
فضای مجازی بولدوزری که 
دیوار بین مسؤوالن و مردم 

را شکست

فاطمه حسینی، نماینده مجلس:

طرح تشدید مجازات 
اسیدپاشی تصویب شد
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ــرد  ــخنرانی می ک ــن س ــش از ای ــی پی ــن رضای محس
ــرو  ــردم روب ــرات م ــل نظ ــا خی ــا االن ب ــت ام و می رف
شــد. نظراتــی کــه اکثــر آنهــا برخــاف نظــر ســرداری 

ــرای اقتصــاد دارد. ــه دکت ــود ک ب
مــورد  در  رضایــی  محســن  اگــر  پیــش  10ســال 
ــن  ــا چنی ــا ب ــی زد قطع ــرف م ــای 4 ح ــات کرب عملی
روزنامــه  چنــد  نمی شــد.  روبــرو  واکنشــی  حجــم 
ــه  ــوان متوج ــه خ ــد روزنام ــد، چن ــه آن می پرداختن ب

تمــام. و  می شــدند  موضــوع 
توییــت  یــک  رضایــی  محســن  امــا  حــاال 
گذاشــته اســت و تقریبــا همــه ایــران در جریــان 
چنــد  تویــت  یــک  کنیــد  توجــه  هســتند.  آن 
مــکان عمومــی  یــک  یــا  تلویزیــون  در  او  خطــی. 
ــد  ــه می دانن ــاال هم ــا ح ــت ام ــرده اس ــخنرانی نک س
چیســت.  4 و کربــای  رضایــی  محســن   داســتان 
ــات  ــه عملی ــر ب ــان توییت ــان در هم ــی از مخاطب خیل

ــد. ــان دادن ــش نش ــای 4 واکن ــودن کرب ــب ب فری
ــه  ــر ب ــی س ــن رضای ــت محس ــرات تویی ــه نظ در لحظ
فلــک گذاشــت. همــه نظــرات خــود را در مورد ســخنان 
دبیــر مجمــع تشــخیص گفتند.محســن رضایــی پیــش 
االن  امــا  می رفــت  و  می کــرد  ســخنرانی  ایــن  از 
ــه  ــی ک ــد. نظرات ــرو ش ــورد روب ــرات م ــل نظ ــا خی ب
ــرای  ــه دکت ــود ک ــا برخــاف نظــر ســرداری ب ــر آنه اکث
ــده  ــناخته ش ــای ش ــیاری از چهره ه ــاد دارد. بس اقتص
محســن  پاســخ  توییتــر  در  تصمیــم گرفتنــد  هــم 

ــد. ــی را بدهن رضای
بــود کــه محســن رضایــی  بــه حــدی  واکنش هــا 
ــه رضــا رشــیدپور  ــون و برنام ــه تلویزی ــور شــد، ب مجب
بیایــد و در مــورد حرفــی کــه زده اســت توضیــح 
بدهــد و بگویــد:» اگــر بــه 3 روز قبــل برگــردم و 
ــی  ــه م ــن گون ــم، ای ــت ام را اصــاح کن ــم توئی بخواه
ــب دشــمن شــد.« ــای 4 فری ــات کرب نویســم: "عملی
آنقــدر واکنش هــا زیــاد بــود کــه محســن رضایــی 
ــه ایــن ســوال ایجــاد شــده در  گــر ب احســاس کــرد ا
مــورد عملیــات کربــای 4 پاســخ ندهــد، عملکــرد 
40 ســال گذشــته زیــر  سیاســی و نظامــی اش در 

ــت. ــد رف ــوال خواه س
زیــاد  مجــازی  فضــای  معایــت  از  روزهــا  ایــن 
پاســخ گو  همیــن  امــا  می آیــد  میــان  بــه  ســخن 
بــه  مــردم  برابــر  در  کشــور  مســؤوالن  کــردن 
می چربــد. مجــازی  فضــای  معایــب   تمــام 

در دنیــای امــروز هــر کســی هــر حرفــی می زنــد 
بایــد پــای آن بایســتند و نســبت بــه مــردم پاســخگو 
60 نیســت کــه  70 و   ،80 باشــد. االن دیگــر دهــه 
لطــف  بــه  نباشــند.  اتفاقــات  جریــان  در  مــردم 
فضــای مجــازی جامعــه از کوچک تریــن اتفاقــات 
عضــو  نیکنــام  ســپنتا  می شــود.ماجرای  مطلــع 
هســت؟  یادتــان  یــزد  شــهر  شــورای  زرتشــتی 
ــور  ــای حض ــد عط ــود او بای ــازی نب ــای مج ــر فض گ ا
می بخشــید. لقایــش  بــه  را  شــهر  شــورای   در 

فکــر  اجتماعــی،  شــبکه های  ظهــور  از  قبــل 
می کنیــد مــا متوجــه می شــدیم، 4 دانــش آمــوز 
آتــش  در  بلوچســتان،  و  سیســتان  در  مدرســه  در 
ــران مدرســه و اســتان ســوختند؟ ــگاری مدی  ســهل ان

نبــود،  مجــازی  فضــای  اگــر  ســراوان  نماینــده 
می کــرد. عبــور  گمرگ هــا  همــه  در  از   قطعــا 
فضــای مجــازی باعــث شــده اســت تــا مدیــران 
هــم  فرقــی  باشــند.  شیشــه ای  اتــاق  یــک  در 
می خواهــد  مســؤول  و  مدیــر  آن  نمی کنــد 
ــا  ــدار ی ــس، فرمان ــس مجل ــا ریی ــور ی ــس جمه ریی
همــه  ایــران.  در  کوچــک  منطقــه  یــک  بخشــدار 
 مجبــور هســتند در برابــر مــردم پاســخگو باشــند.

بایــد از شــبکه های اجتماعــی ممنــون باشــیم کــه 
مــردم  و  مســؤوالن  بیــن  دیوارهــای  شــد  باعــث 
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خطر رانش دیواره غربی سازه های 
آبی شوشتر

مدیر میراث فرهنگی خوزستان: روزهای گذشته در 
محوطه تاریخی شوش یک گودبرداری اتفاق افتاد

خودرو دیگر بازار ندارد
بر اساس جدیدترین آمار ها تولید انواع خودرو در آذرماه امسال، 71.۲ درصد 

نسبت به مدت مشابه در سال گذشته کاهش یافته است.
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پروانه بهره برداری از 
معدن تراورتن میمه 

لغو شد
معاون محیط طبیعی و تنوع زیستی 
سازمان حفاظت محیط زیست گفت: 
شورای عالی معادن در پی اعتراض 

سازمان حفاظت محیط زیست نسبت 
به واگذاری معدن تراورتن میمه واقع 

در پناهگاه حیات وحش موته استان 
اصفهان، پروانه صادر شده برای این 

معدن را لغو کرد.

عده ای  با برچسب 
زدن کاسبی می کنند

قشم مهیای جام 
جهانی 2022 قطر 

می شود
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دشت های کشور یکی پس از دیگری در حال ابتا 
به بای فرونشست هستند. اکنون از روستای 
دراویزه خوزستان خبر می رسد مردم به دلیل 
این مشکل در حال ترک کردن محل زندگی خود 
هستند.روستای دراویزه از توابع شهرستان باوی 
در کنار رودخانه کارون قرار دارد و چند سالیست 
که فروریختن ساختمان منازل آن سبب نگرانی 
اهالی روستا شده است. آنطور که ایرنا می نویسد 
اگرچه مساله فروریختن خانه ها در این روستا 
تازه نیست اما در سال های اخیر به ویژه در سال 
جاری، شدت آن افزایش یافته و َتَرک های 
ایجاد شده بر دیوار خانه ها بیش از گذشته شده 
است، گفته می شود علت اصلی تخریب خانه ها 
همجواری با رودخانه و عدم رعایت حریم رودخانه 
کارون است.

 فرماندار شهرستان باوی: 
شرایط روستای دراویزه به لحاظ 
فرسایش زمین خطرناک است

»دراویزه« مبتال  
به  فرونشست 

3

زیرسازی و آسفالت سطح شهر)مناطق 4،3،2(زیرسازی و اسفالت معابر شهرک رزمندگاننام پروژه
20/066/623/84860/434/720/649برآورد اولیه براساس فهرست بهای راه و باند 97)ریال(

1/050/000/0003/050/000/000مبلغ ضمانت نامه شرکت در مناقصه)ریال(

6ماه4ماهمدت انجام کار )ماه(

اصالحیـه آگهی مناقصه عمومی 

علیرضا پشتیبان- شهردار بم

بدینوسـیله بـه اطـاع می رسـاند آگهی مناقصه عمومی شـهرداری بم کـه در دو نوبـت در تاریـخ 97/10/03 و 97/10/10 چاپ گردیده اسـت 
مبالـغ بـرآورد اولیـه به ترتیـب زیر اصـاح و تاریخ دریافت اسـناد و ارائه پیشـنهادات تـا 97/10/۲9 تمدیـد می گردد.

عده ای  با برچسب زدن کاسبی می کنند آمریکا و اسرائیل رسما 
عضـو فراکسـیون امیـد در مجلس معتقد اسـت از یونسکو خارج شدند

کسـانی کـه خـود را نـاکام از جلـب آرای مـردم 

در انتخابـات می بیننـد بـا برچسـب هایی ماننـد 

فتنـه، دیگـران را متهـم می کننـد.

 محمـود صادقـی در نشسـت علنـی روز )سـه 

11 دی مـاه( مجلـس شـورای اسـامی  شـنبه، 

در نطـق میـان دسـتور خـود بـا تبریـک میـاد 

حضـرت عیسـی مسـیح )ع(، گفـت: در آسـتانه 

اسـامی  انقـاب  پیـروزی  سـالگرد  چهلمیـن 

ارزیابـی  را  دهـه   4 ایـن  هـای  بایـد سیاسـت 

و  تغییـرات  چـه  شـویم  متوجـه  تـا  کنیـم 

دگرگونـی هایـی در جهـت تحقق اهـداف انقاب 

انجـام شـده اسـت.

شـمیرانات،  ری،  تهـران،  مـردم  نماینـده 

شـورای  مجلـس  در  پردیـس  و  اسامشـهر 

اسـامی بـا تاکیـد بـر اینکـه ایـن ارزیابـی باید 

بـا اتکا به شـاخص های کارشناسـی و به دور از 

شـعارزدگی و حـب و بغـض باشـد، به شـاخص 

قانـون،  حاکمیـت  عدالـت،  همچـون  هایـی 

شـمول گرایـی، مشـارکت آحاد مردم، شـفافیت 

حکمرانـی  ارزیابـی  بـرای  محـوری  اجمـاع  و 

خوب و شایسـته اشـاره و تصریح کرد: بررسـی 

4 دهـه گذشـته  شـاخص هـای مختلـف طـی 

در حـوزه رفـاه اجتماعـی بیانگر رشـد نسـبی در 

حـوزه سـامت، آمـوزش، پژوهـش و پیشـرفت 

هـای علمـی اسـت؛ شـاخص امید بـه زندگی از 

55 سـال در سـال 1354 به 75 سـال در سـال 

1397 رسـیده و نـرخ باسـوادی شـاهد افزایش 

چشـمگیری بـوده اسـت.

ایـن اسـت  ادامـه داد: نکتـه قابـل توجـه  وی 

کـه در حـوزه رفـاه اجتماعـی در شـاخص توزیع 

رشـد  جامعـه  مختلـف  اقشـار  بیـن  درآمـد 

اگرچـه  و  اسـت  نداشـته  وجـود  چشـمگیری 

نابرابـری  بـرای کاهـش فقـر و  تـاش زیـادی 

50 سـال  در  امـا ضریـب جینـی  انجـام شـده 

کـه  بـوده  دهـم   4 مـرز  در  و  ثابـت  گذشـته 

نشـانگر نابرابـری باالیـی از لحـاظ اقتصـادی و 

اسـت. در کشـور  غنـا  و  فقـر  فاصلـه 

ایـن نماینـده مجلـس تاکیـد کـرد: اگرچـه در 

بهبـود  اندکـی  جینـی،  ضریـب  مقاطـع  برخـی 

نداشـته  معنـاداری  تغییـر  ولـی  کـرده  پیـدا 

ضمـن آنکـه این شـاخص بـه آن معنا اسـت که 

سـهم هزینـه هـای 10 درصـد جمعیـت ثروتمند 

کشـور 14 برابـر 10 درصـد جمعیـت فقیـر بـوده 

. ست ا

صادقـی بیـان کـرد: توزیـع نامناسـب منابـع و 

فقـدان روش مشـخص و عملـی بـرای هدفمند 

سـاختن حمایـت هـا و یارانـه ها و نبـود برنامه 

و  فقرزدایـی  بـرای  علمـی  و  جامـع  راهبـردی 

از  اقتصـادی کشـور  مطلـوب  عملکـرد  کاهـش 

کمیسـیون  اسـت.عضو  نابرابـری  ایـن  عوامـل 

در  گفـت:  مجلـس  تحقیقـات  و  آمـوزش 

حـوزه سـامت اجتماعـی شـاهد کاسـتی هـا و 

نابسـامانی هـا هسـتیم؛ افزایـش آمـار طـاق، 

اعتیـاد، کـودکان طـاق و دیگـر نابسـامانی های 

اجتماعـی بـه خصـوص در دو دهـه اخیـر نگران 

کننـده بـوده اسـت کمـا اینکـه براسـاس آمار در 

سـال 58 از هـر 100 هـزار نفـر، 23 نفـر زندانـی 

بـوده انـد کـه ایـن میـزان در سـال 96 بـه 280 

نفـر بـه ازای هـر 100 هـزار نفـر رسـیده اسـت و 

از ایـن نظـر ایـران در رده 10 کشـور اول دنیـا در 

شـمار زندانیـان اسـت.

وی بـا بیـان اینکه در سـایر بخش های توسـعه 

تـاش هـای فراوانـی انجـام شـده، بـه توسـعه 

گاز  بـرق،  آب،  ای،  جـاده  هـای  زیرسـاخت 

اشـاره کـرد و افـزود: آسـیبی کـه در ایـن زمینه 

وجـود دارد آن اسـت کـه این توسـعه بـر مبنای 

شـاخص های توسـعه پایـدار و توسـعه متوازن 

آمایـش  بـه  توجـه  بـدون  و  نگرفتـه  صـورت 

سـرزمین انجـام شـده اسـت و اکنـون شـاهد 

برهـم خـوردن تعـادل در بخـش هـای مختلـف 

زیسـت محیطـی، آب، کشـاورزی و حـوزه هـای 

دیگر هسـتیم.رئیس فراکسـیون شـفاف سازی 

مجلـس شـورای اسـامی بـا تاکیـد بـر اینکـه 

ایـن نابرابـری رفتـه رفتـه منجر به بحـران های 

خطرناکـی در سـطح کشـور خواهـد شـد، گفـت: 

بیـن  هـای  ناآرامـی  و  هـا  تنـش  بـروز  شـاهد 

تجلـی  هسـتیم کـه  سـطح کشـور  در  اسـتانی 

آن در روز تقدیـم الیحـه بودجـه و صـف آرایـی 

نماینـدگان خوزسـتان و چهارمحـال و بختیـاری 

در مقابـل هـم بـود.

آمریـکا و رژیـم صهیونیسـتی در سـال 2017 

علیـه  یونسـکو  سـازمان  ادعـا کـه  ایـن  بـا 

اسـرائیل مواضع جانبدارانه دارد، تصمیمشـان 

بـرای خـروج از ایـن سـازمان را اعـام کردند 

در  عمـا  قوانیـن  طبـق  خـروج  ایـن  کـه 

شـد. اجرایـی  دسـامبر  روز  آخریـن   پایـان 

پایـگاه  از  نقـل  بـه  ایسـنا،  گـزارش  بـه 

بیـن  آشـفته  رابطـه  ولـه،  دویچـه  خبـری 

 2018 سـال  اتمـام  بـا  یونسـکو  و  اسـرائیل 

بـا  هـم کـه  متحـده  ایـاالت  یافـت.  پایـان 

اسـرائیل"  علیـه  "تبعیـض  اتهـام  طـرح 

سـازمان  بـود،  آشـفتگی  ایـن  آغازگـر 

سـازمان  فرهنگـی  و  علمـی  آموزشـی، 

کـرد. تـرک  را  )یونسـکو(  متحـد   ملـل 

اسـرائیل  خارجـه  امـور  وزارت  مقـام  یـک 

یکشـنبه گفت: »متأسـفانه، یونسـکو تبعیض 

سیسـتماتیک علیـه اسـرائیل را اتخـاذ کـرده 

اسـت. ایـن سـازمان بـرای بازنویسـی تاریخ 

دولـت  و  یهودیـان  از  کـه  افـرادی  توسـط 

 اسـرائیل متنفـر هسـتند، اسـتفاده می کنـد!"

صهیونیسـتی  رژیـم  و  متحـده  ایـاالت 

اعـام   2017 سـال  را  خودشـان  تصمیمـات 

کردنـد امـا طبـق اساسـنامه یونسـکو، خروج 

در پایـان سـال بعـد اجرایـی می شـود که در 

 ایـن مـورد 31 دسـامبر 2018 اجرایـی شـد.

اسـرائیل در 1949 بـه یونسـکو ملحـق شـده 

برنامـه  بـرای  بیشـتر  آژانـس  ایـن  بـود. 

اسـت  شـده  شـناخته  جهانـی  میـراث 

شناسـایی  را  فرهنگـی  سـایت های  کـه 

سـنت ها  حفـظ  آن  هـدف  و  می کنـد 

آزادی  از  بـرای دفـاع  امـا همچنیـن  اسـت. 

زنـان  بـرای  آمـوزش  ترویـج  مطبوعـات، 

و مبـارزه بـا افـراط گرایـی و ضـد یهودیـت 

یونسـکو  از  اسـرائیل  خـروج  مـی کنـد.  کار 

سـرزمین های  درون  موجـود  سـایت های  از 

گذاشـت. نخواهـد  تاثیـری   اشـغالی 

برخـی از محافظه کاران اسـرائیلی این سـوال 

را مطـرح می کننـد کـه آیـا خروج از یونسـکو 

خیـر؟ یـا  اسـت  بـوده  صحیحـی   اقـدام 

سـوالر،  جیـورا  سـوال  ایـن  بـه  پاسـخ  در 

اخیـر  سـال های  در  کـه  معمارانـی  از 

برنامه هـای متعـدد بـرای سـایت های میراث 

نکنـم  فکـر  می گویـد:  آمـاده کـرده،  جهانـی 

ایـن  باشـد.  هوشـمندانه  تصمیمـی  ایـن 

خیلـی  بـا  قطعـا  اسـت.  سیاسـی  اقدامـی 

امـا  نیسـتم  موافـق  یونسـکو  تصمیمـات  از 

ایـن سیاسـی کاری اسـت. بـا خـروج از آن 

کسـی جـز خودمـان را تنبیـه نمی کنیـم. این 

یونسـکو نیسـت که علیه اسـرائیل است؛ این 

 کشـورها هسـتند کـه علیـه آن رای می دهند.

سـازمان  نهـاد  اولیـن  یونسـکو  کـه  زمانـی 

ملـل متحـد شـد کـه فلسـطین را بـه عنـوان 

پذیرفـت،   2011 سـال  در  عضـو کامـل  یـک 

مبالـغ  پرداخـت  سـرعت  بـه  اوبامـا  دولـت 

سـاالنه خـود را کـه مبلغـی حـدود 22 درصـد 

ایـن سـازمان می شـد، متوقـف  بودجـه  کل 

ایـاالت  ملـی،  قانـون  یـک  براسـاس  کـرد. 

آژانس هـای  اعتبـارات  اسـت  قـادر  متحـده 

سـازمان ملـل متحـد را کـه فلسـطین را بـه 

عنـوان عضـو کامـل بـه رسـمیت می شناسـند 

دیپلماتیـک  روابـط   2016 کند.سـال  قطـع 

بیـش از پیـش تیـره شـد؛ چـرا کـه یونسـکو 

قطعنامه هایـی را بـه تصویـب رسـاند کـه بـه 

گفتـه مقام هـای اسـرائیلی روابـط یهودیـت 

نادیـده  را  قـدس  در  مقـدس  اماکـن  بـا 

می گرفـت کـه شـامل اشـاره  به حرم شـریف 

تنهـا بـا نام هـای عربـی و انگلیسـی و حـذف 

نتانیاهـو،  بنیامیـن  می شـد.  آن  عبـری 

نخسـت وزیر رژیـم صهیونیسـتی در واکنـش 

مشـروعیت  انـدک  "یونسـکو  آن گفـت:  بـه 

داد." دسـت  از  هـم  را  خـودش   باقیمانـده 

بـه  اسـرائیل  بـه  همچنیـن  یونسـکو 

می کنـد  اشـاره  اشـغالگر  قـدرت  عنـوان 

اراضـی  در  کشـور  ایـن  اقدامـات  و 

می بـرد. سـوال  زیـر  را   فلسـطینی 

را  دیگـری  قطعنامـه  یونسـکو   2017 سـال 

تصویـب کـرد کـه موجـب نگرانـی مقام هـای 

بخـش  یونسـکو،  شـد؛  صهیونیسـتی  رژیـم 

قدیمـی شـهر الخلیـل در کرانـه باختـری را 

بـه عنـوان یـک میـراث جهانـی ارزشـمند و 

کـرد. اعـام  فلسـطینی  خطـر  معـرض   در 

ایـاالت متحـده اعـام کـرد از ایـن سـازمان 

"برخـورد  مدعـی  بـه  و  می آیـد  بیـرون 

رژیـم  و  شـد  اسـرائیل"  علیـه  جانبدارانـه 

بـه  بـه دنبـال آن دسـت  صهیونیسـتی هـم 

زد. مشـابهی  اقـدام 
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خودرو دیگر بازار ندارد
بر اساس جدیدترین آمار ها تولید انواع خودرو در آذرماه امسال، 71.۲ درصد نسبت 

به مدت مشابه در سال گذشته کاهش یافته است.

