــا 
ــا  ــا فــروش ملــک ب ــده داده شــود ) ضمن ــان از ملــک مــورد مزای ــد آن ترتیــب بازدی

وضعیــت موجــود مــی باشــد(
دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان تالش – مستجابی     557
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روابط عمومی شرکت آب وفاضالب استان ایالم

اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر

**ضمنا هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد
دستگاه نظارت : مهندسین مشاور آریو بهین طرح:

تلفن تماس : 08433366669
http://iets.mporg.ir  :.ضمنا جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت زیر مراجعه فرمایید*****

تاریخ انتشار نوبت اول:97/9/15 تاریخ انتشار نوبت دوم:97/9/17

شرکت آب وفاضالب استان ایالم دستگاه مناقصه گذار:

اجرای انشعابات خانگی فاضالب شهر ایالم )موردی و پراکنده( موضوع مناقصه :

محل اجرا: شهر ایالم

مدت زمان اجراپروژه: 8ماه

3/273/987/234ریال )فهرست بهاءشبکه جمع آوری و خط  انتقال فاضالب 97( برآورد اولیه اجرای پروژه:

163/700/000 ریال مبلغ تضمین :

طرح های عمرانی شرکت بصورت اوراق مشارکت،اسناد خزانه و..... محل پرداخت:

97/09/24 آخرین مهلت فروش اسناد:

97/10/04 آخرین مهلت ارائه پیشنهادات:

97/10/05 زمان گشایش پاکات الف وج:

محل گشایش پاکت ها: دفتر مدیر عامل شرکت

پیمانکاران مجاز شرکت کننده: حداقل پایه 5 آب

محل دریافت اسنادو ارائه پیشنهاد ها:سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرسwww.setadiran.ir)شرکت کنندگان بایستی عالوه بر بارگذاری اسناد 
و پیشنهادات در سامانه،یک نسخه بصورت فیزیکی از اصل برگ پیشنهاد قیمت ،فرم خود اظهاری ،دعوتنامه وآنالیز بهاءمهر وامضاءشده به همراه اصل ضمانت 

نامه و همچنین کپی صالحیت ایمنی )حداقل دوماهه(،کپی صالحیت پیمانکاری و پرینت سایت ساجار به دفتر حراست شرکت تحویل نمایند.( 

محل تحویل اسناد وپیشنهاد ها:
ایالم - میدان دفاع مقدس - شرکت آب وفاضالب استان ایالم-دفتر حراست

     وزارت نیرو
شرکت آب وفاضالب 

      استان ایالم

ــه بهــره گیــری  شــهرداری شــاهرود در نظــر دارد نســبت ب
ــه  ــر کرای ــات و دفات ــی، موسس ــخاص حقوق ــات اش از خدم
ــک  ــزدا ت ــت م ــای وان ــه خودروه ــت کرای ــل جه اتومبی

کابیــن، دو کابیــن و نیســان جــک دار بــا خدمــات راننــده بــه منظــور امــور 
مرتبــط بــا فعالیــت هــا و ماموریتهــای شــهرداری از طریــق مناقصــه عمومــی 
اقــدام نمایــد، لــذا متقاضیــان مــی تواننــد جهــت دریافــت اســناد مناقصــه 
بــه امــور قراردادهــای شــهرداری شــاهرود مراجعــه و جهــت کســب اطالعــات 
بیشــتر از موضــوع آگهــی همــه روزه بــه جــزء ایــام تعطیــل در وقــت اداری 
ــهرداری  ــور اداری ش ــا اداره ام ــی 106 ب ــن 4-02332224061داخل ــا تلف ب
تمــاس حاصــل فرماینــد. ضمنــا متــن آگهــی در ســایت شــهرداری بــه آدرس 
ــره  ــت و به ــل روی ــان قاب ــاهده متقاضی ــت مش www.shahrood.ir  جه

ــرداری مــی باشــد.  ب
ــنبه  ــت اداری روز یکش ــان وق ــا پای ــده ت ــناد مزای ــت اس ــت دریاف مهل

ــد. ــی باش ــورخ 97/10/2 م م
تاریخ انتشار نوبت اول: 97/9/15
تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/9/22
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مخاطب خاص دستمال صورتی را از دور گردنش باز کرد. توی هوا چرخاند و گفت:
-خدافـظ مـن دارم میـرم صـدا و سـیما. میـرم جایـی کـه بدون قانـون اداره بشـه. 
شـما قوانیـن سـختی داریـن تغـاری هـای مـن! آدم نمـی تونـه یه دسـتمال توی 

هـوا تکـون بده.
تغارناز؛ بازوی تغار را محکم تر گرفت.

-تحلیـل جـون! بیـا بریـم یـه جایـی کـه آزاد باشـیم. قانون نداشـته باشـه. خوش 
بگذرونیم.