از  اســتفاده  بــرای  دیگــر  حــاال 
صفــت بــازار بــرای توصیــف خریــد و 
ــه  فــروش خــودرو برخــی احتیــاط ب
خــرج مــی دهنــد، خصوصــا فعــاالن 
باقــی  بــازاری  بازار.می گوینــد 
ــد  ــل خری ــازار مح ــت، ب ــده اس نمان
یکــی  وقتــی  و  اســت  فــروش  و 
نمی تــوان  دیگــر  نباشــد،  ارکان  از 
داد.فعــاالن  بــازار  لقــب  بــازار  بــه 
بــازار تاکیــد دارنــد خریــداری در 
بــازار نیســت و هــر چنــد تعــداد 
امــا  اســت  انــدک  فروشــنده ها 
خریــداران بــاز هــم کمتــر از ایــن 
فعــاالن  از  یکــی  هســتند.  میــزان 
ــت  ــودرو در خصــوص وضعی ــازار خ ب
خــودرو گفــت:  فــروش  و  خریــد 
ــر  ــودرو دیگ ــازار خ ــه ب ــت ک مدتهاس
شــباهتی بــه بــازار نــدارد، تعــداد 
مشــتریان بــه شــدت کاهــش یافتــه 
ــود در  ــن رک ــد ای ــر می رس ــه نظ و ب
بخــش خریــد و فــروش خودروهــای 
اشــاره  بــا  او  اســت.  دوم  دســت 
بــه اینکــه اکثــر مشــتریان خریــد 
ــر  ــازار را ب ــای ب ــه قیمت ه ــودرو ب خ
ــش  ــا بی ــت: خودروه ــد، گف نمی تابن
از  مــردم گــران شــده اند  تــوان  از 
ــد  ــد خری ــن رو مشــتریان معتقدن ای
ــی  ــا توجیه ــن قیمت ه ــا ای خــودرو ب

ــدارد. ن

پیش فروش ها ادامه دارد؟
حــاال کــم نیســت شــمار کســانی کــه 
می پرســند خودروســازان مــی تواننــد 
ــد؟  ــود برمی آین ــدات خ ــس تعه از پ
ــس  ــده مجل ــی، نماین ــرداد الهوت مه
حجــم  بــاره  در  اســامی  شــورای 
پیــش فروش هــا گفتــه اســت: یــک 
ــزار  ــه ارزش 15 ه ــون خــودرو ب میلی
ــده  ــروش ش ــان پیش ف ــارد توم میلی
تصمیــم  آخریــن  طبــق  بــود کــه 
قــرار شــد 80 درصــد تولیــد بــرای 
ــاص  ــی اختص ــای قبل پیش فروش ه
یابــد و 20 درصــد بــه فروش هــای 
ــود.پیش  ــاص داده ش ــد اختص جدی
دســتگاه  میلیــون  یــک  فــروش 
افتــاده  اتفــاق  حالــی  در  خــودرو 
ــی  ــان م ــا نش ــی ه ــه بررس ــت ک اس
دهــد میــزان تولیــد خــودرو کاهشــی 
ــرده اســت.  ــه ک 71 درصــدی را تجرب
بــر ایــن اســاس نگرانــی از بابــت 
و  تولیــد  کاهشــی  رونــد  تــداوم 
طوالنــی شــدن دوره تحویــل از ســوی 
مطــرح  کارشناســان  از  بســیاری 
ــر  ــه تاخی شــده اســت. خصوصــا آنک
ایــن روزهــا  در تحویــل خودروهــا 
ــت  ــات ثب ــن اعتراض ــی از مهمتری یک

ــت. ــدگان اس ــام کنن ن
مختلــف  اخبــار   دیگــر  ســوی  از 
اعــام قیمت هــای جدیــد هــم  در 
باتکلیفــی خریــداران خــودرو را در 
ــتر از  ــود بیش ــوالت خ ــل محص تحوی
ــن  ــرده اســت.در جدیدتری گذشــته ک
اخبــار گویــا قــرار اســت در قالــب 

اباغیــه اعمــال افزایــش قیمت هــا 
تکلیــف خریــداران باتکلیــف خــودرو 
نحــوی  بــه  شــود  مشــخص  هــم 
خریدارانــی کــه  از  دســته  آن  کــه 
ــا در  ــای آنه ــل خودروه ــان تحوی زم
ــل  ــراژ قب ــر تی ــای پ ــش خودروه بخ
از  شــهریورماه 97 هســت تحویــل 
قیمت هــای  بــا  آنهــا  خودروهــای 
ــا آن  ــد ام ــد ش ــام خواه ــی انج قبل
تحویــل  کــه  خریــداری  از  دســته 
آنهــا بعــد از شــهریور  خودروهــای 
مــاه97 اســت محصــوالت خــود را 
ــن  ــه ضم ــد و البت ــا جدی ــا قیمت ه ب
محاســبه ســود تأخیــر و مشــارکت 

می گیرنــد. تحویــل 

از  خریدار حواله بیش 
کاالست

خــودرو  بــازار  فعــاالن  از  امیــری   
نیــز در خصــوص وضعیــت کنونــی 
مشــتریان  از  بســیاری  می گویــد: 
می پرســند،  قیمتهــا  دربــاره  دائــم 
ــتر  ــودرو بیش ــه خ ــا حوال ــن روزه ای
از خــود خــودرو خریــدار دارد امــا 
ــاره  ــار ضــد و نقیــض درب انتشــار اخب
ــت  ــده اس ــبب ش ــذاری س ــت گ قیم
حتــی  اخیــر  هفتــه  یــک  در  کــه 
خریــد و فــروش حوالــه هــم متوقــف 
ــال  ــوان مث ــه عن ــت: ب ــود. وی گف ش
ــا پیــش پرداخــت 10  ــد ب ــه پرای حوال
ــان  ــون توم ــان، 19 میلی ــون توم میلی
امــا  می شــود  فــروش  و  خریــد 
انتشــار اخبــاری در خصــوص بــاال 
نبــودن  معلــوم  و  قیمت هــا  رفتــن 

میــزان افزایــش ســبب شــده اســت 
ــه هــم  ــد و فــروش حوال فعــا خری
چنــدان رونــق نداشــته باشــد امــا بــا 
ــروش  ــد و ف ــوز خری ــن حــال هن ای
حوالــه بیشــتر از خــودرو اســت. وی 
ادامــه داد: بــه نظــر می رســد بــا 
روشــن شــدن قیمت هــا، بــازار از 

ــود. ــارج ش ــی خ باتکلیف

از سخت شدن  نگرانی 
خودرو قطعات  تولید 

عضــو  صالــح  بابایــی  هللا  روح 
مجلــس  اجتماعــی  کمیســیون 
شــورای اســامی بــا تاکیــد بــر لــزوم 
ــازان  ــیه س ــا حاش ــت ب ــورد دول برخ
صنعــت خــودرو کشــور اظهــار داشــت: 
فراکســیون  در  کــه  ای  جلســه  در 
ــت  ــر صم ــور وزی ــا حض ــتقلین ب مس
ــت  ــت از صنع ــر حمای ــد ب ــزار ش برگ
قطعــه ســازی کشــور تاکیــد شــد 
زیــرا قطعــا بایــد در شــرایط حســاس 
ــازان  ــیه س ــا حاش ــت ب ــی، دول کنون
ــازی  ــه س ــودرو و قطع ــت خ در صنع
کشــور برخــورد کنــد و مانــع از ایجــاد 
مشــکات جدیــد در ایــن صنعــت 

ــود. ــم ش مه

کاهش چشــم گیر تولید
 خودرو در آذرماه

ــار وزارت  ــن آم ــاس جدیدتری ــر اس ب
تولیــد  تجــارت  و  معــدن  صنعــت، 
انــواع خــودرو در آذرمــاه امســال، 
مــدت  بــه  نســبت  درصــد   71.2
در ســال گذشــته کاهــش  مشــابه 

ــد  ــدت تولی ــن م ــه اســت. در ای یافت
انــواع خــودرو از 146 هــزار و 382 
ــته  ــال گذش ــاه س ــتگاه در آذر م دس
دســتگاه   145 و  هــزار   42 بــه 
کاهــش یافتــه اســت.تولید انــواع 
جــاری  ســال  آذرمــاه  در  ســواری 
کاهــش 72 درصــدی  داشــته و از 
136 هــزار و 828 دســتگاه در آذرمــاه 
ــزار و 275  ــه 38 ه ــته ب ــال گذش س
دســتگاه رســیده اســت.انواع ون نیــز 
آذرمــاه  در  دســتگاه   61 تولیــد  بــا 
امســال نســبت بــه مــدت مشــابه 
ــتگاه  ــه 136 دس ــته ک ــال گذش در س
ــد 55.1  ــد داشــته، کاهــش تولی تولی
درصــدی را تجربــه کــرده اســت.تولید 
انــواع وانــت و اتوبــوس نیــز همچــون 
ــا کاهــش روبــرو  مــوارد ذکــر شــده ب
تولیــد  آمــار  طبــق  اســت.  شــده 
ــاه  ــا 2949 دســتگاه در آذرم ــت ب وان
تولیــد  بــه  نســبت  جــاری  ســال 
ــابه  ــدت مش ــتگاهی در م 7685 دس
ــته، 61.6 درصــد کاهــش  ــال گذش س
ــز  ــوس نی ــد اتوب داشــته اســت. تولی

91.2 درصــدی همــراه  بــا کاهــش 
بــوده و از 136 دســتگاه در آذرمــاه 
دســتگاه   12 بــه  گذشــته  ســال 
کامیونــت،  اســت.همچنین  رســیده 
 700 بــا تولیــد  کامیــون و کشــنده 
آذرمــاه ســال جــاری  در  دســتگاه 
نســبت بــه تولیــد 1454 دســتگاه 
ســال گذشــته،  مشــابه  مــدت  در 
را  درصــدی   51.9 تولیــد  کاهــش 
ــا  ــل تنه ــت.در مقاب ــرده اس ــه ک تجرب
ــه  ــوده ک ــاس ب ــوس و میدل ب مینی ب
ــته  ــدی داش ــد 3.5 درص ــد تولی رش
و تولیــد آن از 143 دســتگاه در آذر 
دســتگاه   148 بــه  ســال گذشــته، 
ــار  ــن آم ــر ای ــت.عاوه  ب ــیده اس رس
ــاه  ــودرو در 9 م ــد خ ــی تولی تجمیع
آذر  پایــان  تــا  جــاری  ســال  اول 
ــه  ــت ک ــورت اس ــن ص ــز بدی ــاه نی م
کاهــش تولیــد 31 درصــدی رخ داده 
ــون و  ــک میلی ــد از  ی ــزان تولی و می
106 هــزار و 385 دســتگاه در 9 مــاه 
اول ســال 1396 بــه 763 هــزار و 

519 دســتگاه رســیده اســت.  

برخـی  جهـاد کشـاورزی گفـت:  وزیـر 
محیـط  بـرای  دلسـوزی  سـر  از  افـراد 
زیسـت، محدودیت هایی را بـرای تولید 
ایجـاد می کننـد و گفته انـد نبایـد تولیـد 
انجـام شـود. آن هـم در شـرایطی کـه 
کشـور تحریـم اسـت و مـا نمی توانیـم 
داشـته  چشـم  جهانـی  بازارهـای  بـه 

باشـیم.
 محمـود حجتـی وزیر جهاد کشـاورزی 
در سـی و سـومین مراسـم انتخـاب و 

بخـش کشـاورزی  نمونه هـای  معرفـی 
اظهـار کـرد: کشـاورزان بـه مـا درسـی 
داده انـد کـه بایـد همیشـه آن را همـراه 
داشـته باشـیم و آن ایـن اسـت کـه مـا 
می توانیـم. ایـن توانایـی مـا در سـایه 
و  دانـش  و  علـم  بکارگیـری  تـاش، 
تکنولـوژی و ابـزار میسـر می شـود. هـر 
دانشـی که در کشـاورزی می توانسـتیم 
بـه آن برسـیم بـه کار گرفتـه شـده تا به 
بهتریـن میـزان برسـیم.وی افـزود: اگر 

یک سـوم میـزان رکـوردی کـه افـرادی 
متوسـط  در  داشـتند  تولیـد  در  نمونـه 
اوضـاع  می رسـیدیم ،  آن  بـه  ملـی 
کشـور بهتـر بود. ما بـه دنبـال چگونگی 
مصـرف آب هسـتیم در حالی که برخی 
بـه  فشـار  حـال  در  مـا  می کننـد  فکـر 
سـفره های زیرزمینـی هسـتیم. اگـر ما 
از نمونه ها درس بگیریم هیچ مشـکلی 
در کشـور نخواهیـم داشـت. وزیـر جهاد 
از  امـا در بسـیاری  افـزود:  کشـاورزی 
محصـوالت هنـوز نیـاز بـه واردات داریم 
و بـا ایـن فشـارهایی که دشـمنان بر ما 
تحمیـل کرده انـد نگرانی هایـی را بـرای 

تامیـن ایـن محصـوالت داریـم.

دلسوزان محیط زیست 
مانع تولید می شوند

پخش تبلیغات موسسات 
آموزشی کاهش می یابد

وزیـر آمـوزش و پـرورش از ارسـال نامـه به محضر رهبـر معظم انقـاب درمورد 
تبلیغـات موسسـات آموزشـی خبـر داد و گفـت: ایشـان پی نوشـتی را مرقـوم 
فرمودنـد و بـه بخش هـای مختلـف دسـتور دادنـد در اولین گام و بـا همکاری 
صـدا و سـیما پخـش ایـن تبلیغـات 50 درصـد کاهـش یابـد. »سـیدمحمد 
بطحایـی« روز سـه شـنبه دربـاره جزییات نامه خود به حضـرت آیت هللا خامنه 
ای درخصـوص تبلیغـات موسسـات آموزشـی گفـت: چنـدی پیـش نامـه ای 
خدمـت رهبـر معظـم انقاب نوشـتم مبنی بر این کـه حجم گسـترده تبلیغات 
کتاب هـای کمـک درسـی موجب تخریب هدف هـای تربیتی و پرورشـی ما در 
مدرسـه شـده اسـت.وی افزود: در این نامه از محضر ایشـان خواستم تمهیدی 
بـه کار گیرنـد تـا در رسـانه ها از جمله رسـانه ملـی تا آنجا که ممکن اسـت این 
میـزان کاهـش پیـدا کنـد و پخـش تبلیغات با نظـر کارشناسـی وزارت آموزش 
و پـرورش انجـام شـود.وزیر آمـوزش و پرورش یادآور شـد: رهبر معظم انقاب 
اسـامی هـم پی نوشـتی را مرقـوم فرمودنـد و بـه بخش های مختلف دسـتور 
دادنـد؛ در اولیـن گام و بـا همـکاری سـازمان صـدا و سـیما پخـش ایـن گونـه 
تبلیغـات 50 درصـد کاهـش پیـدا کـرده کـه این یک قدم بسـیار موثر اسـت و 

از همـکاری صـدا و سـیما تشـکر می کنم.

ته
نک

و  معـدن  صنعـت،  وزارت  آمـار  جدیدتریـن  اسـاس  بـر 
انـواع خـودرو در آذرمـاه امسـال، 71.۲  تجـارت تولیـد 
درصـد نسـبت به مـدت مشـابه در سـال گذشـته کاهش 
یافتـه اسـت. در ایـن مـدت تولیـد انـواع خـودرو از 1۴۶ 
هزار و 3۸۲ دسـتگاه در آذر ماه سـال گذشـته به ۴۲ هزار 
و 1۴5 دسـتگاه کاهـش یافتـه اسـت.تولید انواع سـواری 
در آذرمـاه سـال جـاری کاهـش 7۲ درصدی  داشـته و از 
13۶ هزار و ۸۲۸ دسـتگاه در آذرماه سـال گذشـته به 3۸ 
هزار و ۲75 دسـتگاه رسـیده اسـت.انواع ون نیـز با تولید 
۶1 دسـتگاه در آذرمـاه امسـال نسـبت بـه مـدت مشـابه 
در سـال گذشـته کـه 13۶ دسـتگاه تولید داشـته، کاهش 

تولیـد 55.1 درصـدی را تجربـه کرده اسـت

سیاستدولت

به اسم شفافیت آبروی دیگران را می بریمرفع مشکالت مرزنشینان دغدغه جدی دولت است
وزیــر کشــور در بیســت و 
ویــژه  جلســه کار  نهمیــن 
مــرز شــورای امنیــت کشــور 
ــکات  ــع مش ــد کرد:رف تاکی
ــر  ــت وزی ــت اس ــدی دول ــه ج ــینان دغدغ مرزنش
ــت  ــورای امنی ــرز ش ــژه م ــس کار وی ــور و ریی کش
توجــه  و  اهمیــت  بــر  جلســه  ایــن  در  کشــور 
بــه موضوعــات مــرزی از جملــه فعــال بــودن 
بازارچــه هــای مــرزی در حــوزه  پایانــه هــا و 
ــه  ــا توجــه ب ــا ظرفیــت کامــل ب هــای اقتصــادی ب
ــا  ــکاری ه ــت هم ــعه و تقوی ــی، توس ــرایط فعل ش
بــا کشــورهای هــم مــرز در ایــن خصــوص و توجــه 
ویــژه بــه جــاده هــا و راه هــای مواصاتــی در 
ــرد. ــد ک ــرزی تاکی ــای م ــهیل تردده ــتای تس راس

ــزوم  ــن ل ــور، همچنی ــت کش ــورای امنی ــس ش ریی
تأمیــن و اســتفاده از تجهیــزات مناســب از جملــه 
را جهــت  مــرزی  هــای  پایانــه  در  ری  ایکــس 
ســهولت تــردد کاال و مبــادالت مــرزی مــورد تاکیــد 
ــای  ــتگاه ه ــرد؛ دس ــرر ک ــرار داد و مق ــه ق و توج
ــن  ــای الزم را در ای ــدام ه ــی، اق ــه و متول مربوط
ــت هــای  ــا اســتفاده از ظرفی ــه ب خصــوص از جمل
برســانند.رحمانی  نتیجــه  بــه  و  دنبــال  داخلــی 
فضلــی در ایــن جلســه همچنیــن، بــا مــرور برخــی 
بــا  برخــورد  در  اولویــت  ضــرورت هــای حائــز 
قاچــاق کاال، بــر دقــت در اعمــال کنتــرل هــای الزم 
از مبــدأ تــا مــرز از طریــق اســتانداران و همچنیــن 
ــی  ــروی انتظام ــه نی دســتگاه های مســوول از جمل

ــرد. ــد ک ــاق کاال تاکی ــتاد قاچ و س

اول  رییــس  نایــب 
از  انتقــاد  بــا  مجلــس 
ــی و  ــب، بدگوی ــه تخری روی
ــه تحــت  ــده ســازی ک پرون
عنــوان شــفافیت در کشــور رواج دارد، گفــت: در 
صداوســیما و از پشــت تریبــون هــا بــه اســم 
ــده و  ــروی نماین ــفافیت آب ــن ش ــفافیت و تبیی ش
ــروی یــک مســلمان از  ــم، آب مســئول را مــی ریزی
ــر اســت. »مســعود پزشــکیان«  ــه باالت ــروی کعب آب
در نطــق میــان دســتور جلســه علنــی روز ســه 
ــم  ــرآن کری ــی از ق ــت آیات ــا قرائ ــس ب شــنبه مجل
ــه  ــه ب ــند در جامع ــات ناپس ــی اخاقی از رواج برخ
مجلــس  نماینــدگان  و  مســووالن  میــان  ویــژه 

شــورای اســامی انتقــاد کــرد.

در  یــا  را  آیــات  معمــوال  مــا  اظهارداشــت:  وی 
مــی  درگذشــتگان  بــرای  یــا  شــروع جلســات 
ــا  ــه م ــن اســت ک ــرای ای ــرآن ب ــات ق ــم، آی خوانی
ــرآن  ــه آن باشــیم، ق ــد ب ــرده پایبن ــل ک ــه آن عم ب
کریــم بــرای ایــن اســت کــه مــا از آن اطاعــت و از 

دســتورات آن تبعیــت کنیــم.
ــی  ــام عل ــی از ام ــت حدیث ــا قرائ ــن ب وی همچنی
بــه  را  وقتــی مشــکات شــما  داد:  ادامــه  )ع( 
ســتوه آورد و بــه گرفتــاری و شــک دچــار َشــدید، 
خــود را بــه خــدا و رســول اکــرم )ص( ارجــاع 
دهیــد، ارجــاع بــه خــدا، ارجــاع بــه کتــاب خداونــد 
اســت و ارجــاع بــه رســول، ارجــاع بــه ســنت 
ــه هــم شــیعه و هــم اهــل  ــر )ص( اســت ک پیامب

ــد. ــول دارن ــنت، آن را قب س

هر
 م

س:
عک

گزارش
خبرآناین

ــرح تشــدید  ــات ط ــب جزیی ــد از تصوی عضــو فراکســیون امی
ــه حســینی در  ــر داد.ســیده فاطم ــازات اســید پاشــی خب مج
توییتــی نوشــت: هــم اکنــون جزئیــات طــرح تشــدید مجــازات 
در  آن،  از  ناشــی  بزه دیــدگان  از  و حمایــت  پاشــی  اســید 

ــید. ــب رس ــه تصوی ــس ب ــی مجل کمیســیون قضای
ــت بررســی در  وی ادامــه داد: براین اســاس، ایــن طــرح در نوب

ــی قــرار می گیــرد. صحــن علن

 فرمانـده مرزبانـی نیـروی انتظامـی جمهـوری اسـامی ایـران 
گفـت: پیگیـر آزادی دیگـر مرزبانان ربوده شـده در مـرز ایران و 
پاکسـتان از طریق دیپلماسـی مرزی و سـران طوایف و بزرگان 
منطقـه هسـتیم. تعـدادی از مرزبانـان و بسـیجیان بومـی در 
نقطـه صفر مـرزی میرجاوه در جنوب شـرق کشـور 24 مهر 97 
توسـط گروهـک تروریسـتی جیـش الظلـم ربـوده و بـه داخل 
خـاک پاکسـتان منتقـل شـدند.پنج نفـر از ایـن مرزبانـان 24 
آبـان بـا پیگیری هـای دولت پاکسـتان آزاد و به ایـران تحویل 
داده شـدند، اما به گفته سـردار سـرتیپ محمد مارانی فرمانده 
قرارگاه قدس نیروی زمینی سـپاه جنوب شـرق کشـور، اکنون 

6 نفـر دیگـر در اختیـار ایـن گروه تروریسـتی قـرار دارند.

طرح تشدید مجازات 
اسیدپاشی تصویب شد

برای آزادی مرزبانان با سران 
طوایف رایزنی می شود

ممنوعیـت خرید کاالها و خدمـات خارجی که محصوالت داخلی 
مشـابه آنهـا وجـود دارد، تـازه تریـن مصوبه نماینـدگان مجلس 
شـورای اسامی اسـت که در صورت تایید شورای نگهبان اجرایی 
می شـود. نمایندگان مجلس در جلسـه علنی امروز)سه شـنبه( 
مجلـس و در ادامـه بررسـی طـرح حداکثـر اسـتفاده از تـوان 
تولیـدی و خدماتـی کشـور و حمایـت از کاالی ایرانـی مـاده 5 
ایـن طـرح را تصویـب کردنـد. دسـتگاه های موضـوع مـاده )2( 
ایـن قانـون مکلفنـد کاالهـا و خدمـات مورد نیـاز طرح )پـروژه( 
را از فهرسـت توانمندی هـای داخلـی منـدرج در سـامانه موضوع 
مـاده )4( ایـن قانـون تأمیـن کننـد. خریـد کاالهـا و خدمـات 
خارجی)اعـم از آنکـه از بـازار داخلی یا خارجی خریداری شـوند( 
کـه محصـوالت با مشـخصات منـدرج در سـامانه توانمندی های 

داخلـی مشـابه آنها وجـود دارد، ممنوع اسـت.

وزیـر ارتباطـات و فنـاوری اطاعـات روز سـه شـنبه طـی 
مراسـمی طـرح توسـعه هسـته شـبکه ملـی اطاعـات را 
افتتـاح کـرد. در ایـن مراسـم بـا حضـور ابوالحسـن فیروز 
آبـادی دبیـر شـورای عالـی فضـای مجـازی و تعـدادی از 
معاونـان وزیـر ارتباطـات، عـاوه بـر افتتـاح پـروژه ارتقای 
سـه برابـری هسـته IP شـبکه ملـی اطاعـات از بسـته 
اقتصـادی حمایـت از کسـب و کارهـای خدمـات ابـری، 

میزبانـی و شـبکه توزیـع محتـوا نیـز رونمایـی شـد.

خرید کاالی خارجی مشابه 
»ایران ساخت« ممنوع می شود

طرح توسعه هسته شبکه 
ملی اطاعات افتتاح شد

پیام رسـانه

روزنامه گاردین در گزارشی به دید 
افراد نسبت به همکاران و همکاسی هایشان 

پرداخته و نوشته: مردم فکر می کنند 
همکارانشان از سیاره دیگری آمدند!

خبرگـزاری اسپوتنیک از مهلت 
چهار ماهـه ترامپ به نیروهای نظامی اش 
در سـوریه برای خروج از این کشور خبر 

داده.

خبرگـزاری الجزیرهاز آمادگی رهبر 
کره شـمالی برای دیدار مجدد با ترامپ، 

رئیـس جمهوری آمریکا خبر داده.
خاورمیانهروسیهانگلستان

خبرگزاری دویچه وله در گزارشـی به 
برگزاری مراسـم سال نو میادی در نقاط 

پرداخته. مختلف جهان 
آلمان
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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پیام رسـانه

خبرگزاری فرانس۲۴ از جشـن 
گرفتن سـال نو میادی توسط هزاران نفر 

در پاریس علیرغم تدابیر شـدید امنیتی 
خبر داده.

خبرگـزاری یورونیوز در تیتر یک 
خود به نجات کودک خردسـالی از میان 

آوارهای فروریختن سـاختمانی در مسکو 
پرداخته.

روزنامـه نیویورک تایمز در 
آسـتانه سال نو میادی در یادداشتی 

نوشـته: دموکرات ها بدون زیر بار دیوار 
مرزی مکزیک رفتن، برخواهند گشـت.

آمریکااروپافرانسه
خبرگزاری سی ان ان در یک 

لحظه شـمار دیجیتال به میزان زمانی که 
دولت آمریـکا تعطیل بوده پرداخته و این 

تعطیلـی را کم نظیر توصیف کرده.

آمریکا

پیام خبر

رنا
 ای

س:
عک

تعرفه جا به جایی درختان در 
شورای شهر تهران تعیین شد

 
شـهر  اسـامی  شـورای  اعضـای 
یازدهمیـن  و  یکصـد  در  تهـران 
جلسـه ایـن شـورا الیحـه تعرفـه 
جابـه جایـی درختـان در پایتخـت را بررسـی و تصویـب 

کردنـد.
 محمـد سـاالری رئیـس کمیسـیون معماری و شهرسـازی 
شـورای اسـامی شـهر تهـران در این بـاره گفـت: در الیحه 
درختـان  جایـی  جابـه  تعرفـه  تعییـن  بـرای  شـهرداری 
شـاخص تدویـن شـده صرفـا بـن درخـت اسـت و گونـه 
ریسـک  جابجایـی،  و  ونقـل  حمـل  امکانـات  درختـان، 
هـای انتقـال درخـت و فصـل مناسـب جابجایـی درخـت 

مشـخص نشـده اسـت.

درختان

ممانعت از فعالیت صنایع 
آالینده وظیفه کیست؟

مدیـرکل دفتـر آب  و  خـاک سـازمان 
حفاظت محیط  زیسـت با بیـان اینکه 
مـاده 15 الیحه خاک کلید پیشـگیری 
از گسـترش آلودگـی خاک، دسـتیابی 
بـه امنیـت غذایـی و جامعـه سـالم 
اسـت، گفـت: طبـق متـن ایـن الیحه 
مـورد  در  می توانـد  سـازمان  رئیـس 
منابـع و عواملـی کـه خطـرات فـوری 
در برداشـته باشـد بـدون اخطـار قبلی 
دسـتور ممانعت از ادامـه کار و فعالیت 

آنهـا را بدهد.
علـی مریدی پیـرو درج اخباری در 
خصوص مـاده 15 الیحه حفاظت از 
خـاک افـزود: یکـی از دالیـل تقابل 
مسـایل زیسـت  محیطی بـا رویکرد 
توسـعه  ای در ایـران بـه ایـن دلیـل 
اسـت کـه در ایران هماننـد برخی از 
کشـورهای توسـعه یافته مثل ژاپن، 
آمریکایـی،  و  اروپایـی  کشـورهای 
شـاهد مرگ و میر گسـترده ناشـی 
از آلودگـی محیـط زیسـت نبوده ایم 
که مـواردی مانند حادثـه میناماتا و 
آلودگـی هـوای لنـدن سـابقه وقـوع 

در آنجـا را دارد.
مدیـر کل دفتـر آب و خاک تصریح 
کـرد: شـاید اگـر مـا هـم اتفاقـات 
این چنینی در کشـور داشتیم مردم 
اهمیـت  موضـوع  بـه  مسـئولین  و 
محیـط  زیسـت و حفاظـت کیفـی 
آب و خـاک توجـه ویـژه داشـتند و 
سـازمان حفاظـت محیط  زیسـت را 

ترمـز توسـعه نمی  دانسـتند.
طبـق متـن تبصـره مـاده 15 الیحه 
حفاظـت از خـاک، رئیس سـازمان 
محیـط زیسـت مـی توانـد در مـورد 
منابـع و عواملـی که خطـرات فوری 
در بـر داشـته باشـد بـدون اخطـار 
قبلـی دسـتور ممانعـت از ادامـه کار 

و فعالیـت آنهـا را بدهـد.

»دراویزه« مبتال  به  فرونشست 
فرماندار شهرستان باوی: 

شرایط روستای دراویزه به لحاظ فرسایش زمین خطرناک است

خبر

روستای دراویزه به پدیده فرونشست مبتا شده است

معــاون محیــط طبیعــی و تنــوع زیســتی ســازمان 
حفاظــت محیــط زیســت گفــت: شــورای عالــی معــادن 
ــت  ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ ــراض س ــی اعت در پ
ــع  ــه واق ــن میم ــدن تراورت ــذاری مع ــه واگ ــبت ب نس
اصفهــان،  اســتان  موتــه  حیات وحــش  پناهــگاه  در 
ــرد. ــو ک ــدن را لغ ــن مع ــرای ای ــه صــادر شــده ب پروان
ــر گفــت: در اوایــل  ــا اعــام ایــن خب ــی ب حمیــد ظهراب
معــدن  ایــن  از  بهره بــرداری  پروانــه  ســال جــاری 
ــا  ــود ام ــده ب ــادر ش ــان ص ــه اصفه ــوزه علمی ــرای ح ب
ــگاه  ــدن در پناه ــن مع ــدن ای ــع ش ــه واق ــه ب ــا توج ب
حفاظــت  ســازمان  ســوی  از  موتــه  حیات وحــش 
ــرداری  ــه بهره ب ــن پروان ــه ای ــط زیســت نســبت ب محی

ــم. ــراض کردی اعت
ایــن عضــو شــورای عالــی معــادن ادامــه داد: اعتــراض 
ــی  ــورای عال ــت در ش ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ س
معــادن مطــرح شــد و ایــن شــورا بــا توجــه بــه تبعــات 
محیــط زیســتی کــه بهره بــرداری از ایــن معــدن بــرای 
ــن  ــو ای ــه لغ ــه دارد، رای ب ــگاه حیات وحــش موت پناه

مجــوز داد.
ــال شــده در ســال  ــات اعم ــی، اصاح ــه ظهراب ــه گفت ب
ــرر  ــاده 24 مک ــب م ــادن و تصوی ــون مع 1390روی قان
ــرای  ــوذ ب ــا نف ــدن کاران ب ــت مع ــادن، دس ــون مع قان
ــادن موجــود در مناطــق  ــرداری از مع اکتشــاف و بهره ب
ــط  ــت محی ــازمان حفاظ ــت س ــت مدیری ــه تح چهارگان
زیســت را بازتــر کــرده اســت و بــه همیــن دلیــل 
ــط  ــت محی ــازمان حفاظ ــت س ــم مخالف ــی علی رغ گاه
مناطــق  ایــن  در  موجــود  معــادن  برخــی  زیســت، 

می کننــد. دریافــت  بهره بــرداری  پروانــه 
معــاون محیــط زیســت طبیعــی ســازمان حفاظــت 
شــورای  در  خوشــبختانه  افــزود:  زیســت  محیــط 
ــزوم  ــاره ل عالــی معــادن، دیــدگاه نســبتا مناســبی درب
حفاظــت از مناطــق چهارگانــه و کاهــش اثــرات محیــط 
زیســتی معــدن کاری وجــود دارد و بــا نظــر مثبــت 
ایــن شــورای عالــی، پروانــه بهره بــرداری از معــدن 
تراورتــن میمــه کــه مــورد اعتــراض ســازمان حفاظــت 
ــود،  محیــط زیســت و فعــاالن محیــط زیســت شــده ب

ــو شــد. لغ
ــگاه اطــاع رســانی ســازمان حفاظــت  ــزارش پای ــه گ ب
محیــط زیســت، در تیرمــاه ســال جــاری، صــدور 
پناهــگاه  محــدوده  در  کــه  معــدن  ایــن  پروانــه 
شــد.  خبرســاز  شــده،  واقــع  موتــه  حیات وحــش 
ســازمان حفاظــت محیــط زیســت و اداره کل حفاظــت 
ــی  ــع قانون ــان از مراج ــتان اصفه ــت اس ــط زیس محی
خواســتند بــه دلیــل اثــرات نامطلــوب بهره بــرداری 
ــن  ــه، ای ــش موت ــگاه حیات وح ــر پناه ــدن ب ــن مع ای
بــا  نهایــت  در  و  شــود  لغــو  بهره بــرداری  پروانــه 
ــادن رای  ــی مع ــورای عال ــته، ش ــن خواس ــری ای پیگی

ــه داد. ــن پروان ــال ای ــه ابط ب
اســتان  شــمال  در  موتــه  حیات وحــش  پناهــگاه 
اصفهــان، بــا وســعتی بالــغ بــر 204 هــزار هکتــار 
ــم آهــو در کشــور محســوب  یکــی از زیســتگاه های مه

. د می شــو

پروانه بهره برداری از معدن 
تراورتن میمه لغو شد

ــا  ــوا ب ــی ه ــش آلودگ ــی کاه ــروه مل ــر کارگ دبی
یــک  بــه  اینکــه موتورســیکلت ها  بــه  اشــاره 
نــاوگان مدیریــت ناپذیــر تبدیــل شــده اند، گفــت: 
ــای  ــه موضــوع موتورســیکلت ها جنبه ه از آنجــا ک
ایــن  ســاماندهی  دارد،  امنیتــی  و  اجتماعــی 
ــرح  ــد در ســطح وزارت کشــور مط ــتگاه ها بای دس

ــود. ش
وحیــد حســینی در پاســخ بــه ایــن پرســش 
ــاالی موتورســیکلت ها  ــه ســهم ب ــا توجــه ب ــه ب ک
ــری  ــه تدبی ــده چ ــا و ذرات آالین ــار گازه در انتش
اندیشــیده  دســتگاه ها  ایــن  مدیریــت  بــرای 
شــده اســت؟ بــه ایســنا گفــت: بــر اســاس 

ــی  ــزان آالیندگ ــورد می ــده در م ــام ش ــرآورد انج ب
ــک  ــران، ی ــف متحــرک در ته دســتگاه های مختل
موتورســیکلت کاربراتــوری شــش برابــر آالینده تــر 
ــوز  از یــک دســتگاه خــودرو اســت متاســفانه هن
هیــچ راهــی بــرای ســاماندهی ایــن دســتگاه بــه 
شــدت آالینــده وجــود نــدارد و همیــن رونــد باعث 
شــده کــه موتورســیکلت ها بــه یــک نــاوگان 

مدیریت ناپذیــر تبدیــل شــوند.
وی بــا بیــان اینکــه طــی ســال های اخیــر از 
طریــق اجــرای طــرح اصاحــی مثــل طــرح 
ــرای  ــتی ب ــده سیاس ــعی ش ــش )LEZ( س کاه

ســاماندهی و مدیریــت خودروهــای ســبک و 
ــا  ــان تنه ــن می ــا در ای ــود ام ــال ش ــنگین اعم س
ــط  ــده محی ــای بازدارن ــن طرح ه ــه ای ــب هم غای
ــینی  ــد. حس ــیکلت ها« بوده ان ــتی، »موتورس زیس
ــیکلت ها  ــه موتورس ــه ک ــن نکت ــد ای ــن تایی ضم
در قالــب طــرح کاهــش یــا طــرح ترافیــک 
مــورد  در  وقتــی  کــرد:  اظهــار  نمی گنجنــد، 
موتورســیکلت  صحبــت می کنیــم، بــا یــک پدیــده 
بــه شــدت پیچیــده مواجــه هســتیم چــون تعــداد 
قابــل توجهــی از موتورهــا در زمینــه ســند و پــاک 

ــتند. ــکال هس ــار اش دچ

مدیریت ناپذیری موتورها

بالی جان هوای تهران

محیـط  حفاظـت  سـازمان  رئیـس  مشـاور 
زیسـت گفـت: واقعیـت غیر قابـل انکار در 
جامعـه مـا ایـن اسـت کـه موتورسـیکلتی 
کـه جلـب و بـه پارکینـگ منتقل می شـود، 
صاحـب آن دیگـر دلیلـی بـرای ایـن ندارد 
باشـد،  خـود  موتـور  ترخیـص  دنبـال  کـه 
مدیریت ناپذیـری  از  ملغمـه ای  بنابرایـن 

در مـورد موتورهـا وجـود دارد.

فاطمه نامجو
خبرنگار/ پیام ما

دادستان مرکز مازندران گفت: در سال جاری 589 نفر به اتهام موضوعات مربوط به جنگل محاکمه شدند و جالب آنکه خانم ها 
نیز در حال قاچاق چوب بوده و 6نفر از متهمان را بانوان تشکیل می دهند.

وضعیت پلنگ بیمار پارک ملی 
تندوره پایدار است

محیـط  حفاظـت  مدیـرکل 
از  رضـوی  خراسـان  زیسـت 
وضعیـت و رونـد مثبـت درمانی 
خدمـات  انجـام  تنـدوره  ملـی  پـارک  بیمـار  پلنـگ 

داد. خبـر  حیـوان  ایـن  بـرای  دامپزشـکی 
تـورج همتـی افـزود: این پلنگ مـاده چهار سـاله اواخر 
هفتـه پیـش بـا عائـم بیمـاری در دره چهـل میـر پارک 
ملـی تنـدوره واقـع در شـمال خراسـان رضوی مشـاهده 
شـد. بافاصلـه بـا هماهنگـی محیـط بانان تنـدوره پس 
از چنـد سـاعت تـاش ایـن پلنـگ زنـده گیـری و بـه 
بـرای اقدامـات تشـخیصی و درمانـی بـه مشـهد منتقـل 

. شد

پلنگ

مذاکره شهرداری برای تولید 
دوچرخه های باطری دار

 شـهردار تهـران از رایزنی و مذاکره 
بنیـان  دانـش  شـرکت های  بـا 
بـرای حـل آلودگـی هـوای تهـران 

خبـر داد.
پیـروز حناچـی سـه شـنبه ایـن هفتـه هـم طبـق قولـی کـه 
داده بـود، بـدون اسـتفاده از خـودرو و بـا دوچرخـه به محل 
بـا حضـور در جمـع  کار خـود رفـت و در میـدان ولیعصـر 
خبرنـگاران گفـت: اگـر بـه وضعیـت سـامتی مـردم تهـران 

نگاهـی بیاندازیـد می بینیـد کـه وضعیـت خوبـی نیسـت.
وی با بیان اینکه دیابت نوع 2 ، فشـار خون و .... سـامتی 
مـردم تهـران را تهدیـد می کنـد ، گفـت: 70 درصـد آلودگـی 

هـوای تهـران، مربوط به وسـایل نقلیه شـخصی اسـت .

دوچرخه

500 میلیون مترمکعب آب 
دریاچه ارومیه افزوده شد

سرپرسـت دفتـر مدیریـت به هم 
پیوسـته منابـع آب حوضه هـای 
دریاچـه  و  خـزر  دریـای  آبریـز 
ارومیـه گفـت: تـراز آب دریاچـه ارومیه در هفتـم دی ماه، 
به 1270.56 متر رسـیده که نسـبت به تراز سـال گذشـته، 

26 سـانتی متر افزایـش یافتـه اسـت.
کیاسـت امیریـان اظهـار کـرد: حجـم آب دریاچـه نیـز بـا 
حـدود 500 میلیـون مترمکعـب افزایش نسـبت به سـال 
گذشـته بـه رقـم یک میلیـارد و 600 میلیـون متـر مکعـب 
رسـیده اسـت. وسـعت دریاچـه ارومیـه 2070 کیلومتـر 
مربـع شـده کـه نسـبت بـه سـال گذشـته در همیـن روز 

حـدود 310 کیلومتـر مربـع افزایـش داشـته اسـت.

ارومیه

بیمه محیط بانان در دستورکار 
یگان محیط زیست

حفاظـت  یـگان  مشـترک  جلسـه 
سـازمان حفاظـت محیط زیسـت و 
پلیس پیشـگیری ناجا برگزار شـد..
در ایـن نشسـت بـر ایجـاد کانالی مسـتقل بـه منظـور ارتباط 
شـبکه بیسـیم بیـن ناجـا و یـگان حفاظت سـازمان حفاظت 
محیـط زیسـت تاکیـد و قـرار شـد هماهنگی هـای الزم برای 
خریـد خودروهای عملیاتـی خارجی برای مناطـق چهارگانه و 
پاسـگاههای محیـط بانی سـازمان حفاظت محیط زیسـت از 
طریـق ناجـا انجام شـود. همچنین مقرر شـد، بیمـه تکمیلی 
از طریـق سـازمان حفاظـت محیـط  بانـان  تمامـی محیـط 
زیسـت بـه صـورت یکپارچـه بـا عقـد قـرارداد بـا بیمـه امیـد 

ناجـا محقق شـود.

محیط بان

ــس  ــی پ ــور یک ــت های کش دش
از دیگــری در حــال ابتــا بــه 
هســتند.  فرونشســت  بــای 
دراویــزه  روســتای  از  اکنــون 
ــر می رســد مــردم  خوزســتان خب
بــه دلیــل ایــن مشــکل در حــال 
تــرک کــردن محــل زندگــی خــود 

هســتند.
توابــع  از  دراویــزه  روســتای 
کنــار  در  بــاوی  شهرســتان 
و  دارد  قــرار  کارون  رودخانــه 
ــد سالیســت کــه فروریختــن  چن
ســبب  آن  منــازل  ســاختمان 
اهالــی روســتا شــده  نگرانــی 

اســت. 

می نویســد  ایرنــا  کــه  آنطــور 
اگرچــه مســاله فروریختــن خانــه 
هــا در ایــن روســتا تــازه نیســت 
امــا در ســال هــای اخیــر بــه 
ــدت  ــاری، ش ــال ج ــژه در س وی
آن افزایــش یافتــه و َتــَرک هــای 
ایجــاد شــده بــر دیــوار خانــه هــا 
ــت،  ــده اس ــته ش ــش از گذش بی
ــی  ــت اصل ــود عل ــی ش ــه م گفت
تخریــب خانــه هــا همجــواری بــا 
رودخانــه و عــدم رعایــت حریــم 

ــت. ــه کارون اس رودخان
یکــی از مصادیــق بــارز بــرای 
شــدت  میــزان  نمایــش 
فرســایش زمیــن، لولــه هــای 
درون  در  شــده  جانمایــی  آب 
ــه  ــوار رودخان ــای همج ــه ه خان
کارون اســت کــه بــه دلیــل از 

بیــن رفتــن خــاک، ســر بیــرون 
آورده انــد و آب را بــه ســمت 
مــی  هدایــت  رودخانــه کارون 

کننــد.
اســتاد  کهــرم  اســماعیل 
محیــط  حــوزه  پیشکســوت 
زیســت در گفت وگــو بــا پیــام 
مــا عنــوان کــرد:   آب در زیــر 
ســتون هایی  هماننــد  زمیــن 
ــت  .  ــته اس ــه داش ــاک را نگ خ
بــه همیــن دلیــل اگــر آب را 
بیــش از انــدازه از زیــر زمیــن 
بیــرون بکشــیم در حقیقــت ایــن 
ســتون ها را نابــود کــرده و زمیــن 

می نشــیند. فــرو 
در شــهرهایی همچــون کبــودر 
مینــاب  یــا  همــدان   آهنــگ 
ــاده  ــاق افت ــن اتف ــاس ای بندرعب

اســت. 
مناطــق  از  بعضــی  در  امــا 
دراویــزه  روســتای  همچــون 
اتفــاق  خوزســتان  اســتان 
دیگــری رخ داده اســت. ایــن 
ــه  ــی  ب ــل نزدیک ــه دلی ــتا ب روس
فرونشســته  کارون  رودخانــه 
ــاک  ــداد، خ ــن رخ ــت . در ای اس
ــان   ــک جری ــود ی ــل وج ــه دلی ب
جــاری آب عظیــم در زیــر زمیــن  
یعنــی همــان کارون    بــه ســمت 

می شــود. کشــیده  پاییــن 

فرق فرونشست 
و فروچاله

کهــرم در توضیــح فــرق فــرو 
نشســت و فروچالــه اینچنیــن 
پدیــده  در    « می گویــد: 
و  دشــت  یــک  فرونشســت 
تدریــج  بــه  وســیعی  منطقــه 
پاییــن مــی رود. مثــا ســالی 30 
ســانتی متــر  فــرو مــی رود اما در 
ــه کوچــک  ــک منطق ــه  ی فروچال
یــک مرتبــه پاییــن مــی رود مثــا 
ــه 10  ــی ب ــا گاه ــول فروچاله ه ط
متــر بــا عــرض 5 متــر می رســد.
در مینــاب دهکــده ای را بــه ایــن 
دلیــل خالــی کردنــد، مشــابه 
اتفاقــی کــه در حــال رخــدادن در 

ــت.« ــزه اس دراوی

13 خانواده 
در معرض خطر

شــورایار روســتای دراویــزه بــا 
بیــان اینکــه ایــن روســتا 420 
 130 قالــب  در  جمعیــت  نفــر 
 13 دیــوار  دارد گفتــه:  خانــوار 
ــن  ــن مدرســه ای ــه و همچنی خان
ــاره  ــزش کن ــل ری ــه دلی روســتا ب

رودخانــه، دچــار تــرک هایــی 
ــد. ــده ان ش

ــاره  ــا اش ــحاق ب ــی اس ــوب بن ای
بــه اینکــه 2 اتــاق یکــی از خانــه 
ــب  ــل تخری ــه صــورت کام ــا ب ه
ــا دســتگاه  شــده اســت گفتــه: ب
هــای مختلــف در ایــن خصــوص 
رایزنــی شــده امــا تاکنــون هیــچ 
کار موثــری بــرای ایمــن ســازی 
ــه  ــا صــورت نگرفت ــه ه ــن خان ای

اســت. 
طبــق  کــرده:  تصریــح  وی 
ــده در  ــزی ش ــه ری ــه برنام نقش
ــه  ــد ب ــتا بای ــادی، روس ــرح ه ط
منتقــل  جــاده  دیگــر  ســمت 
شــود تاکنــون 25 خانــوار نیــز بــا 
هزینــه شــخصی در آن ســمت 
ــی  ــا مابق ــد ام ــده ان ــاکن ش س
ــد  ــه ســاخت مســکن جدی هزین
را ندارنــد. موقعیــت خطرنــاک 

روســتای دراویــزه
فرمانــدار بــاوی نیــز شــرایط ایــن 
روســتا بــه لحــاظ فرســایش 
زمیــن و ریــزش کرانــه رودخانــه 
ــح  ــاک دانســته و تصری را خطرن
کــرده: وجــود یــک دامــداری در 

شــرق جــاده ســبب شــده بنیــاد 
ــم  ــود حری ــاله وج ــکن مس مس
ــه  ــن منطق ــاورزی در ای جهادکش
را مطــرح کنــد امــا در تــاش 
حــل  مشــکل  ایــن  هســتیم 

ــود. ش

راه جلوگیری 
از فرونشست

بــه گفتــه کهــرم بــرای جلوگیــری 
از ایــن رخــداد بایــد برداشــت از 

ــی  ــر زمین ــفره های آب زی س
همچنیــن  شــود.   متوقــف 
ــش  ــع کاری)پوش ــه مرت ــد ب بای
روی  دشــت ها  در  گیاهــی( 
آوریــم. تــا از ایــن طریــق آب بــه 
ســفره های آبــی انتقــال یابــد.
ســتوده  بــه گفتــه  همچنیــن 
آب  شــرکت  مدیرعامــل 
همــدان،  اســتان  منطقــه ای 
ــاز،  ــر مج ــای غی ــداد چاه ه انس
ــاری  ــت، آبی ــوی کش ــر الگ تغیی
ایجــاد کشــت های  و  قطــره ای 
ــود  ــه بهب ــد ب ــه ای می توان گلخان

ایــن رونــد کمــک کنــد.

ته
نک

بیــان  بــا  دراویــزه  روســتای  شــورایار 
اینکــه ایــن روســتا ۴۲0 نفــر جمعیــت در 
ــوار 13  ــه: دی ــوار دارد گفت ــب 130 خان قال
ــتا  ــن روس ــه ای ــن مدرس ــه و همچنی خان
بــه دلیــل ریــزش کنــاره رودخانــه، دچــار 

ــد. ــده ان ــی ش ــرک های ت
 ایــوب بنــی اســحاق بــا اشــاره بــه اینکــه 
۲ اتــاق یکــی از خانــه هــا بــه صــورت 
ــا  ــه: ب ــت گفت ــده اس ــب ش ــل تخری کام
دســتگاه هــای مختلــف در ایــن خصــوص 
کار  هیــچ  تاکنــون  امــا  شــده  رایزنــی 
ــه  ــن خان ــازی ای ــن س ــرای ایم ــری ب موث

ــت.  ــه اس ــورت نگرفت ــا ص ه
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

1 0 0 0 3 4 3 2 1 1 7 8 3 پایان مرمت عمارت طبیب ارومیه4
با پایان مرمت بنای تاریخی عمارت خانه طبیب ارومیه، در آینده ای نزدیک اولین موزه طب کشور 
افتتاح خواهد شد.