تغار؛ کشک از مژه هایش پاک کرد.
-نـه تغارنـاز! مـن محکـوم بـه ماندن در این خراب شـده هسـتم. من رو بـه صدا و 
سـیما راه نمیـدن. اونجـا جای آقازاده هاسـت. من یک تغـارزاده ام و باید در محیط 

هـای قانون منـد کار کنم.
طنزیماتچی؛ لبخند پیروزمندانه ای زد. دست ها را توی جیب فرو کرد و گفت:

-آفریـن تغـار! خوشـحالم از ایـن که حـد و اندازه و جایـگاه واقعی خـودت رو درک 
مـی کنی.

قطره کشکی از گوشه چشم تغار سرازیر شد.

گالری دیلمان بدون دریافت هزینه  
اقدام به برگزاری نمایشگاه برای هنرمندان 
خواهد کرد و معرفی هنرمند و رساندن آثار 
به سطوح مختلف و بازارهای بین المللی بخشی از برنامه های گالری است. 

نمایشگاهادامه تنظیمات 

 با شانزدهم آذر ماه روز دانشجو، 
رادیو ایران مستند رادیویی 16 آذر را 

پخش خواهد کرد. این مستند مروری 
بر وقایع شانزدهم آذر سال 1332 و کشته شدن سه دانشجو در 

دانشکده فنی تهران توسط رژیم پهلوی دوم است. 

فاطمه معتمدآریا و حمیدرضا آذرنگ 
برای نخستین بار در نمایش

 خنکای ختم خاطره همبازی 
می شوند.

آستیگمات در رقابت فروش فیلم های 
تازه اکران شده صدرنشین شد.

پلیس: این مافیای لعنتی پول سیگار 
برگش اندازه یک ماه حقوق منه...

کوتالس

نمایشرادیوسینما دیالوگ

ایکه از شرمت خوی از رخسارٔه خور می چکد
چون سخن می گوئی از لعل تو گوهر می چکد

زان لب شیرین چو می آرم حدیثی در قلم
از نی کلکم نظر کن کاب شکر می چکد

دامن گردون پر از خون جگر بینم بصبح
بسکه در مهر تو اشک از چشم اختر می چکد

چون عقیق گوهر افشان تو می آرم بیاد
در دمم سیم مذاب از دیده بر زر می چکد

بسکه می ریزد ز چشمم اشک میگون شمع وار
ز آتش دل خون لعل از چشم ساغر می چکد

عاقبت سیالبم از سر بگذرد چون دمبدم
راه می گیرم برآب چشم و دیگر می چکد
آستین بردیده می بندم ولی در دامنم

خون دل چندانکه می بینم فزونتر می چکد
خامه چون احوال دردم بر زبان می آورد

اشک خونینش روان بر روی دفتر می چکد
تشنه می میرم چو خواجو برلب دریا و لیک

برلب خشکم سرشک از دیدٔه تر می چکد

خواجوی کرمانی 

  نه چراغی 

 نه راه بلدی

 نه ته مانده حافظه ای

 و نه حتی

 دستی که به خانه برساندم

 تو هم که نیستی

 که بتابی

بر این ایام ظلمت..

عکس نوشت

عکس: 
امیر آقایی

نشر ققنوس دو کتاب 

ابریشمی گل برجسته و  بانو آمالیا را در مجموعه 
پانوراما )کتاب های کم حجم کوچک( منتشر کرد.

کتاب

طنزیمات

علی مطهری گفت:»صدا و سیما بدون قانون اداره می شود!«
تغـار؛ دسـتی بـه سـتون فقراتـش گرفـت و آن را خـالف عقربه های سـاعت 
حرکـت داد. مخاطـب خاص گردنش را به چپ و راسـت چرخاند. تغارناز روی 

شـکمش ضرب گرفتـه بود.
-امشب شب مهتابه، عزیزم رو می خوام. عزیزم اگر خوابه...

تغـار دسـت از سـتون فقراتـش برداشـت. روی زمین ولو شـد و خـرّ و پفش 
به هوا رفت. مخاطب خاص؛ دسـتش را روی قلبش گذاشـت و گردن کشـید 

و خواند:
-اِ وا تغار جون پاشو! 

قلب من خرابه پاشو!تغار دوباره بلند شد.
-ها جستم و واجستم.

طنزیماتچی هراسان پا به صحن تغارنیوز گذاشت.
-این جا چه خبره؟

مخاطب خاص دستمال صورتی اش را توی هوا چرخاند.
-سالمتی، سالمتی، همه خوبیم و شادیم...

طنزیماتچی ستون فقرات تغار را توی بغل گرفت.
-چه خبره این جا؟ تغار؛ به جرم زیر پا گذاشتن

قوانین از مقام تحلیلگری برکنارت می کنم.
 -قربان، فعالً سـتون فقرات رو ول کن. بعداً راجع به قانون صحبت می کنیم.

تغارنـاز؛ دسـت هـای مخاطـب خـاص را گرفـت و سـر پنجـه بلنـد شـد. 
بـرد. سـر  بـاالی  را  تغـار  طنزماتچـی  زد.  دوری  نیـم  خـاص   مخاطـب 
 -اگـر دسـت از ایـن شـلوغ بـازی هـا بـر نداریـن، مـی زنـم مـی شـکنمت...
تغارنیوز به یکباره سـاکت شـد. تغارناز دسـت هایش را روی سـینه گذاشت و 
گوشـه دیوار ایسـتاد. مخاطـب خاص؛ دسـتمال صورتی رنـگ را دور گردنش 

انداخـت. موهایـش را زیر شـال پنهان کـرد و گفت:
-حاال چرا این قدر عصبانی جناب طنزیماتچی؟

-چرا عصبانی نباشم؟ شما همه قوانین رو زیر پا گذاشتین.
-کدوم قانون؟ تغارجون گفت از امروز به بعد هیچ قانونی وجود نداره.