پیام میراث

رنا
 ای

س:
عک

بخشـی از پـان درونـی بنـای اصلـی تخچرآبـاد متعلق به 
اواخـر عصـر آهـن و اوایل دوره هخامنشـی در فصل چهارم 

کاوش ایـن تپه تاریخی شناسـایی شـد.
تپـه  کاوش  چهـارم  فصـل  سرپرسـت  دانـا،  محسـن   
تخچرآبـاد بیرجنـد خراسـان جنوبـی امـروز سـه شـنبه بـا 
اعـام ایـن خبـر، هـدف از کاوش ایـن فصـل را تکمیـل 

دانسـت. اشـکانی  دوره  معمـاری  بقایـای  پـان 
در  از معمـاری  ایـن مرحلـه  قرارگیـری  بـه  اشـاره  بـا  او 
باالتریـن سـطح محوطـه، یافتـن در ورودی بنـای اصلی را 

دومیـن هـدف از کاوش فصـل چهـارم اعـام کـرد.
بـه گفتـه ایـن باسـتان شـناس در پایـان ایـن فصـل از 
مرحلـه  معمـاری  بقایـای  پـان  تخچرآبـاد،  تپـه  کاوش 

اشـکانی تقریبـًا کامـل شـد.
دانـا افـزود:  ایـن بقایا ضخامـت اندکی داشـته و حداکثر 

ارتفـاع دیوارها 50 سـانتی متر اسـت.
او بـا بیـان ایـن نکتـه کـه شـواهدی از تخریـب و آوار این 
بقایـای معمـاری وجـود نـدارد گفـت: »بـه نظـر می رسـد 
معمـاری ایـن دوره ارتفاعـی بیـش از این نداشـته اسـت، 
همچنیـن کارکـرد بقایای معماری دوره اشـکانی با شـواهد 

موجـود بـه نظـر می رسـد ماهیتـی آیینـی دارند.«
او در ادامـه از شناسـایی بخش اندکـی از پان درونی بنای 
اصلـی تخچرآبـاد کـه بـه اواخـر عصـر آهـن و اوایـل دوره 

هخامنشـی تاریخگـذاری می شـود، خبر داد.
دانـا اظهـار کـرد: »بـه جـز پـان بنـای اصلـی که دایـره ای 
در  شـکل  دایـره ای  دیـواری  اسـت،  بـرج  شـش  دارای 
داخـل بنـا نیـز وجود دارد کـه این پان نسـبتًا نـادر، آینده 
پژوهـش و کاوش در ایـن محوطـه را بسـیار جـذاب کـرده 
اسـت.« او گفـت: »بـا وجود کاوش شـش گمانـه پیگردی 
کـه حد فاصـل بین برج هـای بنای اصلی بـه منظور یافتن 
ورودی بنـا ایجـاد شـد، هیـچ نشـانه ای از درگاه ورودی 
کشـف نشـد و احتمـال دارد ایـن درگاه ورودی در فاصلـه 
انـدک بیـن گمانه هـای حفرشـده ایـن فصـل تـا برج هـا و 

یـا حتـی درون برج هـا باشـد.«

سوژه کشف شواهدی 
از عصر آهن 

در بیرجند

سنا
 ای

س:
عک

خطر رانش دیواره غربی سازه های آبی شوشتر
مدیر میراث فرهنگی خوزستان: روزهای گذشته در محوطه تاریخی شوش یک گودبرداری اتفاق افتاد

سازه های آبی شوشتر بخشی از هویت میراثی و تاریخی استان خوزستان هستند

،صنایـع  فرهنگـی  میـراث  کل  مدیـر 
دسـتی و گردشـگری خوزسـتان نسبت 
غربـی  دیـواره  در  رانـش  خطـر  بـه 
سـازه هـای آبـی شوشـتر هشـدار داد. 
وضعیـت بحرانـی دیـواره غربـی سـازه 
محـور  شوشـتر  تاریخـی  آبـی  هـای 
شـامگاه  گردشـگری  شـورای  جلسـه 
دوشـنبه در اسـتانداری خوزسـتان بـود 
میـراث  کل  مدیـر  رابطـه  همیـن  در  و 
فرهنگـی، صنایـع دسـتی و گردشـگری 
ایـن اسـتان با اشـاره به اینکـه احتمال 
سـوی  از  بایـد  دیـواره  ایـن  رانـش 

دسـتگاه هـای مرتبـط مورد توجـه قرار 
بگیرد،افـزود: سـازه هـای آبـی تاریخی 
اسـت  تاریخـی  بنـای  یـک  شوشـتر 
کـه بـه ثبـت جهانـی رسـیده و ارتبـاط 
هـای  رودخانـه  حـوزه  در  عملکـردی 
گرگـر و شـطیط بـه لحاظ سـاختار فنی 
واجـد اهمیـت و ارزش جهانـی اسـت.
اشـاره  بـا  موسـوی  حکمـت هللا  سـید 
تاریخـی و  آثـار  از  اینکـه حفاظـت  بـه 
میراثـی بخصـوص اگـر به ثبـت جهانی 
اسـت،  ضـرورت  یـک  باشـد  رسـیده 
نیـز  حداقلـی  اتفاقـات  داشـت:  بیـان 
در سـازه هـا و بناهـای جهانـی از درجه 
اهمیـت بسـیار باالیـی برخـوردار اسـت 
هـای  واکنـش  اتفاقـی  کوچکتریـن 

اسـتانی، ملـی و جهانـی در پـی دارد.
روز  چنـد  در  کـرد:  خاطرنشـان  وی 
تاریخـی  محوطـه  در  هـم  گذشـته 
شـوش یـک گودبـرداری اتفـاق افتاد و 
دیدیـم کـه ایـن اقـدام تـا چـه انـدازه 
از  بعـد  را  اسـتان  مدیریتـی  سیسـتم 
حساسـیت هـای بـه وجـود آمـده بـه 
سـازه  بـار  ایـن  ولـی  انداخـت  تاطـم 
هـای آبـی تاریخـی شوشـتر در معرض 
خطـر قرار دارد.دبیر شـورای گردشـگری 
اسـتان وضعیـت موجود در سـازه های 
آبی شوشـتر را یـک خطر بالقـوه عنوان 
دیـوار  صورتـی کـه  در  افـزود:  و  کـرد 
غربـی سـازه هـای آبی شوشـتر ریزش 
کنـد آثـار و تبعـات ایـن حادثـه قطعـا 

ایـران  تمدنـی  و  تاریخـی  موقعیـت 
اسـامی را خدشـه دار مـی کنـد.

صنایـع  فرهنگـی،  میـراث  کل  مدیـر 
دسـتی و گردشـگری خوزسـتان گفـت: 
حاضـر  حـال  در  بالقـوه  خطـر  ایـن 
. اسـت  گردشـگری  صنعـت  متوجـه 

مقاصـد  از  یکـی  را  شوشـتر  موسـوی 
بخصـوص  خارجـی  گردشـگران  مهـم 
کـرد:  تاکیـد  و  دانسـت  هـا  اروپایـی 
نگرانـی هـا در ایـن حوزه جـدی بوده و 
بایـد قبـل از اینکـه این گنجینه آسـیب 
جـدی ببینـد فکـری بـه حال آن شـود.

مدیرپایـگاه تاریخـی شوشـتر و معاون 
خوزسـتان  فرهنگـی  میـراث  اداره کل 
شـد:  یـادآور  خصـوص  ایـن  در  نیـز 
هـای  آسـیاب  محوطـه  غربـی  دیـواره 
رودخانـه  از  شـاخه گرگـر  در  شوشـتر 
بـه  مجموعـه  ایـن  و  دارد  قـرار  کارون 
همـراه بخشـی از نهـر گرگر کـه از جمله 
آثـار سـیزده گانـه نظـام آبـی تاریخـی 
میـراث  ثبـت  بـه  هسـتند  شوشـتر 
جهانـی رسـیده انـد ولـی با ایـن وجود 
چنـد سـالی اسـت کـه زنـگ خطـر در 
ایـن مجموعـه بـه صـدا درآمده اسـت.

محمدحسـین ارسـطو زاده تصریح کرد: 
آنچـه کنوانسـیون هـای بیـن المللی بر 
روی آن تاکیـد دارنـد امنیت و سـامت 
جانی انسـان ها و گردشـگران در هنگام 
بازدیـد از مجموعـه های تاریخی اسـت 
ممکـن  لحظـه  هـر  کـه  آنجایـی  از  و 
اسـت ایـن ریـزش اتفـاق بیفتـد نیـاز 
کـه  تعهداتـی  و  اقدامـات  تـا  اسـت 
مشـاور  شـوند.  اجرایـی  شـده  ایجـاد 
بـرق  و  آب  سـازمان  عامـل  مدیـر 
خوزسـتان در امـور گنجینـه آب نیـز بـا 

اشـاره بـه اینکـه یکـی از دیگـر تعهدات 
وزارت نیـرو کـه مجری آن سـازمان آب 
و بـرق خوزسـتان اسـت الیروبـی سـه 
کیلومتر از رودخانه در باال دسـت سـازه 
هـای آبـی اسـت، عنوان کـرد: تـا کنون 
150 متـر از این مسـاحت اجرایی شـده 
ولـی در کل وزارت نیـرو 450 میلیـارد 
ریـال جهـت حفاظـت از ایـن بناهـا کار 
اسـحاقی  اسـت.محمد  کـرده  تعریـف 
بنـی در ایـن خصـوص ادامـه داد: ایـن 
بـه  متعهـد  نیـرو  وزارت  اقدامـات کـه 
انجـام آن شـده بایـد از سـال جـاری 
امـا  انجـام شـود  در طـول سـه سـال 
بـه دلیـل عـدم صـدور مجوزهـای الزم 
تـوان  نمـی  اقتصـاد  از سـوی شـورای 
افقـی در ایـن خصـوص بـرای امسـال 

متصـور بـود.
تـوان  نمـی  اینکـه  بـر  تاکیـد  بـا  وی 

ایـن  اجـرای  عـدم  دلیـل  را  نقدینگـی 
تعهـدات در سـال جـاری عنـوان کـرد، 
فعالیـت  انجـام  حـال  درعیـن  گفـت: 
هـا و واگـذاری کار حفاظـت و مرمـت 
اقتصـاد  تـا زمانـی کـه مجـوز شـورای 
نیسـت.این  مقـدور   ، نشـود  صـادر 
مقـام مسـئول در سـازمان آب و بـرق 
خوزسـتان یـادآور شـد: در حـال حاضر 
ریـزی  برنامـه  و  مدیریـت  سـازمان 
اسـتان خوزسـتان در نامـه ای واگذاری 
قـرارداد فعالیـت هـای متعهـد شـده از 
سـوی وزارت نیـرو بـرای مرمـت دیـوار 
و   EPC قـرارداد  انعقـاد  بـه  منـوط  را 
اسـت  اعـام کـرده  ای  مشـاوره  چنـد 
در صورتـی کـه مـا بـا دانشـگاه شـهید 
و  ایـم  شـده  وارد کار  تهـران  بهشـتی 
ایـن نامـه عما مانـع ادامـه فعالیت ها 

شـده اسـت.

فرهنگــی  میــراث  مدیــرکل 
 55 رشــد  از  شــمالی  خراســان 
درصــدی تعــداد بازدیدکننــدگان 
در  بلقیــس  تاریخــی  شــهر  از 

داد. خبــر  اســفراین 
ــی  ــت: ط ــاه گف ــزدان پن ــب ی حبی
60 هــزار  مــاه  ســال جــاری   9
تاریخــی  شــهر  از  نفــر   892 و 

بلقیــس بازدیــد کــرده انــد.
تاریخــی  شــهر  افــزود:  وی 
بنــای  بزرگتریــن  بلقیــس 

خشــتی و گلــی ایــران اســت کــه 
در اســفراین واقــع شــده و ســاالنه 
تعــداد زیــادی از گردشــگران از 
ایــن محوطــه باســتانی بازدیــد 

مــی کننــد.
ــاره  ــا اش ــه ب ــاه در ادام ــزدان پن ی
ــه اینکــه شــش مــوزه فعــال در  ب
ــه  ــود دارد، ادام ــتان وج ــن اس ای
داد: مســاحت ایــن مــوزه هــا بــه 
ــی  ــع م ــر مرب ــزار و 150 مت 10 ه

رســد.

ســال  طــی  کــرد:  اظهــار  وی 
جــاری هشــت هــزار و 787 نفر از 
بازدیدکننــدگان داخلــی و خارجــی 
از مــوزه هــای مذکــور دیــدن کــرده 
انــد. ر فاصلــه ســه کیلومتــری 
جنوب غربــی شــهر اســفراین در 
ــتانی  ــری باس ــمالی اث خراسان ش
اعــراب  بلقیــس قــرار دارد کــه 
زیبایــش  طبیعــت  به واســطه 
و  می گفتنــد  بلقیــس  آن  بــه 
ارزشــمند  یادگارهــای  از  یکــی 
ــهر  تاریخــی کشــورمان اســت. ش
ــی  ــتی و گل ــی خش ــس بنای بلقی
اســت کــه از جملــه بزرگتریــن 
بناهــای خشــتی ایــران محســوب 

. د می شــو

رشد 55 درصدی تعداد 
بازدیدکنندگان از شهر بلقیس

نشست ستون های مسجد 
تاریخی جامع دزفول

ــول  ــگری دزف ــتی و گردش ــع دس ــی، صنای ــراث فرهنگ ــس اداره می ریی
گفــت: مســجد جامــع شهرســتان دزفــول کــه یکــی از مســاجد تاریخــی 
ــده  ــت نشــت فاضــاب آســیب دی ــه عل ــه ب اســتان خوزســتان اســت ک

ــت دارد. ــص بودجــه و مرم ــه تخصی ــوری ب ــاز ف اســت و نی
ــا بیــان این کــه  مســجد جامــع دزفــول یکــی از   حجــت هللا آریایی نیــا ب
قدیمی تریــن مســاجد اســتان خوزســتان اســت کــه بارهــا مرمــت شــده 
ــن مســجد، نشــت  ــی آســیب بخشــی از ای ــزود: مشــکل اصل اســت، اف
فاضــاب از کوچــه ضلــع جنــوب شــرقی آن اســت. طــی چندیــن ســری 
ــان از  ــفانه زم ــا، متأس ــکاری آن ه ــود هم ــهرداری و باوج ــا ش ــه ب مکاتب

دســت رفتــه بــود و آب وارد دیوارهــای مســجد شــده بــود. 
ــیب  ــل آس ــی از عوام ــوان یک ــه عن ــا ب ــه بارندگی ه ــاره ب ــن اش او ضم
بارندگی هــای خــوب  تاریخــی، تصریــح کــرد:  خانه هــای قدیمــی و 
ــال گذشــته  ــه س ــود این ک ــا وج ــاز شــد و ب ــا مشکل س ــرای م امســال ب
بــام ایــن مســجد ایــزوگام شــده بــود، امــا بــه ایــن دلیــل کــه کســی بــه 
ــد، قســمت هایی  ــدارد کــه مراقبــت کن صــورت مســتمر در آنجــا حضــور ن

ــه اســت.   ــرو ریخت ــد آجــر از ســقف ف ــدا کــرده و چن نشــت پی

ته
نک

مدیـرکل مدیریـت بحران اسـتانداری خوزسـتان با اشـاره به 
اینکـه هفتـه جـاری مقدمات جابجایـی پنج خانه مسـکونی 
بـر روی دیـواره غربـی که در معـرض ریزش قـرار دارند انجام 
شـده اسـت، گفـت: در ایـن رابطـه از امـور مالیاتـی اسـتان 
خواسـته شـده تا از محل درآمدهای مالیات بر ارزش افزوده 
کـه بـه شـهرداری شوشـتر اختصـاص داده می شـود هزینه 
جابجایی و اسـکان مجدد این خانه ها پرداخت شـود.حاجی 
زاده تصریـح کـرد: سـازه های آبی شوشـتر بخشـی از هویت 
میراثی و تاریخی اسـتان خوزستان اسـت و باید پیش از این 
مشـکات بیـن اداره کل میـراث، سـازمان هـای آب و برق و 
مدیریـت و برنامـه ریزی اسـتان رفع می شـد.وی همچنین 
بـا اشـاره بـه اینکـه نبایـد منتظر بـود تا اتفـاق ناگـواری رخ 
دهـد که بعد از آن بفکر رفع پیامدها باشـیم، یادآور شـد: این 
وضعیـت نشـان دهنده آن اسـت که دسـتگاه ها بـا یکدیگر 
تعامـل ندارد و مصوبات روی هم انباشـته می شـود که این 

امر ناشـی از عـدم پیگیری کافی آنهاسـت.

گردشگریمیراث

قشم مهیای جام جهانی 2022 قطر می شودپیگیری ثبت جهانی مسیر جاده ابریشم در ایران
میراث فرهنگــی،  کل  مدیــر 
و  دســتی  صنایــع 
خراســان  گردشــگری 
رضــوی گفــت: در صــورت 
نهادهایــی  و  پژوهشــگران  و  اســاتید  همــکاری 
پیگیــری  آمــاده  مشــهد  شــهرداری  مثــل 
ثبــت جهانــی مســیر جــاده ابریشــم در ایــران 
هســتیم. ابوالفضــل مکرمی فــر صبــح امــروز در 
شــورای  برنامه هــای  تشــریح  خبــری  نشســت 
شــاهنامه  بین المللــی  همایــش  سیاســت گذاری 
در گــذرگاه جــاده ابریشــم کــه در تــاالر شــهر برگــزار 
شــد، اظهــار کــرد: بــه دنبــال ثبــت جهانــی گــذرگاه 
ــا اســتناد بــه شــاهنامه  جــاده ابریشــم در ایــران ب

همــکاری  صــورت  در  کــه  اقدامــی  هســتیم 
ــوان  شــهرداری و اســاتید دانشــگاه فردوســی می ت

انداخــت.  جریــان  بــه  را  پرونــده اش 
ــورای  ــهرداری و ش ــدردان ش ــه داد: بایدق وی ادام
ــداد  ــن روی ــزاری ای ــه برگ ــه دســت ب ــود ک ــهر ب ش
مهــم زدنــد و بــرای احیــای تــوس و فرهنــگ 
برداشــته اند.مدیرکل  بلنــدی  شــاهنامه گام هــای 
میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری 
ــم  ــاده ابریش ــرد: ج ــح ک ــوی تصری ــان رض خراس
ابریشــمی کــه در  و  ایــران شــروع می شــود  از 
ــه  ــن می رفت ــه چی ــد می شــده اســت ب ــران تولی ای
اســت و حتــی ملکــه چیــن لبــاس خــود را از ایــن 

ابریشــم تهیــه می کــرده اســت.    

ـــی،  ـــراث فرهنگ ـــاون می مع
و  دســـتی  صنایـــع  
ســـازمان  گردشـــگری 
منطقـــه آزاد قشـــم گفـــت: 
در 20 ســـال گذشـــته ســـهم گردشـــگری روســـتایی 
ـــه در  ـــی ک ـــا اقدامات ـــه ب ـــود ک ـــد ب ـــم، 10 درص قش
ـــزان  ـــن می ـــد، ای ـــام ش ـــته انج ـــال گذش ـــد س چن

اســـت. افزایش یافتـــه  درصـــد   70 بـــه 
ـــی  ـــگاه مل ـــن نمایش ـــی در دومی ـــواد کمال  عبدالج
گردشـــگری، هتلـــداری و صنایع دســـتی بیـــان 
کـــرد: در همیـــن مـــدت تنهـــا یـــک کاشـــانه 
ــا  ــه بـ ــود کـ ــده بـ ــم ساخته شـ ــان در قشـ مهمـ
منطقـــه  ســـازمان  مدیرعامـــل  تاش هـــای 

مهمـــان  کاشـــانه   75 هم اکنـــون  قشـــم  آزاد 
در سراســـر جزیـــره در حـــال فعالیـــت اســـت 
و بـــا ایجـــاد ایـــن مراکـــز، جامعـــه محلـــی 
رویکـــرد  ایـــن  رهـــاورد  از  توانســـته اند  نیـــز 
عنـــوان  اشـــتغال زایی کننـــد.وی  گردشـــگری، 
کـــردن نـــام قشـــم بـــا عناویـــن صنعتـــی و 
تجـــاری را ظلمـــی بـــزرگ بـــه ظرفیت هـــای 
ـــزود:  ـــت و اف ـــم دانس ـــرد قش ـــژه و منحصربه ف وی
به مراتـــب  قشـــم  گردشـــگری  ویژگی هـــای 
ـــه  ـــت؛ اگرچ ـــت اس ـــارت و صنع ـــته تر از تج برجس
گردشـــگرانی کـــه از مناطـــق بکـــر و دیدنـــی 
جزیـــره دیـــدن می کننـــد، از مزایـــای خریـــد 

می شـــوند.    بهره منـــد  نیـــز  ارزان  و  ســـاده 

سنا
 ای

س:
عک

گزارش

پیام رسـانه

روزنامـه خبرشمال به نقل از 
سرکنسـولگر ایران در گوانچو نوشت: 
چشـم انداز روشن توسعه گردشگری 

گرگان با حضور گردشـگران چینی 

روزنامـه کاغذوطن از نجات پنج 
روزنامه اصفهان زیبا  نوشـت: گرفتـار میان برف و کوالک خبر داد.

اصفهان میتواند قطب گردشـگری سال نو 
میادی شود.

اصفهانجنوب کرمانمازندران
روزنامه افسانه  به نقل از رهبر انقاب 

اسامی در دیدار دبیر کل جهاد اسامی 
فلسطین نوشت: پیروزی نهایی ملت 

فلسطین محقق خواهد شد. 

فارس
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

1 0 0 0 3 4 3 2 1 1 7 8 3  پیام4
 استان ها

حمل 22 میلیون تن بار در محورهای مواصاتی یزد
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان یزد از حمل و نقل 22 میلیون تن بار از طریق جاده های مواصاتی 

استان با کامیون ها در طی سال جاری خبر داد.

ن
آه

ب 
ذو

 : 
س

عک

ذوب آهن اصفهان اساس توسعه نوین 
صنعتی ایران است

تولید ریل هایUIC۶0   و U33  را از بزرگترین اقدامات و افتخارات شرکت دوب آهن است

دسـتاوردهای  نمایشـگاه  نوزدهمیـن 
پژوهشـی، فـن آوری و فن بازار از سـوم 
دائمـی  محـل  در  مـاه  دی  ششـم  تـا 
برگـزار  تهـران  المللـی  بیـن  نمایشـگاه 
شـد.  در ایـن رویـداد بـزرگ پژوهشـی 
کشـور کـه توسـط معاونـت علمـی و فن 
علـوم  وزارت  جمهـوری،  ریاسـت  آوری 
،تحقیقـات و فـن آوری، وزارت صمـت و 
چنـد نهـاد دیگـر پژوهشـی کشـور برنامه 
ریـزی شـده و بـا حضـور بیـش از 200 
دانشـگاه،  شـهرک وپـارک تحقیقاتـی ، 
شـرکت و کارخانجات صنعتـی و تولیدی 
پژوهشـی  و  علمـی  نهادهـای  سـایر  و 
آهـن  ذوب  بـود  شـده  برگـزار  کشـور 

اصفهـان نیـز درسـالن شـماره 7 وغرفـه 
داشـت. فعـال  41حضـوری  شـماره 

نمایشـگاه  اهمیـت  بـه  توجـه  بـا 
دسـتاوردهای پژوهـش، فـن آوری وفن 
فراهـم  بـا  اصفهـان  آهـن  ذوب   ، بـازار 
نمـودن فهرسـت توانمنـدی هـای علمـی 
و پژوهشـی و همچنین نیازهـا و اولویت 
هـای  پژوهشـی مـورد نظـر خـود در این 
نمایشـگاه حاضـر شـده و بـا تبـادل نظر 
بـا دیگـر نهادهـا و پژوهشـگران حاضـر 
رسـالت علمی و پژوهشـی خـود را دنبال 
نمایشـگاه  برگـزاری  روز   4 در   . نمـود 
کارشناسـان و همـکاران مدیریـت هـای 
مدیریـت  جملـه  از  شـرکت  مختلـف 
سـازی،  بومـی  و  آوری  فـن  پژوهـش، 
اتوماسـیون و ارتباطـات، آگلومراسـیون، 
پاسـخگوی  غیـره  و  عمومـی  روابـط 

فـن  و  علـم  و صاحبـان  بازدیدکننـدگان 
بودنـد.

امیـر سـرتیپ امیـر حاتمی وزیـر دفاع و 
پشـتیبانی نیروهـای مسـلح در بازدید از 
غرفـه  ذوب آهـن ، اقدامـات تحقیقاتـی 
ایـن شـرکت را گسـترده معرفـی نمـود و 
یـادآور شـد : کارشناسـان و پژوهشـگران 
کشـور بـرای رهایـی از فشـار تحریـم هـا 
ای جـز  ناجوانمردانـه دشـمن چـاره  ی 
پژوهـش و فنـاوری در عرصه هـای مورد 
طوالنـی  تنگناهـا  ایـن  و  نداشـته  نیـاز 
نخواهـد بـود . وی اقدامـات پژوهشـی 
ذوب آهـن اصفهـان را قابـل توجـه، قابل 
انتقـال و تبـادل نظـر با دیگر سـازمان ها 

معرفـی کـرد .
معـاون  قبادیـان  بـرات  دکتـر 
وزارت  آوری  فـن  و  آموزش،پژوهـش 

صنعـت، معـدن و تجـارت در بازدیـد از 
غرفـه ذوب آهـن اصفهـان بـا اشـاره بـه 
سـابقه فعالیـت های  صنعتـی وتولیدی 
گفـت  اخیـر  قـرن  نیـم  در  آهـن  ذوب 
توسـعه  اسـاس  اصفهـان  آهـن  :ذوب 

اسـت. ایـران  صنعتـی  نویـن 
وی افـزود : مـن بـا رونـد مسـایل ذوب 
آهـن آشـنایی داشـته و طـی سـال های 
52 تا 57 و در زمان دانشـجویی در تمام 
تابسـتان هـا در قسـمت هـای مختلـف 
بلنـدآن  کـوره  جملـه  از  و  آهـن  ذوب 
بـه فعالیـت پرداختـه ام . سـال هـای 
بعـدی نیـز از ذوب آهـن بازدیـد داشـته 
و در جریـان هسـتم کـه ایـن شـرکت در 
زمینـه هـای مختلـف بـه موفقیـت های 
شـایانی دسـت یافتـه و هـم اکنـون نیز 
رونـدرو بـه رشـد خـود را طـی مـی کنـد. 
دکتـر قبادیـان مراکـز صنعتـی و مراکـز 
پژوهشـی و دانشـگاهی را بـه تعامـل و 
فعالیـت هـای دو جانبـه بیشـتر دعـوت 

. د نمو
دکتـر سـید علـی اکرمی فررئیـس مرکز 
همکاری های تحول و پیشـرفت ریاست 
از  نمایشـگاه  اول  روز  نیـزدر  جمهـوری 

غرفـه ذوب آهن اصفهـان بازدید نموده و 
در جریان اقدامات پژوهشـی و فهرسـت  
تحقیقاتـی  نیازهـای   و  هـا  توانمنـدی 
ذوب آهـن قـرار گرفـت. وی ضمـن قـدر 
دانـی از فعالیت هـای تحقیقاتی و تولید 
محصـوالت جدیـد در ذوب آهن اصفهان، 
تولیـد ریـل هـایUIC60   و U33  را 
از بزرگتریـن اقدامـات و افتخـارات ایـن 
شـرکت دانسـت و از کارکنـان و مدیـران 
ذوب آهـن اصفهـان تشـکر نمود. سـعید 
جعفـری معـاون مدیـر پژوهـش ، فـن 
آوری و بومـی سـازی ذوب آهن اصفهان 
هـدف  آتشـکار  خبرنـگار  بـا  گفتگـو  در 
اصلـی حضـور در ایـن نمایشـگاه را ارایـه 
توانمنـدی هـای پژوهشـی ذوب آهـن و 
همچنیـن اعـام نیازهای پژوهشـی خود 
بـه سـایر محققـان و مراکـز آموزشـی و 
پژوهشـی و تبـادل نظـر بـا آنهـا معرفـی 
کـرد و گفـت : در ایـن نمایشـگاه بالـغ 
ذوب  هـای  نیازمنـدی  از  نمونـه   100 بـر 
آهـن در زمینـه هـای مختلـف مکانیـک، 
نسـوز،  اتوماسـیون،  بـرق،  الکترونیـک، 
ابـزار دقیـق و قطعات بـه تولیـد کنندگان 

و پژوهشـگران معرفـی مـی شـود .

ته
نک

بـرات قبادیان معاون آموزش،پژوهـش و فن آوری وزارت صنعت، 
معـدن و تجـارت در بازدیـد از غرفـه ذوب آهن اصفهان با اشـاره به 
سـابقه فعالیـت های  صنعتـی وتولیـدی ذوب آهـن در نیم قرن 
اخیـر گفـت :ذوب آهـن اصفهـان اسـاس توسـعه نویـن صنعتی 

ایران اسـت.
وی افزود : من با روند مسـایل ذوب آهن آشـنایی داشـته و طی 
سـال هـای 52 تـا 57 و در زمان دانشـجویی در تمام تابسـتان ها 
در قسـمت هـای مختلـف ذوب آهـن و از جملـه کـوره بلنـدآن به 
فعالیـت پرداختـه ام . سـال هـای بعدی نیـز از ذوب آهـن بازدید 
داشـته و در جریان هسـتم که این شـرکت در زمینه های مختلف 
بـه موفقیـت های شـایانی دسـت یافته و هـم اکنون نیـز روندرو 
بـه رشـد خود را طی مـی کند. دکتر قبادیان مراکـز صنعتی و مراکز 
پژوهشـی و دانشـگاهی را بـه تعامـل و فعالیـت هـای دو جانبـه 

بیشـتر دعوت نمود.

رنا
 ای

س:
عک

شناسایی 10۲ نقطه حادثه 
ساز در جاده های کرمانشاه

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای اسـتان کرمانشـاه گفت: محورهای سـنقر 
- کامیاران و سـنقر - بیسـتون دارای بیشـترین نقاط حادثه سـاز بین محورهای 
اسـتان کرمانشـاه اسـت.فریبرز کرمـی  بـا اشـاره به شناسـایی حـدود 102 نقطه 
حادثه سـاز در محورهـای اسـتان، افـزود: محـور سـنقر - کامیاران با چهـار نقطه و 
محور سـنقر - بیسـتون با سـه نقطه بیشترین نقاط حادثه سـاز را بین محورهای 
مواصاتـی اسـتان دارنـد.وی بـا بیـان اینکـه  از ایـن 102 نقطـه تاکنـون 14 نقطه 
اصـاح کامـل شـده، ادامـه داد: در ایـن نقـاط اصـاح هندسـی، آشکارسـازی و 

آرام سـازی ترافیـک بـا کمـک نصـب عائم ایمنی انجام شـده اسـت.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای اسـتان کرمانشـاه یادآور شـد: در 15 نقطه 

دیگر نیز آشکارسـازی و آرام سـازی ترافیک با نصب عائم صورت گرفته اسـت.
کرمـی بـا بیـان اینکـه اصاح نقـاط حادثه سـاز در 9 نقطه دیگـر نیز در حـال اجرا 
اسـت، خاطرنشـان کـرد: ایـن 9 نقطـه در محورهـای جوانرود - روانسـر، اسـام 
آبادغـرب - کرمانشـاه و بالعکـس، روانسـر - پـاوه، اسـام آبادغـرب - قاجـه و 
کنـگاور- اسـدآباد اسـت.وی  تعـداد نقـاط حادثه خیـز باقـی مانـده کـه نیازمنـد 
اصـاح اسـت را 64 مـورد اعـام کرد و گفـت: در صورت تامین اعتبـار، اصاح این 

نقـاط نیـز آغاز خواهد شـد.

گلستان

لزوم هم افزایی دستگاه های امدادرسان در شرایط بحرانی
عضــو  دســتگاه های 
هــای  شــریان  کارگــروه 
طــی  گلســتان  حیاتــی 
همفکــری  بــه  نشســتی 
ــرای ایجــاد و افزایــش هماهنگــی هــای بیشــتر  ب
ــای  ــاری و مســوولیت ه ــای اعتب ــع خــاء ه و رف
کاری در مواقــع و حــوادث بحرانــی پرداختنــد.

ــن  ــروه در ای ــن کارگ ــس ای ــی ریی ــدی میقان مه
نشســت بــر افزایــش هماهنگــی بــرای ایمــن 
ســازی و انســداد راههــا و برقــراری ارتباطــات 
هوایــی، ارزیابــی و پایــش بعــد از پایــان حــوادث 
ــایر  ــوار و س ــای همج ــتان ه ــا اس ــی ب و هماهنگ

ــرد. ــد ک ــی تاکی ــتگاههای اجرای دس

تشــکیل گروههــای تخصصــی بیــن دســتگاهی 
ترتیــب  و  حادثــه  بــه  ورود  مراحــل  بــرای 
ــکاالت  ــا و اش ــف ه ــرش ضع ــانی و پذی امدادرس
ــدی  ــوارد تاکی ــا از م ــاندن آن ه ــل رس ــه حداق و ب
ــاده  ــل ج ــل و نق ــداری و حم ــرکل راه ــر مدی دیگ

ای گلســتان بــود.
نقــل جــاده ای،  و  راهــداری و حمــل  ادارات  کل 
ــادر  ــرق، بن ــمال ش ــن ش ــازی، راه آه راه و شهرس
بحــران،  مدیریــت  هواشناســی،  کشــتیرانی،  و 
راه  پلیــس  اورژانــس،  فرودگاه هــا،  مدیریــت 
کارگــروه  عضــو  دســتگاههای  احمــر  هــال  و 

هســتند. حیاتــی  شــریان های 

سنا
 ای

س:
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شـرکت آب منطقـه ای گلسـتان بـه دنبال تامیـن مالی از 
روش هـای مختلـف سـرمایه گـذاری و بـا پیگیـری های 
زیـاد در اواسـط سـال گذشـته مبلـغ 2.92 میلیـون یـورو 
از بانـک توسـعه اسـامی را بـرای اجـرای طـرح بـزرگ 
شـبکه آبیـاری و زهکشـی قره سـو و زریـن گل اخذ نمود.
اعـام  بـا  ای گلسـتان  منطقـه  عامـل شـرکت آب  مدیـر 
ایـن مطلـب اظهـار کـرد: شـرکت آب منطقـه ای گلسـتان 
بـا اخـذ تسـهیات از بانـک توسـعه اسـامی  بـه مبلـغ 
2.92 میلیـون یـورو بـه دنبـال احیـای اراضـی محـدوده 

طـرح مـی باشـد.  
مهنـدس علـی نظـری افـزود: از جملـه اهـداف این طرح، 
افزایـش راندمـان آبیـاری، کاهـش مصـرف آب، افزایـش 
توسـعه  و  اشـتغال  ایجـاد  زراعـی،  محصـوالت  تولیـد 
پایـدار، بهبـود سیسـتم هـای انتقـال آب و احـداث سـازه 
هـای مربـوط، ایجـاد سیسـتم هـای تلـه متـری سـد و 
حوضـه  آب  منابـع  یکپارچـه  مدیریـت  اجـرای  شـبکه، 
ایجـاد تشـکل  از خسـارات سـیاب و  آبریـز، جلوگیـری 

هـای آب بـران در محـدوده طـرح مـی باشـد.
وی بـا بیـان اینکـه شـرکت آب منطقـه ای گلسـتان ایـن 
خواهـد کـرد،  هزینـه  مولفـه   13 قالـب  در  را  تسـهیات 
پـروژه  تسـهیات،  ایـن  هـای  مولفـه  از  یکـی  گفـت: 
و  سـو  قـره  زهکشـی  و  آبیـاری  شـبکه  تکمیـل  اجرایـی 
زریـن گل، احـداث مرکـز ملـی آب و سـاختمان توانمنـد 
سـازی بانـوان منطقـه و اجـرای نیـروگاه برقابـی اسـت.
مهنـدس نظـری افـزود: فرآینـد مناقصـه قسـمت اجرایی 
آن انجـام و پیمانـکار طـرح تـا پایـان سـال 97 انتخـاب 
خواهـد شـد و بـه امیـد خـدا کار اجرایـی از اواسـط بهـار 

سـال آینـده آغـاز می شـود.
و  شـبکه  بـه  سـد  از  آبرسـان  بیـان کـرد: کانـال  نظـری 
کانالهـای آبیـاری و زهکشـی درجـه 1 و2  شـبکه آبیـاری 
و زهکشـی قـره سـو و زرینـگل قبـا بـه طـور کامـل اجـرا 
سـد  شـده  ذخیـره  آب  آن،   اجـرای  بـا  اسـت،  شـده 
کبـودوال بـا اسـتفاده از تاسیسـات آبیـاری تحـت فشـار 

در مزرعـه تحویـل کشـاورزان منطقـه مـی شـود.
گفتنـی اسـت سـاختمان توانمنـد سـازی بانـوان و اجرای 
نیـروگاه برقابـی کوچـک از مولفـه هـای دیگر اجـرای این 
پـروژه اسـت کـه بـا اجـرای نیـروگاه برقابـی کوچـک می 
تـوان،  تأمیـن بخشـی از نیـاز بـرق منطقـه را با اسـتفاده 
از پتانسـیل آبـی موجـود در کانالهـای آبیـاری تامیـن کرد 
فشـار  تحـت  آبیـاری  تاسیسـات  شـامل  پـروژه  ایـن  و 

واجـرای شـبکه هـای 3 و 4 مـی باشـد.  

ــداف  ــه اه ــزود: از جمل ــری اف ــی نظ عل
ــاری،  ــان آبی ــش راندم ــرح، افزای ــن ط ای
تولیــد  افزایــش  کاهــش مصــرف آب، 
محصــوالت زراعــی، ایجــاد اشــتغال و 
ــای  ــتم ه ــود سیس ــدار، بهب ــعه پای توس
هــای  ســازه  احــداث  و  آب  انتقــال 
تلــه  هــای  سیســتم  ایجــاد  مربــوط، 
ــت  ــرای مدیری ــبکه، اج ــد و ش ــری س مت
آبریــز،  حوضــه  آب  منابــع  یکپارچــه 
ــاد  ــیاب و ایج ــارات س ــری از خس جلوگی
محــدوده  در  بــران  آب  هــای  تشــکل 

ــد. ــی باش ــرح م ط

 اخذ وام 2.92میلیون یورویی 
از بانک توسعه اسامی مراســم  در  عاقه   منــدان  حمیــد 

ــان  ــرق دهاق ــور ب ــر ام ــه مدی معارف
در  بــرق  شــرکت  کــرد:  اظهــار 
خــود  اهــداف  پیشــبرد  راســتای 
خدمــات  بــر  عــاوه  توانســته 
ــوری را  ــات غیرحض ــوری خدم حض

هــم ارائــه دهــد.
مدیرعامــل شــرکت توزیــع بــرق 
ــوزه  ــزود: در ح ــان اف ــتان اصفه اس
ــاد  ــا ایج ــر حضــوری ب ــات غی خدم
ــات  ــه خدم ــبب ارائ ــامانه 121 س س
ــه میــزان بیــش از  غیــر حضــوری ب
80 درصــد شــده ایم و امیدواریــم 
بــا همــکاری فرمانــدار دهاقــان و 
ســایر مســؤوالن در آینــده 100 درصــد 
ــود. ــه ش ــوری ارائ ــات غیرحض خدم
چشــمگیر  کاهــش  از  وی 
اذعــان  و  داد  خبــر  خاموشــی ها 
میــزان  حاضــر  حــال  در  کــرد: 
ــش  ــد کاه ــا 47 درص ــی ب خاموش
همــراه بــوده کــه نســبت بــه گذشــته 

اســت. شــده  نصــف 
از  کــرد:  عنــوان  عاقه منــدان   
ــه  ــه هم ــود ب ــرار ب ــه ق ــی ک آن جای
مناطــق برق رســانی کنیــم ســعی 
ــور در  ــداف کش ــر از اه ــم جلوت داری
ــمند در  ــبکه هوش ــال 1405 از ش س

کشــور برخــوردار باشــیم.
مدیرعامــل شــرکت توزیــع بــرق 
ــا بیــان ایــن کــه  اســتان اصفهــان ب
ــم از  ــوار ه ــا 20 خان ــتاهایی ب روس
هســتند،  برخــوردار  بــرق  نعمــت 
شهرســتان  در  کــرد:  تصریــح 
گلخانه هــا  و  کشــاورزی  دهاقــان 
بــا مشــکل کم آبــی مواجــه بــوده 
ــرق  ــه ب ــاز ب ــوع نی ــن موض ــه ای ک
را بیشــتر کــرده اســت و در ایــن 
ــه هوشــمند ســازی شــبکه  رابطــه ب
بــرق نیــاز دارنــد کــه در ایــن مــدت 

اســت. انجام شــده 

خبر

رنا
 ای

س:
عک

پــرورش  و  آمــوزش  مدیــرکل 
ــا تاکیــد براینکــه  اســتان فــارس ب
وضعیــت  بــه  نســبت  مســئوالن 
تفــاوت  بــی  معلمــان  مالــی 
ــت  ــود وضعی ــت: بهب ــتند، گف نیس
از  معلمــان  مالــی  و  معیشــت 
ــوده  ــت ب ــی دول ــای اصل اولویت ه

اســت.
گفــت:  نجفــی  عســگر   علــی 
ــه  وضعیــت معیشــتی فرهنگیــان ب
ــزان  ــه ری ــه برنام ــب ب صــورت مرت
و  برنامــه  ســازمان  متولیــان  و 

بودجــه اطــاع رســانی شــده اســت 
و در دولــت تدبیــر و امیــد رویکــرد 
ارتقــای معیشــت  بــرای  خوبــی 

دارد . وجــود  معلمــان 
وضعیــت  بهبــود  داد:  ادامــه  او 
اولویت هــای  از  معلمــان  مالــی 
دولــت اســت و از همیــن رو طــرح 
معلمــان  ای  حرفــه  صاحیــت 
دولــت  اجتماعــی  کمیســیون  در 
محــض  بــه  و  شــده  مصــوب 
تصویــب آن در مجلــس شــورای 
ــد . ــد ش ــی خواه ــامی  عملیات اس

ایــن مقــام مســوول بــا اشــاره 
ــه در نظرگرفتــن بودجــه 2 هــزار  ب
 98 ســال  در  تومانــی  میلیــارد 
بــرای اجــرای طــرح صاحیــت 
حرفــه ای معلمــان، گفــت: ایــن 
رویکــرد  نشــان دهنده  موضــوع 
افــزون  اســت،  دولــت  مثبــت 
ــوزش  ــای کل آم ــن اداره ه ــر ای ب
رفــاه  بــرای  نیــز  پــرورش  و 
ــا  ــزه آنه ــش انگی ــان و افزای معلم
ــه  ــه از جمل ــد ک ــی دارن برنامه های
ــی و  ــای رفاه ــا صــدور کارت ه آنه
ــه  ــز بیم ــان و نی ــاری فرهنگی اعتب

تکمیلــی آنــان اســت .

 مشق شب تکلیفی ناکارآمد بود

ایام

نصب 2800 فقره انشعاب فاضالب در شهر ایوان
از ابتــدای امســال تاکنــون، 
2800فقــره  از  بیــش 
انشــعاب فاضــاب از محــل 
ــی در شــهر  طرحهــای عمران

ایــوان  نصــب شــده اســت.
بــه گــزارش روابــط عمومــی آب و فاضــاب اســتان 
ایــام، مدیــر امــور آبفــای شــهر ایــوان گفــت:  بــا 
توجــه بــه بهــره بــرداری از تصفیــه خانــه فاضــاب 
انشــعابات فاضــاب درایــن  ایــوان، کار نصــب 
ــر 3   ــال حاض ــرده و در ح ــدا ک ــریع پی ــهر  تس ش
پیمانــکار بــا هفــت اکیــپ پــای کار هســتند و کار 
ــای  ــان ه ــر خیاب ــاب اکث ــعابات فاض ــب انش نص
ایــن شــهر از جملــه، کــوی فرهنگیــان فــاز 2، 

ــان دســتغیب و شــهید  ــان امیــر کبیــر، خیاب خیاب
رجائــی خیابــان معلــم خیابــان فرمانــداری در 

حــال اجــرا اســت.
حــدود  جــاری  ســال  پایــان  تــا  فــزود:  وی 
600فقــره نصــب انشــعاب و حــدود 3کیلومتــر 
اعتبــارات  محــل  از  فاضــاب  شــبکه  اجــرای 
قــرار  خــود  برنامــه کاری  در  نیــز  را  عمرانــی 

داده ایــم.
بهــروزی افــزود: ایــن امــور جهــت دعــوت مــردم 
ــب  ــه نص ــدام ب ــاب اق ــعاب فاض ــد انش ــه خری ب
ــه  ــع اطاعی ــن توزی ــر در ســطح شــهر و همچنی بن
ــهروندان  ــن ش ــاب در بی ــعابات فاض ــب انش نص

ــوده اســت. نم

خبر

احداث ۴ بوستان 
در منطقه ۲ کرمان

از  کرمـان  دو  منطقـه  شـهردار 
جدیـد  بوسـتان  چهـار  احـداث 
گفـت:  و  داد  خبـر  منطقـه  در 
مشـارکت  بـا  خوشـبختانه 
شـهروندان سـاکن در منطقـه دو، فضاهـای سـبز منطقـه 
رو بـه افزایـش اسـت.علی سـعیدی بـا اشـاره بـه احـداث 
بوسـتان امـام رضا )ع( بـا 2800 مترمربع مسـاحت، افزود: 
ایـن بوسـتان بـا 90 درصـد پیشـرفت فیزیکی بـه زودی به 
بهره بـرداری می رسـد.وی  تصریـح کـرد: پـارک مشـارکتی 
بهارسـتان، دومیـن پارک مشـارکتی شـهرداری اسـت که با 
مشـارکت مالکان و شـهرداری منطقه در حال سـاخت است 
کـه در حـال حاضـر در مرحلـه بلـوک چینـی قـرار دارد.

شهرداری

دیدار مدیرعامل آبفا ایام 
با فرماندار شهرستان ایوان

مدیرعامـل شـرکت آب و فاضـاب 
شـهری اسـتان ایـام بـا فرمانـدار 
محـل  در  ایـوان  شهرسـتان 
فرمانـداری دیـدار و گفتگـو نمـود.
رییـس هیـات مدیـر و مدیـر عامـل آبفـای اسـتان ایـام در 
دیـدار بـا فرمانـدار ایـوان بـا اشـاره بـه اجـرای شـبکه گـذاری 
فاضـاب در سـطح شـهر  گفـت: یکی از پـروژه هـای مهم در 
شـهر ایـوان اجـرای شـبکه فاضاب اسـت  که با بهـره برداری 
از  تصفیه خانـه شـهر ایوان که بر اسـاس فّنـاوری روز طراحی 
شـده اسـت گام بزرگـی در ارتقـا بهداشـت عمومـی، محیـط 
زیسـت اسـت  و برداشـته و یکی از شاخص های مهم توسعه 

بـه شـمار می آیـد.

ایام

کمبود آب شرب 3 
روستای کاله برطرف شد

مدیـر امـور آبفـار شهرسـتان کاله از 
رفـع کمبـود آب شـرب 3 روسـتای 
داد.بهـرام  خبـر  شهرسـتان   ایـن 
زندی-گلسـتان/ حسـین سعیدی 
راد بـا اعـام ایـن خبـر افـزود  : 3 روسـتای صالـح آبـاد ، اجن 
سـنگرلی و اجـن بلـوک بدلیـل خشکسـالی هـای اخیـر و کم 
شـدن دبـی آب چشـمه هـای بـاال دسـت بـا کمبود شـدید آب 
مواجـه بودنـد کـه  از طریـق نـاوگان تانکـر سـیار ایـن مدیریت 
آبرسـانی مـی شـدند.وی تصریـح کرد ایـن مدیریـت در جهت 
رفـع ایـن مشـکل اقـدام بـه اجـرای5.5 کیلومتـر خـط انتقال 
آب از مخـزن روسـتای صالـح آبـاد بـه مخـزن روسـتای  اجن 

سـنگرلی نموده اسـت.