-تغار گفت؟ طبق چه معیاری؟
تغار نفس نفس زنان گفت:

 -قربـان شـما مـن رو روی زمیـن بگذاریـن. مـن براتـون توضیـح میـدم.
طنزیماتچـی؛ تغـار را روی زمیـن گذاشـت. تغارناز خـودش را به تغار رسـاند و 

بازویـش را گرفـت. تغـار؛ گلویـی صاف کـرد و گفت:
-قربـان، علـی مطهـری، نایـب رییس مجلـس گفته کـه صدا و سـیما بدون 

قانون اداره میشـه.
-ُخب بشه! به ما چه؟

-بـه مـا چـه؟ مـا کـه از صـدا و سـیما عریـض و طویـل تـر نیسـتیم. وقتـی 
 اونجـا بـدون قانـون اداره بشـه. ایـن جـا هـم مـی تونـه بـی قانـون باشـه.
-یعنـی تـو ایـن قدر از مرحله پرتی؟ تو نمی دونی که تغارنیوز با صدا و سـیما 
خیلـی فـرق داره؟ هنـوز نفهمیـدی که ما اگر اشـتباهی ولو سـهوی هم انجام 
بدیـم چـوب در تغارمـان مـی کنـن؟ تو هنـوز نمی دونی کـه همـه در برابر قانو 
 برابرند و صدا و سیما برابرتره؟ تو دوباره کار پاکان را قیاس از خود گرفتی؟ تو...

یاسر سیستانی نژاد
طنزیماتچی

قانون تغارنیوز

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

نوبت دوم

فراخوان مناقصات یک مرحله ایی) همراه با ارزیابی کیفی(

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

احداث اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای 200970282000060
ضمانت نامه 11،587،642،736شهرستان قلعه گنج )تجدید(

بانکی)مطابق با فرمت 
ارایه شده در اسناد( _ 
اصل فیش واریز نقد

 ابنیه و تاسیسات برقی579،382،137
و مکانیکی 97

)بخشنامه سر جمع(
احداث اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای 200970282000061

11،572،778،209578،638،970شهرستان کهنوج )تجدید (

اداره كل راهـداری و حمـل و نقـل جـاده ای جنـوب اسـتان کرمـان در نظـر دارد مناقصات عمومی ذیـل را از طریق سـامانه تـدارکات الکترونیکی 
دولـت برگـزار نمایـد. کلیـه مراحـل برگـزاری مناقصـه از دریافت اسـناد مناقصه تـا ارائه پیشـنهاد مناقصه گران و بازگشـایی پاکـت ها از طریـق درگاه 
سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت )سـتاد( بـه آدرس “ www.setadiran.ir “  انجـام خواهـد شـد و الزم اسـت مناقصـه گـران در صـورت عدم 
عضویـت قبلـی، مراحـل ثبـت نـام در سـایت مذکـور و دریافت گواهـی امضـای الکترونیکـی را جهت شـرکت در مناقصه محقق سـازند. تاریخ انتشـار 

مناقصـه در سـامانه تاریـخ 17 /09 /1397 می باشـد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : تا ساعت 13 روز چهار شنبه مورخ   21 / 09 /1397
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : تا ساعت 13 روز چهار شنبه مورخ 05 / 10 /1397

زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 8 صبح روز پنج شنبه  مورخ  06 / 10 /1397
اطالعـات تمـاس دسـتگاه مناقصـه گزار جهت دریافت اطالعات بیشـتر در خصوص اسـناد مناقصه و ارائه پاکت های الف : نشـانی : اداره كل راهـداری و حمل ونقل 

جاده ای جنوب اسـتان کرمان به نشـانی: جیرفت – کیلومتر 5 جاده کرمان_پایانه بار جیرفت و تلفن : 03443352139 و 03443352169
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 02141934 ،  دفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768

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

آگهی مزایـده
فروش سه دستگاه آمبوالنس مزدا 

و یک دستگاه وانت نیسان دوکابین پیکاپ شماره 407/-/97
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جیرفتدستگاه مزایده گذار

فروش سه دستگاه آمبوالنس مزدا و یک دستگاه وانت نیسان دوکابین پیکاپموضوع مزایده

10درصد مبلغ قیمت پایه هر خودروتضمین شرکت در مزایده

از تاریخ یک شنبه 97/09/11 به مدت 7 روزمهلت دریافت اسناد مزایده

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

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

ساعت 14 روز شنبه مورخه 97/09/17آخرین مهلت تحویل پیشنهادها

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

ساعت 9صبح روز یکشنبه مورخه 97/9/18تاریخ گشایش پیشنهادها

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