گلستان

هنرستان دخترانه زنده یاد 
پروین مصایی افتتاح شد 

ــی در  ــه ایمن ــا هفت ــان ب همزم
برابــر زلزلــه هنرســتان 9 کاســه 
فنــی و حرفــه ای دخترانــه زنده 
ــن  ــی قزوی ــن مصای ــاد پروی ی
بــا 1534 مترمربــع زیربنــا در زمینــی بــه مســاحت 
میلیــارد   30 بــر  بالــغ  اعتبــاری  بــا  مترمربــع   2500
ــاح ایــن  ــرداری رســید. در آییــن افتت ــه بهــره ب ــال ب ری
ــور  ــردم حض ــئولین و م ــی از مس ــه جمع ــتان ک هنرس
ــود  داشــتند داوود محمــدی رییــس کمیســیون اصــل ن
مجلــس شــورای اســامی گفــت: رفــع کمبــود فضاهــای 
ــاز  ــه س ــن مدرس ــارکت خیری ــا مش ــط ب ــی فق آموزش

ــر اســت. میّس

قزوین

پیاده سازی دو سیستم 
مدیریت استراتژیک 

معـاون منابـع انسـانی شـرکت برق 
منطقه ای خوزسـتان از پیاده سازی 
دو سیسـتم مدیریـت اسـتراتژیک 
شـرکت  در  یکپارچـه  مدیریـت  و 
تـا پایان سـال جـاری خبـر داد.کیـوان خورسـند تدوین نقشـه 
اسـتراتژیک شـرکت را مهـم تریـن هـدف اسـتقرار سیسـتم 
مدیریت اسـتراتژیک در شـرکت دانسـت و اظهار داشـت: هدف 
از اسـتقرار سیسـتم مدیریـت اسـتراتژیک در شـرکت بررسـی 
وضعیـت موجـود، جمـع آوری داده هـای عملکـردی و بررسـی 
شـاخص هـای کلیـدی مهـم تریـن چالش هـای شـرکت و در 
نهایـت تدویـن نقشـه اسـتراتژیک از طریـق کارت امتیازهـای 

متـوازن بـرای کمـی کـردن اهـداف شـرکت اسـت.

خوزستان
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پاسخ سودوکو شماره 1350

افقی
1 - نوعی ماشین مولد نیرو - برداشت های 

پی درپی و غیرمترقبه نقدی از بانک ها که 

به سبب کاهش ناگهانی در اعتماد دارندگان 

حساب یا ترس از اینکه بانک توسط 

موسسه امتیازدهنده تعطیل شود، به وجود 

 می آید.

 2 - بخشش - عدد - غربال

3 - بدگو و عیب گذار - کوتاه و ناقص - 

 بالکن و مهتابی

4 - درختی در بهشت - کاه فرنگی - 

 آیینه ها

5 - تصدیق روسی - در هم آمیختن - 

 محکم و استوار - نفس خسته

 6 - سرپرست - آشوب - روشن

7 - به آهستگی - اشاره به جمع نزدیک - 

 فراخ و گشاده

8 - شبنم - بزرگ ترین قدرت صنعتی 

 جهان - محل و مکان

9 - شهر بی قانون - از مواد افیونی - ممکن 

 بودن

 10 - همدم - پیشرو - پری

 11 - ضدنیک - برادر مادر - پیرو - قایم

12 - عقیده باطنی - شهر جشنواره - 

 سیاهرگ

 13 - صف - مجسمه و پیکره - شبیه

14 - پسوند لیاقت - ویرانی - قوت 

 الیموت

15 - بیان - سودمندی

عمودی 
1 - تفاوت میان درآمد کل بنگاه  و 

هزینه های مربوط به خرید و تامین مواد 

اولیه، خدمات و اجزاء و قطعات - مواد 

 انفجاری

2 - تخیل و پنداشت - تخته هایی که از تنه 

 درخت می برند - ماقات

3 - نگهبان مرزها - بندری در اوکراین - 

 فناپذیر

4 - مکانیسمی در دوربین عکاسی - 

 مخفف شاه - پنبه زن

5 - یکی از چهار ارز عمده جهان - خانم - 

 دیگ دهان گشاد - انبار کشتی

6 - یکی از محصوالت صادراتی استرالیا که 

2/3 درصد کل صادرات را تشکیل می دهند 

 - نوعی کفش و پنجره - دیوار بلند

7 - مخفف شاد - پرسشی - دارای اسم 

 یکسان

8 - هم آهنگ - قبیله مغولی - دعای روز 

 جمعه

 9 - درازا - به هدف نرسیده - دهن کجی

10 - عقاید و نظرات - از انواع تقسیم بندی 

 علم اقتصاد - محله ای در شمال تهران

11 - عدد خیطی - وسط - سرور - مرغ 

 می رود

12 - شکننده بودن - تکرار حرف 

 بیست وهشتم الفبا - نوعی کشت بدون آب

13 - متمول و ثروتمند - از درآمدهای 

 شهرداری - عاقل

14 - شکایت - برگ ترخیصیه کاال - زندان 

 مسعود سعد سلمان

15 - برابر - بانکی که در سال 1944 به 

منظور بازسازی خرابی های ناشی از جنگ 

جهانی دوم تاسیس شد

جدول شماره 1351

آگهی اباغ اجرائیه کاسه 
 13970۴019070000539/1:

بدینوسـیله بـه شـرکت تعاونـی مسـکن 
مهرمیـراث جیرفـت وسـید محسـن حسـینی بدهـکار 
برابـر  139704019070000539/1کـه  کاسـه  پرونـده 
گـزارش 97/09/11شـناخته نگردیـده اید ابـاغ می گردد 

کـه برابـر چـک شـماره 344631مـورخ 97/02/17بیـن 
شـما واحمـد برخـوری مهنـی مبلـغ 350/000/000ریـال 
بدهـکار مـی باشـید کـه بـر اثـر عـدم پرداخـت وجـه 
بسـتانکار درخواسـت صـدور اجرائیـه نمـوده پـس از 
تشـریفات قانونـی اجرائیـه صادر وبکاسـه فـوق در این 
اجراءمطـرح می باشـد لذا طبـق مـاده 18/19آئین نامه 
اجرائی مفاد اسـناد رسـمی بشـما اباغ میگردد از تاریخ 

انتشـاراین آگهـی کـه تاریـخ ابـاغ اجرائیـه محسـوب 
اسـت فقط یـک نوبـت در روزنامـه کثیراالنتشـار محلی 
چـاپ ودرج ومنتشـر مـی گـردد ظـرف مـدت ده روز 
نسـبت بـه پرداخت بدهـی خود اقـدام ودر ایـن صورت 
طبـق  اجرائـی  عملیـات  دیگـری  انتشـارآگهی  بـدون 

مقـررات علیـه شـما تعقیـب خواهد شـد
 مسئول واحد اجرای اسناد رسمی جیرفت – م الف :111۶

آگهی اباغ اجرائیه کاسه: 
13970۴0190۶3000739.1

بدینوسـیله بـه آقـای علـی جعفـری 
صـادق آبـاد بـه شـماره ملـی 3050651288 بدهکار 
پرونـده کاسـه 139704019063000739.1 کـه برابـر 
گـزارش مامـور ابـاغ شـناخته نگردیـده ایـد  ابـاغ 
میگـردد کـه برابـر قـرارداد رهنـی شـماره  26654 و 
26003 دفتـر اسـناد رسـمی شـماره 53 رفسـنجان  
بین شـما و بانک سـپه شـعبه طای سبز  رفسنجان  
مبلـغ بیسـت  میلیـارد و دویسـت و چهـل و هفـت 
میلیون و سیصدوشـصت و نه هزارو نهصدو بیسـت 
شـش ریـال  بدهـکار و از تاریـخ 1397.8.13 روزانه 
مبلـغ 1.150.833  لاير بـه بدهـی شـما افـزوده می 
گـردد کـه بـر اثـر عـدم پرداخـت وجـه بسـتانکار در 
خواسـت صـدور اجرائیـه نمـوده پـس از تشـریفات 
قانونـی اجرائیه صادر و به کاسـه بایگانی  9700765 
در ایـن اجـراء مطـرح مـی باشـد لـذا طبق مـاده 18 
آئیـن نامه اجرائی مفاد اسـناد رسـمی به شـما اباغ 
میگـردد از تاریـخ انتشـار ایـن آگهی که تاریـخ اباغ 
اجرائیه محسـوب اسـت فقط یک نوبت در  روزنامه 
چاپ و منتشـر مـی گردد ظرف مدت ده روز نسـبت 
بـه پرداخـت بدهی خود اقـدام و در غیـر این صورت 
بـدون انتشـار آگهـی دیگـری عملیـات اجرائی طبق 

مقـررات علیه شـما تعقیـب خواهد شـد.م-الف
رئیس ثبت اسناد و اماک رفسنجان-ابوالفضل 
تیموری آسفیجی

کالســه  اجرائیــه  ابــالغ  آگهــی 
139704012419000174 پرونــده 

ــام  ــان ن ــی زمانی ــای قربانعل ــیله به:آق بدینوس
 1361/06/30 تولــد:  تاریــخ  رجبعلــی  پــدر: 
 61 شناســنامه:  شــماره   2249807310 ملــی:  شــماره 
،بنشــانی : بندرگــز روســتای تلور،اعــام میــدارد خانــم 
منیــره شــفائی نــام پــدر: درویشــعلی جهــت وصــول 
ــر اســت  ــرخ روزبراب ــه ن ــه ب ــال ک ــون ری ــل میلی ــغ چه مبل
وپنــج  وپنجــاه  ودویســت  میلیــون  پانصدوهیجــده  بــا 
هزارونهصــد وســی وهشــت ریــال )518/255/938 ریــال(

ــخ 1379/11/04  ــماره 2197، تاری ــند ازدواج ش ــب س بموج
ــت  ــز درخواس ــهر بندرگ ــاق 3 ش ــه ازدواج 220 وط دفترخان
صدوراجرائیــه نمــوده کــه پــس ازتشــریفات قانونــی اجرائیــه 
ــن اجــراء مطــر مــی  ــی 9700196 درای صادروبکاســه بایگان
ــز،  ــنادواماک بندرگ ــت اس ــاغ ثب ــد.برابرگزارش ماموراب باش
محــل اقامــت جنابعالــی منــدرج درمتــن ســندازدواج مــورد 
شناســایی قرارنگرفتــه اســت،لذا برابــر تقاضــای کتبــی 
ــاد  ــی مف ــه اجرائ ــن نام ــاده 18و19- آئی ــق م ــتانکار طب بس
ــار  ــخ انتش ــردد ازتاری ــی گ ــاغ م ــما اب ــمی بش ــناد رس اس
ــت  ــوب اس ــه محس ــاغ اجرائی ــخ اب ــه تاری ــی ک ــن آگه ای
فقــط یــک نوبــت درروزنامــه درج ومنتشــر مــی گــردد 
ظــرف مــدت بیســت روز نســبت بــه پرداخــت بدهــی خــود 
اقــدام نمایید،درغیراینصــورت بــدون انتشــار اگهــی دیگــری 
ــتانکار  ــای بس ــررات وبرابرتقاض ــق مق ــی طب ــات اجرائ عملی

ــف: 2278 ــد. م ال ــد ش ــب خواه ــما تعقی ــه ش علی
تاریخ انتشار:1397/10/12               
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      اجرائیه
ــک  ــه: بان ــوم ل مشــخصات محک
نمایندگــی  بــه  اقتصــاد  مهــر 
زاده-  حاجــی  فریــدون 
حســینعلی  علیــه:  محکــوم  مشــخصات 
صالحــی - مشــخصات نماینــده یــا قائــم 
مقــام قانونــی محکــوم لــه: 1- فریــدون 
ــوع رابطــه: نماینــده حقوقــی  حاجــی زاده – ن
– محکــوم لــه: بانــک مهــر اقتصــاد بــه 
ــم  ــی زاده  2- قاس ــدون حاج ــت فری مدیری
ــوع  ــن – ن ــد ابوالحس ــاری فرزن ــوروزی چن ن
ــر  ــک مه ــه: بان ــوم ل ــل – محک ــه: وکی رابط
فریــدون حاجــی  نمایندگــی  بــه  اقتصــاد 
درخواســت  بموجــب  بــه:  محکــوم   – زاده 
شــماره  بــه  مربوطــه  حکــم  اجــرای 
دادنامــه  شــماره  و   9710091329400139
مربوطــه 9609971329400462 محکــوم علیــه 
ــه پرداخــت مبلــغ 9/000/000  محکــوم اســت ب
ریــال بابــت اصــل خواســته و خســارت تاخیــر 
تادیــه از تاریــخ سررســید چــک 85/2/5 
ــه  ــی ب ــه اجرای ــم و هزین ــت اجــرای حک لغای
ــل  ــه وکی ــق الوکال ــال و ح ــغ 440/000 ری مبل
ــه  ــه چنانچ ــوم ل ــق محک ــه در ح ــق تعرف طب
محکــوم علیــه در فرجــه قانونــی مدلــول حکــم 
را اجــرا ننمایــد وفــق مقــررات هزینــه اجــرای 

حکــم از وی اخــذ مــی گــردد.
دبیر شعبه 18 شورای حل اختالف رشت 1743

ــانی اداره  ــاع رس ــگاه اط ــزارش پای ــه گ ب
منابــع طبیعــی و آبخیــزداری شهرســتان 
ــداف  ــق اه ــتای تحق ــنجان در راس رفس
ســازمان جنــگل هــا، مراتــع و آبخیــزداری 
کشــور در ارتبــاط بــا احیــاء و اصــاح 
عرصــه هــای طبیعــی بــا توجــه بــه 
تخریــب معــادن نشســت هــم اندیشــی 
و  هاشــمی  ســنگدوانی،  حضــور  بــا 
جعفــرزاده مســوولین احیــا و اصــاح 
ســازمان متبــوع ،مســوول حمایــت و 
حفاظــت اداره کل منابــع طبیعــی اســتان، 
مســوول اداره منابــع طبیعی رفســنجان و 
ــس در  ــرکت م ــئولین ش ــی از مس جمع
ــد  ــد زی ــزار ش ــرکت برگ ــن ش ــل ای مح
آبــادی مســوول اداره ایمنــی، بهداشــت و 
محیــط زیســت شــرکت ملــی مــس 

ــدن  ــوص 3 مع ــح در خص ــن توضی ضم
مــس گفــت: 70 درصــد مــس کشــور از 
ــی  ــن م ــمه تامی ــس سرچش ــدن م مع
در  توضیــح  ضمــن  ایشــان  گــردد. 
ــده  ــرداری آین ــره ب ــه به ــوص برنام خص
ــو،  ایــن شــرکت از معــادن دره زا و دره آل
اقدامــات احیــا و اصــاح شــرکت نظیــر 
بــذرکاری بــه مســاحت 500 هکتــار اراضی 
شــمالی ایــن شــرکت و مبــارزه بــا آفــت 
ــار را  ــاحت 1400 هکت ــه مس ــوس ب لورانت
ــناس اداره  ــری کارش ــرد. نصی تشــریح ک
محیــط زیســت مــس سزچشــمه در این 
رابطــه گفــت: شــرکت مــس پــس از 
انعقــاد قــرار داد بــا اداره کل منابــع طبیعی 
بصــورت جــدی کار را شــروع کــرده اســت. 
وی گفــت در حــال حاضــر 1000 هکتــار از 

لورانتــوس  آفــت  بــه  آلــوده  اراضــی 
پاکســازی شــده اســت و بــه منظــور بــذر 
کاری از گونــه هــای بومــی منطقــه نظیــر 
بــادام کوهی اســتفاده گردیده اســت. او از 
ــت  ــت داران طبیع ــروه دوس ــکیل گ تش
جهــت همــکاری بــا ایــن کارهــا خبــر داد . 
مســعود حیــدری پــور مســئول اداره منابع 
ــن  ــنجان در ای ــتان رفس ــی شهرس طبیع
ــه تغییــرات  ــا توجــه ب نشســت گفــت: ب
اقلیمــی و کاهــش بــارش هنــوز منطقــه 
سرچشــمه در شهرســتان بیشترین بارش 
و غالبــا بصــورت بــرف را دارد. وی اذعــان 
ــای  ــه ه ــگاه گون ــمه رویش ــرد سرچش ک
ــی  ــی و مرتع ــادام کوه ــر ب ــی نظی جنگل
مثــل آنغــوزه اســت . حیــدری پــور گفــت 
: شــرکت مــس در حــال حاضــر پــای کار 

ــات  ــارز آن عملی ــه ب ــده اســت و نمون آم
ــا آفــت لورانتــوس  ــارزه ب ــذر کاری و مب ب
اســت کــه بــا توجــه بــه مســاحت 
ــرای اداره  ــنگی ب ــی س ــار مال ــات ب عملی
منابــع طبیعــی دارد. فرامــرز پــور مســئول 
اداره حفاظــت و حمایــت اداره کل منابــع 

طبیعــی ضمــن ابــراز خرســندی از اینگونه 
ــاء و اصــاح  تعامــات گفــت بحــث احی
متاثــر از فعالیتهــای معدنــی بســیار حائز 
اهمیــت اســت بــه همیــن جهــت امــروز 
ــدن  ــن مع ــد از بزرگتری ــر بازدی ــعی ب س

منطقه شد . 

ــرق  ــات شــرکت ب ــزی و تحقیق ــه ری ــاون برنام مع
منطقــه ای خوزســتان گفــت: خوزســتان در هشــت 
ماهــه ســپری شــده ســال 97 بیســت و چهــار هــزار 
و 404 گیــگاوات ســاعت بــرق تولیــد کــرده کــه 80 
درصــد از کل ایــن انــرژی تولیــدی ســهم نیــروگاه 

هــای حرارتــی و ســیکل ترکیبــی بــا تولیــد نــوزده 
هزار و 517 گیگاوات ساعت برق بوده است.

ــوزده  ــت: از ن ــار داش ــوی اظه ــادی موس ــرداد ب مه
هــزار و 517 گیــگاوات ســاعت تولیــد بــرق نیــروگاه 
ــی و گازی اســتان 47 درصــد توســط  ــای حرارت ه

بخــش دولتــی )نیــروگاه رامیــن و ماهشــهر( و 53 
درصــد توســط نیــروگاه هــای بخــش خصوصــی ) 
زرگان، آبــادان، خرمشــهر، بهبهــان و فجــر( تولیــد و 

به شبکه تحویل شده است.
وی افــزود: نیــروگاه هــای حرارتــی و گازی اســتان 
در ایــن دوره بــه طــور متوســط در هــر روز بیــش از 
ــبکه  ــه ش ــد و ب ــرق تولی ــاعت ب ــگاوات س 79 گی

تحویل داده اند.
ــرق  ــات شــرکت ب ــزی و تحقیق ــه ری ــاون برنام مع
منطقــه ای خوزســتان بیــان کــرد: پیــک آبــان مــاه 
ســال جــاری چهــار هــزار و 216 مــگاوات بــوده کــه 
نســبت بــه پیــک بــار در مــدت مشــابه ســال قبــل 

حدود 2 درصد افزایش داشته است.

ــرژی مصرفــی در  ــه کــرد: ان ــادی موســوی اضاف ب
ــه  ــت و ن ــر بیس ــده براب ــپری ش ــه س ــت ماه هش
هــزار و 648 گیــگاوات ســاعت بــوده کــه حــدود 2 
ــه مــدت  درصــد کاهــش مصــرف انــرژی نســبت ب

مشابه در سال قبل نشان می دهد.
وی تاکیــد کــرد: شــرکت بــرق منطقه ای خوزســتان 
تمهیــدات الزم جهــت تامیــن بــرق مطمئــن و 
پایــدار را بــرای کلیــه مشــترکین درتمامــی فصــول 
ســال فراهــم نمــوده امــا بــه منظــور افزایــش 
قابلیــت اطمینــان شــبکه و اســتفاده بهینــه از 
ــع  ــن مناب ــی از مهمتری ــه یک ــی ک ــرژی الکتریک ان
ــت  ــرورت مدیری ــود، ض ــی ش ــوب م ــی محس مل

مصرف برق الزم و ضروری می باشد.

نشست هم اندیشی احیا و بازسازی 
مراتع سرچشمه

تولید بیش از بیست و چهار هزار 
گیگاوات ساعت برق 

البرزقزوین

بازدید شهردار هشتگرد
از شهرک کوثر 

امیــر بهمنــی شــهردار هشــتگرد در بازدیــد از شــهرک کوثــر 
ــر  ــبکه معاب ــداث ش ــبانه روزی در اح ــاش ش ــت : ت گف
ــه  ــری آن ، هدی ــان 30 مت ــل خیاب ــر و تکمی ــهرک کوث ش
ــه مالکیــن ایــن اراضــی در  مدیریــت شــهری هشــتگرد ب
چهلمیــن ســالروز پیــروزی انقــاب اســامی خواهــد بــود. 
ــن و  ــراه معاونی ــه هم ــتگرد ب ــهردار هش ــی ش ــر بهمن امی
مســؤلین واحدهــای شــهرداری از رونــد کار عمرانــی و 
احــداث شــبکه معابــر شــهرک کوثــر بازدیــد نمــود .بهمنــی 
ــی و  ــکات فن ــت ن ــح مرغــوب ، رعای ــر اســتفاده از مصال ب
ــروژه تاکیــد کــرد  ــر اجــرای ایــن پ نظــارت تمــام وقــت ب
وگفــت : خوشــبختانه عملیــات خاکبــرداری ، خاکریــزی و 
ــای  ــت آبه ــتای هدای ــی در راس ــن اراض ــدی ای ــیب بن ش
بــا پیشــرفت خوبــی توســط ماشــین آالت  ســطحی 
ــات  ــری از امکان ــره گی ــا به ــده و ب ــرا گردی ــهرداری اج ش
موجــود ، هزینــه ای در قبــال آن پرداخــت نشــده اســت و 
در حــال حاضــر نیــز عملیــات جدولگــذاری ، احــداث کانــال 
طرفیــن و نیــز رفیــوژ وســط خیابــان 30 متــری ایــن 
شــهرک بــا ســرعت قابــل قبولــی در حــال اجراســت .وی 
بصــورت ویــژه از تاشــهای مســؤل و راننــدگان خودروهــای 
ســنگین شــهرداری در تســریع در اجــرای ایــن پــروژه 
تقدیــر و تشــکر نمود.شــهردار هشــتگرد در ادامــه ، آمــاده 
ــه ای از  ــهرک را هدی ــن ش ــری ای ــان 30 مت ــازی خیاب س
ســوی مدیریــت شــهری بــه مالکیــن ایــن اراضــی دانســت 
ــه  ــامی ب ــاب اس ــروزی انق ــالروز پی ــن س ــه در چهلمی ک
ــر  ــبکه معاب ــداث ش ــات اح ــید .عملی ــد رس ــان خواه پای
ــی ،  ــت اراض ــکل مالکی ــع مش ــس از رف ــر پ ــهرک کوث ش
ــده و  ــن شــهرداری شــروع گردی ــران ای توســط واحــد عم
ــای  ــی در روزه ــتگرد ، حت ــهردار هش ــتور ش ــر دس ــا ب بن
. اســت  نگردیــده  تعطیــل  نیــز  یخبنــدان  و  بارانــی 
ــر  ــد ب ــروژه و تاکی ــن پ ــای مســتمر شــهردار از ای بازدیده
بــه  ویــژه  توجــه  نشــانگر   ، آن  اجــرای  در  تســریع 
درخواســتهای مالکیــن ، توســعه قانونمنــد شــهر ، تعهــد و 
ــی شــک  ــه ب ــده مســؤالن شــهری اســت ک ــه وع عمــل ب
ــارکت بیشــتر  ــت و مش ــب رضای ــتمرار آن موجــب جل اس

شهروندان خواهد بود 

۲ هزار دستگاه کنتور 
هوشمند بر چاه های 

قزوین نصب شد
 مدیـر عامـل شـرکت آب منطقـه ای 
اسـتان قزویـن گفـت: طـی 9 ماه سـال 
جاری 400 دسـتگاه و سـال گذشته هزار 
هـای  چـاه  بـر  هوشـمند  و 600 کنتـور 
قزوین نصب شـده اسـت. حمید پویا در 
شـورای سـازگاری بـا کـم آبـی کـه در 
اسـتانداری قزویـن برگـزار شـد، افـزود: 
سیاسـت آب منطقه ای اسـتان در سال 
کنتـور  دسـتگاه  هـزار  نصـب  جـاری 
هوشـمند بود که تا کنون 400 دسـتگاه بر 
چاه های اسـتان نصب شده است.مدیر 
عامـل شـرکت آب منطقـه ای اسـتان 
قزویـن با اشـاره بـه مهمتریـن اقدامات 
ایـن دسـتگاه بـرای تسـریع عملیـات 
نصـب کنتورهای هوشـمند بر چـاه های 
اسـتان، افزود:اطـاع رسـانی از طریـق 
نشـریات و مطبوعـات، صـدور اخطاریـه 
مشـترک بـا جهـاد کشـاورزی بـه کلیـه 
کشـاورزان، اقـدام بـرای جـذب اعتبارات 
اسـتانی، الـزام کلیه شـرکت هـای تولید 
کننده کنتورهای هوشـمند بـه راه اندازی 
دفتـر نمایندگـی در اسـتان، هماهنگـی 
برای برگزاری جلسـات شـورای حفاظت 
و  هـا  شهرسـتان  در  آبـی  منابـع  از 
هماهنگـی بـا بانـک هـا بـرای پرداخـت 
تسهیات به کشـاورزان از جمله اقدامات 
صـورت گرفتـه در این زمینه اسـت.وی با 
اشـاره بـه انسـداد چـاه هـای غیرمجـاز 
اسـتان، افزود:هـزار و 702 حلقـه چـاه 
غیرمجاز در اسـتان وجود داشت که هزار 
و 673 مـورد آن بـا همـکاری دسـتگاه 
قضایـی مهـر و موم شـد و 29 حلقه آنها 

اصا قابل انسداد نیست.

ی
وم

عم
ط 

واب
: ر

س
عک

 پیام
استان ها

ن 
ستا

وز
 خ

رق
: ب

س
عک

امسال یک میلیون نهال مرتعی در گلستان تولید شد
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان گفت: امسال یک میلیون نهال مرتعی برای اصاح و 
احیای بخشی از مراتع فقیر این استان تولید شد.ابوطالب قزلسفلو اظهار داشت: نهال مرتعی تولید 
شده از گونه های آتریپلکس کانیسنس، النگاتوم و قره داغ است که در ایستگاه تولید نهال در آق 
قا، چیرقویمه گنبدکاووس و مراوه تپه، پرورش داده شده است. 

اصفهان

احداث پانزدهمین بازار روز 
كوثر در شهرك شهید كشوری

شـهرداری  سـال گذشـته  چنـد  در  مجیـری گفـت:  محمـد 
اصفهـان با ایجـاد بازارهای روز عرضه و فـروش انواع تولیدات 
كشـاورزی و فرآورده هـای لبنـی، پروتئیـن و سـایر نیازهـای 
ضـروری مـردم و بـا اعمـال برخـی تغییـرات در شـیوه ارائـه 
اقـدام  زنجیـره ای  فروشـگاه های  سـبك  بـه  روز  بازارهـای 
جدیـدی را در ارائه خدمات و افزایش رضایتمندی شـهروندان 
آغـاز كـرده اسـت؛ در ایـن راسـتا بازارهـای روز كوثـر توسـط 
سـازمان سـاماندهی مشاغل شـهری و فرآورده های كشاورزی 
شـهرداری اصفهـان بـرای رفاه حال همشـهریان احداث شـده 

است.
مدیرعامل سـازمان ساماندهی مشاغل شـهری و فرآورده های 
كشـاورزی شـهرداری اصفهـان با بیـان اینكـه پانزدهمین بازار 
روز كوثـر واقـع در شـهرك شـهید كشـوری در دسـت احـداث 
اسـت، اظهـار كرد: "بازار روز كوثر 15" بـا زیربنای8000 مترمربع 
اسـت كـه از این میـزان 3000 مترمربع به فضای فروشـگاهی 

و 5000 مترمربع به پاركینگ اختصاص دارد.
مجیـری ادامـه داد: ایـن بازار شـامل یـك طبقـه پاركینگ در 
زیرزمیـن و فضـای فروشـگاهی و انبار در طبقه همكف اسـت 
كـه بـا بـرآورد هزینـه 190 میلیارد ریـال در حال احداث اسـت 
و بـه زودی در اختیـار شـهروندان اصفهانی بـه خصوص اهالی 
منطقه شـش و سـاكنان شـهرك شـهید كشـوری قرار خواهد 

گرفت.
وی تاكیـد كـرد: اقـام عرضه شـده در بازارهـای روز با بهترین 
كیفیـت و قیمـت مناسـب عرضه میشـود و با توجـه به اینكه 
ایـن بازارهـا كاالهـا را بـدون واسـطه از تولید كننـده خریداری 
میكند، كاالها با قیمت مناسـب عرضه شـده و تمام مایحتاج 
عمومـی و سـبد كاالهـای مـورد نیـاز خانـواده هـا را حداقل با 
پنـج تـا 40 درصـد تخفیـف نسـبت بـه قیمـت درج شـده در 

پشت جلد كاال عرضه می كند.
 مدیرعامل سـازمان ساماندهی مشاغل شـهری و فرآورده های 
كشـاورزی شـهرداری اصفهـان خاطرنشـان كـرد: در راسـتای 
كنتـرل كیفیت و قیمـت كاالهای عرضه شـده در بازارهای روز 
سـازمان  سـوی  از  بازارهـا  ایـن  عملكـرد  اصفهـان،  شـهر 
سـاماندهی مشـاغل شـهری و فرآورده هـای كشـاورزی بـه 
صورت مداوم توسـط ناظران و همچنین بازرسـان نامحسوس 
ایـن سـازمان  ارزیابـی قـرار می گیرد.مجیـری گفـت:  مـورد 
نظـارت ویـژه ای بـر چگونگـی نگهـداری مـواد غذایـی، مـواد 
پروتئینـی خـام دامی نظیر گوشـت، مـرغ و ماهی و چگونگی 
رعایـت موازیـن بهداشـت محیـط فـردی و همچنیـن كیفیت 
كاالهـا دارد و از بـروز هرگونـه تخلـف و تقلـب در عرضـه مـواد 
خـام دامـی در سـطح بازارهـای تحـت نظارت خـود جلوگیری 
می كنـد.وی تاكیـد كـرد: بـا توجه بـه اینكه یكی از مشـكات 
برخـی از بازارهـای روز نداشـتن پاركینـگ اسـت، از ایـن رو 
احـداث پاركینـگ بـرای ایـن بازارها در نظر گرفته شـده و بازار 
روز كوثـر 15  مجهـز بـه پاركینـگ در طبقـه زیریـن بـازار بـا 

ظرفیت 200 خودرو است.
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نوبت اولتجدید فراخوان مزایده

شهرداری نجف شهرروابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان

نوبت اول آگهی تجدید مناقصـه
آسفالت شهرداری نجف شهر

شـهرداری نجـف شـهر در نظـر دارد به اسـتناد مجوز شـماره 313/۶۴3 مـورخ 97/۸/۲7 شـورای محترم 
اسـامی آسـفالت خیابانها و معابر سـطح شـهر را بـا رعایت کلیه ضوابط فنـی تـا سـقف ۲0/000/000/000 ریال را 
از طریـق مناقصـه عمومـی بـه پیمانکار واجـد شـرایط و دارای رتبه از معاونـت برنامه ریزی و نظـارت راهبردی 
رئیـس جمهـور واگذار نماید لذا متقاضیان محترم می توانند جهت کسـب اطاعات بیشـتر و دریافت اسـناد 

مناقصـه حداکثر تـا تاریـخ 97/10/۲9 به شـهرداری مراجعه نمایند.
1-شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات اختیار تام می باشد

۲- ارائــه ضمانــت نامــه معتبــر بانکــی معــادل 5 درصــد از مبلــغ کل قــرار داد 1/000/000/000 ریــال میباشــد کــه متقاضیان باید به حســاب 
ســپرده 1۲۲۲5 نــزد بانــک تجــارت نجــف شــهر واریــز گردد.

3-در صورتیکه نفرات اول دوم سوم حاضر به انعقاد قرارداد نباشند سپرده آنها به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
۴-بــه پیشــنهادات مخــدوش - مشــروط - ناقــص و یــا پیشــنهاداتی کــه بعــد از موعــد مقــرر تحویــل گــردد ترتیــب اثــر داده 

نخواهــد شــد.
5-شایر شرایط مناقصه در اسناد مربوط ذکر گردیده است.

 ضمنــا در صــورت نیــاز بــه کســب اطاعــات بیشــتر متقاضیــان مــی تواننــد بــا شــماره تلفــن 03۴۴۲3973۸0 امور قــرارداد هــا تماس 
ــل نمایند. حاص

با عنایت به اینکه کلیه مراحل )اعم از دریافت اسـناد،ارائه تضمین،ارسـال پیشـنهاد قیمت، بازگشـایی پاکات و اعام برنده( در اداره کل راه و شهرسـازی اسـتان کرمان به صورت 
الکترونیکـی در سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت )سـتاد( برگـزار مـی گردد، متقاضیان محترم بایسـتی جهـت ثبت نام در سـامانه مذکور و دریافـت نام کاربـری و رمز عبور به 
سـایت www.setadiran.ir و جهت اخذ توکن )امضای الکترونیکی( به دانشـگاه علمی کاربردی بازرگانی به نشـانی کرمان-خیابان زریسـف-کوچه شـماره 6 مراجعه فرمایند.

اداره کل ثبت اسناد و اماک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و اماک حوزه ثبت ملک شهداد

هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی 
و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی-آگهی موضـوع مـاده 3 
قانـون و مـاده 13 آئیـن نامـه قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتـی و اراضی 
و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی برابـر رای شـماره 139760319005000299 
مـورخ 1397/07/03 هیـات اول موضوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حـوزه ثبت 
ملـک شـهداد تصرفـات مالکانـه بامعارض متقاضـی خانم زهرا شـعبانی پور 
خبیصی فرزند حسـن بشـماره شناسـنامه 56 صادره از شـهداد در ششـدانگ 
یکبابخانـه بـه مسـاحت 1221/56مترمربع پـاک 9 فرعـی از 132اصلی واقع 
در بخـش 23 کرمـان بـه آدرس شـهداد- خیابـان امـام جمعـه کوچـه 4 
خریـداری از مالـک رسـمی آقـای علی شـعبانی پـور خبیصی محـرز گردیده 
اسـت. لـذا بـه منظـور اطاع عموم مراتـب در دو نوبت به فاصلـه 15 روز آگهی 
مـی شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیـت متقاضی 
اعتراضـی داشـته باشـند مـی توانند از تاریخ انتشـار اولین آگهـی به مدت دو 
مـاه اعتـراض خـود را بـه این اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید، ظرف مدت 
یـک مـاه از تاریـخ تسـليم اعتـراض، دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایی 
تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکور و عـدم وصول 

اعتـراض طبـق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول :97/10/12- تاریخ انتشار نوبت دوم :97/10/26

ابراهيم سیدی رئیس ثبت اسناد و اماک م.الف1۲7۶

اداره کل ثبت اسناد واماک استان کرمان
اداره ثبت اسناد واماک حوزه ثبت ملک جیرفت

هیـات موضـوع قانون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی و 
سـاختمانهای فاقد سند رسـمی-آگهی موضوع ماده3 قانون و 
مـاده 13آئیـن نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و سـاختمانهای 
شـماره139760319014003588-97/06/20هیات  برابـررای  رسـمی  فاقدسـند 
دوم موضـوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد 
سـند رسـمی مسـتقردر واحد ثبتی حوزه ثبـت ملک جیرفت تصرفـات مالکانه 
بامعـارض متقاضـی آقـای یعقوب شـمس الدینـی دزدان فرزند اصغربشـماره 
شناسـنامه 412صادره ازرابردرششـدانگ یک باب خانه مشـتمل برمغازه تجاری 
بـه مسـاحت477مترمربع پـاک - فرعـی از26- اصلـی مفـروز و مجـزی 
شـده از پـاک - فرعـی از26- اصلـی قطعـه یـک واقـع در اراضـی دولـت آبـاد 
اسـفندقه جیرفـت بخش44کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی آقایـان علـی 
وناصرابوسـعیدی محـرز گردیـده اسـت.لذا بـه منظور اطـاع عموم مراتـب دردو 
نوبـت بـه فاصله 15روزآگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور 
سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشاراولین 
آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، 
ظـرف مـدت یک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خود را بـه مراجع 
قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکوروعدم 
وصـول اعتـراض طبق مقررا ت سـند مالکیت صـادر خواهدشـد ./م الف:1032-  

تاریـخ انتشـار نوبـت اول:97/10/12 – تاریخ انتشـارنوبت دوم :1397/10/26
جواد فاریابی - رئیس ثبت اسناد اماک 

اداره کل ثبت اسناد واماک استان کرمان
اداره ثبت اسناد واماک حوزه ثبت ملک جیرفت

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی 
و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی-آگهی موضـوع مـاده3 
قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضی و 
شـماره139660319014001335- برابـررای  رسـمی  فاقدسـند  سـاختمانهای 
96/03/08هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی و 
سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت 
تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضـی آقای محمدرضـا امیر محمـودی فرزند 
شـیخ علـی بشـماره شناسـنامه 9316صـادره ازجیرفـت درششـدانگ یک باب 
خانـه بـه مسـاحت290/5مترمربع پـاک 455 فرعـی از572- اصلـی مفروز و 
مجـزی شـده از پـاک - فرعی از572- اصلی قطعـه دو واقع در اراضی صاحب  
آبـاد جیرفـت بخش45کرمـان خریـداری از مالک رسـمی آقای احمـد درگاهی 
محـرز گردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـاع عمـوم مراتـب دردو نوبت بـه فاصله 
15روزآگهـی مـی شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت 
متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهی به 
مـدت دومـاه اعتـراض خـود را به ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظرف 
مـدت یـک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خود را بـه مراجع قضایی 
تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصـول 
اعتـراض طبـق مقررا ت سـند مالکیت صـادر خواهدشـد ./م الـف:1102- تاریخ 

انتشـار نوبـت اول:97/10/12 – تاریـخ انتشـارنوبت دوم :1397/10/26
 جواد فاریابی - رئیس ثبت اسناد اماک 

اداره کل ثبت اسناد واماک استان کرمان
اداره ثبت اسناد واماک حوزه ثبت 

ملک جیرفت
تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  هیـات 
وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی-
آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانون 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای 
فاقدسـند رسـمی برابررای شـماره139760319014005013-
تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  دوم  97/09/12هیـات 
وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی 
مسـتقردر واحـد ثبتـی حوزه ثبـت ملک جیرفـت تصرفات 
مالکانـه بامعـارض متقاضی آقـای محمد باقر ابوسـعیدی 
فرزند غامحسـین بشـماره شناسـنامه 893صادره ازکرمان 
در سـه دانگ مشـاع از ششـدانگ باغ مشتمل برساختمان 
پـاک  مترمربـع   42734/15 ششـدانگ  مسـاحت  بـه 

- فرعـی از26- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـاک 
- فرعـی از26- اصلـی قطعـه یـک واقـع در اراضـی دولـت 
آباداسـفندقه جیرفت بخـش 44کرمان خریـداری از مالک 
رسـمی آقای غامحسـین ابوسـعیدی محرز گردیده است.
لـذا بـه منظـور اطـاع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصله 
15روزآگهـی مـی شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت به 
صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می 
تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهی به مـدت دوماه اعتراض 
خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خود را 
بـه مراجـع قضایـی تقدیم نماینـد . بدیهی اسـت در صورت 
انقضـای مـدت مذکوروعدم وصـول اعتراض طبـق مقررا ت 
سـند مالکیت صادر خواهدشـد ./م الف:1109- تاریخ انتشار 
نوبـت اول:97/10/12 – تاریـخ انتشـارنوبت دوم :1397/10/26

جواد فاریابی - رئیس ثبت اسناد اماک 

اداره کل ثبت اسناد واماک استان کرمان
اداره ثبت اسناد واماک حوزه ثبت 

ملک جیرفت
تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  هیـات 
وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسمی-
آگهـی موضـوع مـاده3 قانون و مـاده 13آئین نامـه قانون 
تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای 
فاقدسند رسمی برابررای شـماره139660319014007664-
تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  اول  96/11/30هیـات 
وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی 
مسـتقردر واحد ثبتـی حوزه ثبت ملـک جیرفت تصرفات 
مالکانـه بامعـارض متقاضـی بنیـاد مسـتضعفان انقاب 
اسـامی درششـدانگ یـک بـاب سـاختمان مخروبـه بـه 
مسـاحت1790/15مترمربع پـاک 8979فرعـی از574- 
اصلـی مفـروز و مجزی شـده از پاک46 فرعـی از574- 

اصلـی قطعـه دو واقـع دراراضی جیرفـت بخش45کرمان 
خریـداری از مالـک رسـمی بنیـاد مسـتضعفان محـرز 
گردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـاع عمـوم مراتـب دردو 
نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهـی مـی شـود در صورتـی کـه 
اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی 
اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـاراولین 
آگهـی بـه مـدت دومـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره 
تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از 
تاریـخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع 
قضایـی تقدیـم نمایند . بدیهی اسـت در صـورت انقضای 
ت  مقـررا  طبـق  اعتـراض  وصـول  مذکوروعـدم  مـدت 
سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد ./م الـف:1113-  تاریـخ 
انتشـار نوبـت اول:97/10/12 – تاریـخ انتشـارنوبت دوم 

1397/10/26:
جواد فاریابی - رئیس ثبت اسناد اماک 

ــف  ــن تکلی ــون تعیی ــات موضــوع قان هی
ــاختمانهای  ــی و س ــی اراض ــت ثبت وضعی
فاقــد ســند رســمی آگهــی موضــوع مــاده 
3 قانــون و مــاده 13 آئیــن نامــه قانــون تعییــن 
تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای 

فاقــد ســند رســمی 
هیــأت   97/8/23  -139760318008003388 شــماره  رأی  برابــر 
ــی  ــی اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان اول/دوم موض
ــوزه  ــی ح ــد ثبت ــند رســمی مســتقر در واح ــد س ــاختمانهای فاق و س
ــای  ــارض متقاضــی آق ــه بالمع ــات مالکان ــک رودســر تصرف ــت مل ثب
حمیدرضــا بــدری مردخــی فرزنــد احمــد بشــماره شناســنامه 91 
صــادره از نوشــهر در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر بنــای 
احداثــی بــه مســاحت 208 مترمربــع بــه شــماره پــالک 5421 فرعــی 
ــر  ــه چافجی ــع در قری ــی واق ــنگ 84 اصل ــی از س ــمتی از 8 فرع قس
بخــش 29 گیــالن خریــداری از مالــک رســمی محــرز گردیــده اســت. 
لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز 
آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند 
ــخ  ــد از تاری ــی توانن ــند م ــته باش ــی داش ــی اعتراض ــت متقاض مالکی
انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را ایــن اداره 
ــخ  ــاه از تاری ــک م ــدت ی ــرف م ــید ، ظ ــذ رس ــس از اخ ــلیم و پ تس
ــم  ــی تقدی ــه مراجــع قضای ــود را ب ــراض، دادخواســت خ تســلیم اعت
ــدم  ــور و ع ــدت مذک ــای م ــورت انقض ــت در ص ــی اس ــد. بدیه نماین
وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد. 

تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/9/28              
تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/10/12
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   آگهی فقدان سند مالکیت
ــه شــماره  ــد رحیــم ب ــه اینکــه ســعید بغنــی فرزن نظــر ب
شناســنامه 39 باســتناد دو بــرگ استشــهادیه محلــی کــه 
امضــا شــهود ان توســط دفترخانــه اســناد رســمی شــماره 
ــت  ــی جه ــه تقاضــای کتب ــورد گواهــی امضــا شــده منضــم ب 24 بجن
ــی  ــه چاپ ــت اول ب ــی نوب ــت المثن ــند مالکی ــرگ س ــک ب ــت ی دریاف
214101 بــه  ایــن اداره مراجعــه کــرده و مدعــی اســت ســند مالکیــت 
ششــدانگ پــالک 7180 فرعــی از 173 – اصلــی واقــع در اراضــی 
معصــوم زاده بخــش دو بجنــورد بــه آدرس خیابــان امــام خمینــی ره 
امــام خمینــی 24 )کوچــه اصلــی( پــالک 65 مجتمــع اطلــس طبقــه 
دوم واحــد 4 بعلــت نامعلــوم مفقــود شــده اســت و بــا بررســی دفتــر 
امــالک معلــوم شــد ســند مالکیــت اولیــه ذیــل ثبــت 54333 صفحــه 
344 دفتــر 332 بنــام نامبــرده فــوق صــادر و تســلیم و  طــی شــماره 
ــرار  ــتگان ق ــار فرش ــی اعتب ــن تعاون ــه 1391/4/14 در ره 4590 مورخ
گرفتــه اســت دفتــر امــالک بیــش از ایــن حکایتــی نــدارد لــذا طبــق 
مــاده 120 آئیــن نامــه قانــون ثبــت مراتــب یــک نوبــت آگهــی و متذکر 
ــه ای  ــی معامل ــورد آگه ــک م ــه مل ــبت ب ــی نس ــر کس ــردد ه ــی گ م
انجــام داده یــا مدعــی وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود باشــد بایســتی 
ــی خــود را  ــراض کتب ــی اعت ــن آگه ــخ انتشــار ای ظــرف ده روز از تاری
ــن  ــه ای ــه رســمی ب ــند معامل ــا س ــت ی ــند مالکی بپیوســت اصــل س
اداره تســلیم نمایــد بدیهــی اســت در صــورت عــدم وصــول اعتــراض 
در مهلــت مقــرر و یــا وصــول اعتــراض بــدون ارائــه ســند مالکیــت یــا 
ســند معاملــه رســمی نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت و تســلیم آن 
ــه  ــه از درج ــت اولی ــد شــد و ســند مالکی ــدام خواه ــه متقاضــی اق ب

اعتبــار قانونــی ســاقط اســت. م/الــف: 456
تاریخ انتشار: 97/10/12 
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                         اجرائیه
ــدون  ــی فری ــه نمایندگ ــاد ب ــر اقتص ــک مه ــه: بان ــوم ل ــخصات محک مش
ــد  ــهیلی فرزن ــور س ــن پ ــه: حس ــوم علی ــخصات محک ــی زاده- مش حاج
ــه:  ــوم ل ــی محک ــام قانون ــم مق ــا قائ ــده ی ــی- مشــخصات نماین محمدعل
قاســم نــوروزی چنــاری فرزنــد ابوالحســن – نــوع رابطــه: وکیــل – محکــوم لــه: بانــک 
مهــر اقتصــاد بــه نمایندگــی فریــدون حاجــی زاده – محکــوم بــه: بموجــب درخواســت 
ــه  ــه مربوط ــه شــماره 1397034000576764 و شــماره دادنام ــه ب ــم مربوط اجــرای حک
ــغ 3/000/000 )  ــه پرداخــت مبل ــوم اســت ب ــه محک ــوم علی 9609971325800646 محک
ســه میلیــون ریــال( بابــت اصــل خواســته بــه انضمــام مبلــغ 215/000 ریــال ) دویســت 
و پانــزده هــزار ریــال( بابــت هزینــه دادرســی و حــق الوکالــه قانونــی وکیــل و خســارت 
تاخیــر تادیــه از زمــان سررســید چــک 86/4/26 لغایــت اجــرای حکــم در حــق محکــوم 
ــق  ــد وف ــرا ننمای ــم را اج ــول حک ــی مدل ــه قانون ــه در فرج ــوم علی ــه محک ــه چنانچ ل

ــه اجــرای حکــم از وی اخــذ مــی گــردد. مقــررات هزین
1738 دبیر شعبه 18 شورای حل اختالف رشت    

                        اجرائیه
مشــخصات محکــوم لــه: بانــک مهــر اقتصــاد بــه نمایندگــی فریــدون حاجــی 
زاده- مشــخصات محکــوم علیــه: مهــدی مجــرد فرزنــد حســین- مشــخصات 
نماینــده یــا قائــم مقــام قانونــی محکــوم لــه: قاســم نــوروزی چنــاری 
ــه نمایندگــی  ــه: بانــک مهــر اقتصــاد ب ــوع رابطــه: وکیــل – محکــوم ل ــد ابوالحســن – ن فرزن
فریــدون حاجــی زاده – محکــوم بــه: بموجــب درخواســت اجــرای حکــم مربوطــه بــه شــماره 
1397034000583093 و شــماره دادنامــه مربوطــه 9609971325800551 محکــوم علیــه محکوم 
اســت بــه پرداخــت مبلــغ 3/000/000 ) ســه میلیــون ریــال( بابــت اصــل خواســته بــه انضمــام 
ــید  ــان سررس ــه از زم ــر تادی ــه دادرســی و خســارت تاخی ــت هزین ــال باب ــغ 267/500 ری مبل
84/9/24 لغایــت اجــرای حکــم در حــق محکــوم لــه چنانچــه محکــوم علیــه در فرجــه قانونــی 
مدلــول حکــم را اجــرا ننمایــد وفــق مقــررات هزینــه اجــرای حکــم از وی اخــذ مــی گــردد.
دبیر شعبه 18 شورای حل اختالف رشت    1739

                           اجرائیه
مشــخصات محکــوم لــه: بانــک مهــر اقتصــاد بــه نمایندگی فریــدون حاجــی زاده- 
مشــخصات محکــوم علیــه: علیرضــا عنایتــی فرزنــد ناصــر- مشــخصات نماینــده 
یــا قائــم مقــام قانونــی محکــوم لــه: قاســم نــوروزی چنــاری فرزنــد ابوالحســن 
– نــوع رابطــه: وکیــل – محکــوم لــه: بانــک مهــر اقتصــاد بــه نمایندگــی فریــدون حاجــی زاده 
– محکــوم بــه: بموجــب درخواســت اجــرای حکــم مربوطــه بــه شــماره 1397034000583055 
و شــماره دادنامــه مربوطــه 9609971325800552 محکــوم علیــه محکــوم اســت بــه پرداخــت 
ــت اصــل خواســته و  ــال معــادل دو میلیــون و ســیصد هــزار تومــان باب ــغ 23/300/000 ری مبل
مبلــغ 521/250 ریــال معــادل پنجــاه و دو هــزارو یکصــد و بیســت و پنــج ریــال بابــت هزینــه 
ــه از زمــان سررســید  ــی وکیــل و خســارت تاخیــر تادی ــه قانون دادرســی بانضمــام  حــق الوکال
83/6/16 لغایــت اجــرای حکــم در حــق محکــوم لــه چنانچــه محکــوم علیــه در فرجــه قانونــی 

مدلــول حکــم را اجــرا ننمایــد وفــق مقــررات هزینــه اجــرای حکــم از وی اخــذ مــی گــردد.
دبیر شعبه 18 شورای حل اختالف رشت    1740

                          اجرائیه
مشــخصات محکــوم لــه: بانــک مهــر اقتصــاد بــه نمایندگــی فریــدون حاجــی زاده- 
مشــخصات محکــوم علیــه: حمیدرضــا مــرادی بهمبــری - مشــخصات نماینــده یــا 
قائــم مقــام قانونــی محکــوم لــه: 1- فریــدون حاجــی زاده – نــوع رابطــه: نماینــده 
حقوقــی – محکــوم لــه: بانــک مهــر اقتصــاد بــه مدیریــت فریدون حاجــی زاده  2- قاســم نــوروزی 
چنــاری فرزنــد ابوالحســن – نــوع رابطــه: وکیــل – محکــوم لــه: بانــک مهــر اقتصــاد بــه نمایندگــی 
ــماره  ــه ش ــه ب ــم مربوط ــرای حک ــت اج ــب درخواس ــه: بموج ــوم ب ــی زاده – محک ــدون حاج فری
9710091329400296 و شــماره دادنامــه مربوطــه 9609971329400210 محکــوم علیــه محکوم اســت 
بــه پرداخــت مبلــغ 22/967/000 ریــال بابــت اصــل خواســته و بابــت هزینــه دادرســی 1/025/000 
ریــال و  خســارت تاخیــر تادیــه از تاریــخ اســتعالم بانــک 96/2/25 لغایــت اجــرای حکــم و حــق 
الوکالــه وکیــل طبــق تعرفــه در حــق محکــوم لــه چنانچــه محکــوم علیــه در فرجــه قانونــی مدلــول 

حکــم را اجــرا ننمایــد وفــق مقــررات هزینــه اجــرای حکــم از وی اخــذ مــی گــردد.
دبیر شعبه 18 شورای حل اختالف رشت    1741

   آگهی حصر وراثت
بانــو فاطمــه  شــهرت چریکــی  نــام پــدر 
ســلبعلی  بشناســنامه 9767 صــادره از رامهرمــز 
درخواســتی بخواســته صــدور گواهــی حصروراثــت تقدیــم 
و توضیــح داده کــه همســرم  مرحــوم  هوشــنگ  شــهرت 
محمــدی  بشناســنامه 568 صــادره رامهرمــز در تاریــخ 
97/09/12 در رامهرمــز  اقامتــگاه غیــر دائمــی فــوت ورثــه 
اش عبارتنــد از : 1- متقاضــی فاطمــه چریکــی فرزنــد 
)همســر  رامهرمــز  صــادره  ش9767  ش   ســلبعلی 
ــنگ ش ش  ــد هوش ــدی فرزن ــه محم ــی(2- مرضی متوف
1742949339 صــادره اهــواز 3- آوا محمــدی فرزنــد 
هوشــنگ ش ش 1748080334 صــادره اهــواز )دختــران 
متوفــی(4- ســمنبر شــیخ بارانــی فرزنــد راه خــدا ش ش 
545 صــادره رامهرمــز )مادرمتوفــی(5- حســین محمــدی 
فرزنــد هوشــنگ ش ش1744334463 صــادره اهــواز 
ــا  ــک ب ــری ندارد.این ــه دیگ ــر ورث ــی( و ال غی ــر متوف )پس
انجــام تشــریفات قانونــی مراتــب مزبــور را در یــک نوبــت 
ــت  ــا وصی ــراض دارد ی ــس اعت ــا هرک ــد ت ــی مینمای آگه
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 

ــار ســاقط اســت. ــراز شــود از درجــه اعتب اب
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      اجرائیه
مشــخصات محکــوم لــه: بانــک 
نمایندگــی  بــه  اقتصــاد  مهــر 
فریــدون حاجــی زاده- مشــخصات 
 - درجانــی  جهانبخــش  علیــه:  محکــوم 
ــی  ــام قانون ــم مق ــا قائ ــده ی ــخصات نماین مش
ــوع  ــی زاده – ن ــدون حاج ــه: 1- فری ــوم ل محک
رابطــه: نماینــده حقوقــی – محکــوم لــه: بانــک 
ــی  ــدون حاج ــت فری ــه مدیری ــاد ب ــر اقتص مه
فرزنــد  چنــاری  نــوروزی  قاســم   -2 زاده  
ابوالحســن – نــوع رابطــه: وکیــل – محکــوم 
نمایندگــی  بــه  اقتصــاد  مهــر  بانــک  لــه: 
ــه: بموجــب  ــوم ب ــدون حاجــی زاده – محک فری
ــه شــماره  ــه ب ــم مربوط درخواســت اجــرای حک
دادنامــه  شــماره  و   9710091329400299
مربوطــه 9609971329400200 محکــوم علیــه 
ــغ 2/500/000  ــت مبل ــه پرداخ ــت ب ــوم اس محک
ــان  ــزار توم ــاه ه ــادل دویســت و پنج ــال مع ری
طبــق اســتعالم از بانــک بابــت اصــل خواســته و 
خســارت تاخیــر تادیــه از تاریــخ وام 82/9/26 
ــه  ــی ب ــه دادرس ــم و هزین ــرای حک ــت اج لغای
ــل  ــه وکی ــق الوکال ــال و ح ــغ 1/075/000 ری مبل
طبــق تعرفــه در حــق محکــوم لــه چنانچــه 
محکــوم علیــه در فرجــه قانونــی مدلــول حکــم 
ــرای  ــه اج ــررات هزین ــق مق ــد وف ــرا ننمای را اج

ــردد. ــی گ ــذ م ــم از وی اخ حک
دبیر شعبه 18 شورای حل اختالف رشت      1742
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فراخوان مناقصات عمومي 1 مرحله اي   

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان ایالم در نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصات ذیل اقدام نماید

آخرین مهلت تحویل اسناد مناقصه : 1397/10/16  
آخرین مهلت تحویل پيشنهادات: 26/ 1397/10 
تاریخ بازگشایي پاکات : 29/ 10/ 1397 ساعت 10

نــوع تضميــن: تضميــن معتبــر شــرکت در فرآینــد ارجــاع کار بــه صــورت یــک یــا ترکيبــی از ضمانــت نامــه هــای موضــوع بندهــای الــف ،ب،پ،ج،چ و ح 
مــاده 4 آیيــن نامــه تضميــن معامــالت دولتــی )شــماره 123402 /ت 50659 ه مــورخ 22 / 09 / 94 مــی باشــد.

کليــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد مناقصــه تــا ارائــه پيشــنهاد مناقصــه گــران و بازگشــایي پــاکات و مراحــل بعــد از آن از طریــق ســامانه 
تــدارکات الکترونيکــي دولــت )ســتاد(به آدرس www.setadiran.ir انجــام خواهــد شــد و الزم اســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی 

مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای الکترونيکــی را جهــت شــرکت درمناقصــه محقــق ســازند 
محل تحویل پاکت الف- ب-ج ) تحویل پاکات الف و ب و ج به دبيرخانه اداره کل الزامی است(

ایالم بلوار مدرس اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان ایالم واحد دبير خانه 
) ضروری است ارائه پيشنهادات از طریق سامانه ستاد ارسال گردد در غير این صورت پاکت پيشنهادی مفتوح نمي گردد(

جهت دریافت اطالعات مناقصه به سایت اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایيد .
تلفن تماس 08433362922 - 08433330195 - 08433338400 اداره پيمان و رسيدگی فاکس  3341638

هزینه آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد.
روابط عمومی اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان ایالم

مدت موضوع مناقصهشماره مناقصه
رشته موردنيازمبلغ تضمين - ریال برآورداجرا

بهسازی و آسفالت واریانت محدوده روستای فدک - محور 83/97/43
راه وترابری 914/350/292/849717/514/642 ماه بدره - دره شهر

راه و ترابری959/501/391/0992/690/027/821 ماه روکش آسفالت محور سه راهی کاور - زرین آباد - ميمه 83/97/44

راه و ترابری840/465/651/9082/023/282/595 ماهروکش آسفالت اصلی- فرعی و روستایی شهرستان ایالم83/97/45

ری و حمل و نقل جاده ای استان ایالم اداره کل راهدا

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
عچرشــاوی  ســکینه  خواهــان 
خوانــده  بطرفیــت  دادخواســتی 
مجیــد عچرشــاوی بــه خواســته مطالبــه نفقــه 
اختــاف  30 شــورای حــل  تقدیــم شــعبه 
ــه آدرس: اهــواز  ــواده ب مجتمــع شــماره 5 خان
واقــع در امانیــه خیابــان عــارف روبــروی اداره 
ــه  ــه کاس ــوده و ب ــرکت گاز نم ــترکین ش مش
970456 ثبــت و وقــت رســیدگی بــرای روز 
تعییــن گردیــده  97/11/27 ســاعت 8/30  
بــودن  المــکان  مجهــول  علــت  بــه  اســت 
خوانــده و درخواســت خواهــان بــه تجویــز 
مــاده 73 قانــون آییــن دادرســی مدنــی و 
دســتور قاضــی شــورا مراتــب یکنوبــت در 
یکــی از جرایــد کثیراالنتشــار آگهــی مــی شــود 
ــاع از  ــی و اط ــر آگه ــس از نش ــده پ ــا خوان ت
مفــاد آن بــه شــورای حــل اختــاف فــوق 
الذکــر مراجعــه و ضمــن اعــام نشــانی کامــل 
خــود نســخه دوم دادخواســت و ضمائــم را 
ــیدگی  ــت رس ــرر جه ــت مق ــت و در وق دریاف

ــردد. ــر گ حاض
مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف مجتمع 
شماره 5 خانواده اهواز                           1765

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
عچرشــاوی  ســکینه  خواهــان 
خوانــده  بطرفیــت  دادخواســتی 
مجیــد عچرشــاوی بــه خواســته مطالبــه نفقــه 
تقدیــم شــعبه 30 شــورای حــل اختــاف 
مجتمــع شــماره 5 خانــواده بــه آدرس: اهــواز 
واقــع در امانیــه خیابــان عــارف روبــروی اداره 
ــه  ــه کاس ــوده و ب ــرکت گاز نم ــترکین ش مش
ــرای روز  ــیدگی ب ــت رس ــت و وق 970456 ثب
97/11/27 ســاعت 8/30  تعییــن گردیــده 
اســت بــه علــت مجهــول المــکان بــودن 
ــز  ــه تجوی ــان ب ــت خواه ــده و درخواس خوان
ــی و  ــی مدن ــن دادرس ــون آیی ــاده 73 قان م
دســتور قاضــی شــورا مراتــب یکنوبــت در 
یکــی از جرایــد کثیراالنتشــار آگهــی مــی شــود 
ــده پــس از نشــر آگهــی و اطــاع از  ــا خوان ت
ــوق  ــاف ف ــل اخت ــورای ح ــه ش ــاد آن ب مف
الذکــر مراجعــه و ضمــن اعــام نشــانی کامــل 
ــم را  ــت و ضمائ ــخه دوم دادخواس ــود نس خ
ــیدگی  ــت رس ــرر جه ــت مق ــت و در وق دریاف

ــردد. ــر گ حاض
مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف مجتمع 
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      آگهی حصر وراثت
آقــای مهلهــل  شــهرت فریســات  نــام پــدر 
ــت  ــادره از دش ــنامه 6873 ص ــت  بشناس چبیری
ــت  ــی حصروراث ــدور گواه ــته ص ــتی بخواس آزادگان درخواس
تقدیــم و توضیــح داده کــه شــادروان  مرحــوم  فتنــه  شــهرت 
فریســات  بشناســنامه 6872 صــادره دشــت آزادگان در 
ــود  ــی خ ــگاه دائم ــت آزادگان  اقامت ــخ 97/9/4 در دش تاری
فــوت ورثــه اش عبارتنــد از : 1- متقاضــی مهلهــل فریســات 
فرزنــد چبیریــت بــه ش ش 6873 صــادره از دشــت 
ــه ش ش  ــت ب ــد چبیری ــد فریســات فرزن آزادگان 2- محم
1171 صــادره از دشــت آزادگان 3- حســن فریســات فرزنــد 
چبیریــت بــه ش ش 1127 صــادره از دشــت آزادگان 4- علــی 
فریســات فرزنــد چبیریــت بــه ش ش 1170 صــادره از دشــت 
ــه شــرح دادخواســت  ــر ب ــه( و ال غی آزادگان )پســران متوفی
تقدیمــی بــه شــورا بــه شــماره 970554 حقوقــی مــی باشــد.
اینــک بــا انجــام تشــریفات قانونــی مراتــب مزبــور را در یــک 
نوبــت آگهــی مینمایــد تــا هرکــس اعتــراض دارد یــا وصیــت 
ــخ نشــر آگهــی ظــرف  ــزد او باشــد از تاری نامــه از متوفــی ن
ــر  ــادر و ه ــی ص ــم دارد واال گواه ــورا تقدی ــه ش ــاه ب ــک م ی
وصیــت نامــه بجــز ســری و رســمی کــه بعــد از ایــن تاریــخ 

ــراز شــود از درجــه اعتبــار ســاقط اســت. اب
قاضی شورای حل اختالف مجتمع شماره دو
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  آگهی مزایده اموال 
غیر منقول)اسناد ذمه(

ــه  ــی کاس ــده اجرای ــب پرون ــه موج ب
9700370 مقــدار ششــصد و ســی و 
هشــت ممیــز هفــت دهــم) 638/70( ســهم مشــاع 
از دوازده هــزار و هشــتصد و نــود و پنــج ســهم عرصه 
ــی  ــری مزروع ــا کارب ــن ب ــه زمی ــک قطع ــان ی و اعی
بــه مســاحت ششــدانگی 12895 مترمربــع بشــماره 
ــت  ــت و هف ــی از بیس ــج فرع ــتاد و پن ــاک هش پ
اصلــی  واقــع در حیــران وســطی بخــش 32 گیــان 
کــه ســند مالکیــت آن ذیــل ثبــت و صفحــه 24565 
– 352 دفتــر 167 اداری بنــام هاشــم صمدیــان 
ثبــت و صــادر شــده اســت کــه حــدود و مشــخصات 
آن بشــرح یــل مــی باشــد: شــماال مرزیســت 
بطــول 115 متــر بــه نهــر شــرقا در دو قســمت 
ــام  ــی بهن ــه تصرف ــر ب ــول 40 مت ــس بط ــه فن اول ب
ــی دوم  ــت اصل ــت و هف ــه بیس ــردار ب ــروز ظف و به
ــام  ــه تصرفــی بهن ــه فنــس بطــول 139/70 متــر ب ب
بهــروز ظفــردار 27 اصلــی دوم مرزیســت اشــتراکی 
بطــول 14 متــر بــه تصرفــی داود ساســانیان بــه 27 
اصلــی غربــا در دو قســمت اول مرزیســت اشــتراکی 
بطــول 103 متــر بــه تصرفــی باالخــان ساســانیان بــه 
ــول 53  ــتراکی بط ــت اش ــی دوم مرزیس 27 – اصل
متــر بــه تصرفــی بهــروز ظفــردار بــه بیســت و هفــت 
ــور از امــاک  ــا حــق عب ــوق ارتفاقــی: ب ــی . حق اصل
ــق نظــر کاشــناس  مجاوریــن و بالعکــس – کــه طب
رســمی بــه مبلــغ نهصــد و پنجــاه  و هشــت میلیــون 

ــی شــده و پــاک فــوق  ــال ارزیاب و پنجــاه هــزار ری
بصــورت قطعــه زمینــی بایــر کــه کل ششــدانگ 
پــاک بوســیله فنــس تــوری محصــور شــده اســت 
و فاقــد هرگونــه اعیانــی و ســاکنین و امتیــازات 
مــی باشــد و پــاک فــوق از ســاعت 9 الــی 12 روز 
چهارشــنبه مــورخ 97/11/17 در اداره ثبــت اســناد و 
امــاک آســتارا واقــع در آســتارا – خیابــان جمهــوری 
ــروش  ــه ف ــده ب ــق مزای ــتری از طری ــب دادگس جن
مــی رســد مزایــده مقــدار 638/70 ســهم مشــاع از 
12895 ســهم از مبلــغ نهصــد و پنجــاه و هشــت 
میلیــون و پنجــاه هــزار ریــال شــروع وبــه باالتریــن 
ــی شــود الزم  ــه م ــدا فروخت ــت پیشــنهادی نق قیم
بــه ذکــر اســت پرداخــت بدهــی هــای مربــوط به آب 
، بــرق، گاز اعــم از حــق انشــعاب و یــا حــق اشــتراک 
ــده دارای آن  ــورد مزای ــه م ــی ک ــرف در صورت و مص
ــی و عــوارض  ــز بدهــی هــای مالیات هــا باشــد و نی
شــهرداری و غیــره تــا تاریــخ مزایــده اعــم از اینکــه 
رقــم قطعــی آن معلــوم شــده یــا نشــده باشــد بــه 
عهــده برنــده مزایــده اســت و نیــز درصــورت وجــود 
ــوق  ــای ف ــه ه ــت هزین ــی باب ــوه پرداخت ــازاد وج م
ــده مســترد خواهــد  ــده مزای ــه برن ــازاد ب از محــل م
شــدو نیــم عشــر و حــق مزایــده نقــدا وصــول مــی 
ــل رســمی  ــده تعطی ــا چنانچــه روز مزای ــردد ضمن گ
گــردد مزایــده روز اداری بعــد از تعطیلــی در همــان 

ســاعت و مــکان مقــرر برگــزار خواهــد شــد.

رئیس ثبت اسناد و امالک آستارا 
 عباس نوروزی   1744

      آگهی حصر وراثت
ــدر رســتم  ــام پ ــح شــهرت داودی ن ــای ابوالفت آق
ــتی  ــتر درخواس ــادره از شوش ــنامه 224 ص بشناس
ــح  ــم و توضی ــت تقدی ــی حصروراث ــدور گواه ــته ص بخواس
داودی   شــهرت  محمــد   مرحــوم   شــادروان  داده کــه 
ــخ 97/09/16 در  ــواز در تاری ــادره اه ــنامه 3563 ص بشناس
ــد از : 1-  ــه اش عبارتن ــوت ورث ــی ف ــگاه دائم ــواز  اقامت اه
متقاضــی ابوالفتــح داودی فرزنــد رســتم بشــماره شناســنامه 
224 صــادره از شوشــتر )پــدر متوفــی(2- کشــور ســلیمانی 
فرزنــد عباســعلی ش ش 48 صــادره از شوشــتر )مــادر 
ــح ش  ــی فت ــد عل ــژه داودی فرزن ــم منی ــی(3- خان متوف
ــرمتوفی(4-  ــهر )همس ــادره از فریدونش ش 1120107075 ص
خانــم مهرســا داودی فرزنــد محمــد ش ش  1746839015 
ــد  ــار داودی فرزن ــی(5- مهی ــد متوف ــواز )فرزن صــادره از اه
اهــواز )فرزنــد  از  محمــد ش ش 1749122197 صــادره 
ــام  ــا انج ــک ب ــری ندارد.این ــه دیگ ــر ورث ــی( و ال غی متوف
ــی  ــت آگه ــک نوب ــور را در ی ــب مزب ــی مرات تشــریفات قانون
ــه از  ــت نام ــا وصی ــراض دارد ی ــس اعت ــا هرک ــد ت مینمای
متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه 
بــه شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر و هــر وصیــت نامــه 
بجــز ســری و رســمی کــه بعــد از ایــن تاریــخ ابــراز شــود از 

ــار ســاقط اســت. درجــه اعتب
قاضی شورای حل اختالف مجتمع شماره سه اهواز         1768

      آگهی حصر وراثت
ــام  ــژاد  ن ــی ن ــف  شــهرت نعمت ــای ســید لطی آق
ــادره از  ــنامه 332 ص ــه  بشناس ــید عبدال ــدر س پ
اهــواز درخواســتی بخواســته صــدور گواهــی حصروراثــت 
تقدیــم و توضیــح داده کــه شــادروان مرحــوم ســید عبدالــه  
شــهرت نعمتــی نــژاد  بشناســنامه 4 صــادره اهــواز در تاریــخ 
1397/9/9 در شــهر اهــواز  اقامتــگاه دائمــی خویــش  فــوت 
ــی  ــف نعمت ــید لطی ــی س ــد از : 1- متقاض ــه اش عبارتن ورث
نــژاد بشناســنامه 332 صــادره اهــواز 2- ســید کریــم نعمتــی 
نــژاد بشناســنامه 1305 صــادره اهــواز 3- ســید نعمــه 
نعمتــی نــژاد بشناســنامه 1814 صــادره اهواز)فرزنــدان ذکــور 
ــژاد بشناســنامه 1157 صــادره  متوفــی(4-  لطیفــه نعمتــی ن
شــوش 5- عفیفــه نعمتــی نــژاد بشناســنامه 14 صــادره اهــواز  
)فرزنــدان انــاث متوفــی(6- کلثــوم موســوی بشناســنامه 15 
صــادره اهــواز )زوجــه متوفــی( و ال غیــر بشــرح دادخواســت 
تقدیمــی کاســه 970627/8/97 حقوقــی مــی باشــد.اینک با 
ــت  ــک نوب ــور را در ی ــب مزب ــی مرات ــریفات قانون ــام تش انج
آگهــی مینمایــد تــا هرکــس اعتــراض دارد یــا وصیــت نامــه از 
متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه 
بــه شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر و هــر وصیــت نامــه 
بجــز ســری و رســمی کــه بعــد از ایــن تاریــخ ابــراز شــود از 

درجــه اعتبــار ســاقط اســت.
قاضی شورای حل اختالف مجتمع شماره دو اهواز          1769
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قلمه نمایشگاه نقاشی گروهی
نمایشگاه تا پنجشنبه 20 دی در باشگاه 

دانشجویان دانشگاه تهران برپا است

گروه انتخاب بخش مسابقه مونولوگ 
نخستین جشنواره تیاتر اکبر رادی، 6 اثر 
را برای حضور در مرحله نهایی این بخش 

انتخاب و معرفی کرد.

نقاشی

تیاتر

رسانه در آینه تصویر
چهاردهمين شماره ماهنامه مهرپارسه با پرونده »اسباب بازي« منتشر شد. 

نمایش نگهبانان تاج محل 
به نویسندگی راجیو جوزف و کارگردانی 

کاظم نظری ، از 10 تا 30 دی ماه در 
سالن اصلی مرکز تیاتر مولوی به صحنه 

می رود.

پژوهشگران و عاقه مندان تا دهم 
اسفند ماه امسال می توانند مقاالت و 

آثار خود را به دبیرخانه 

همایش بین المللی شاهنامه 
ارسال کنند.

مجموعه پری دخت با زیرعنوان 
»مراسات پاریس طهران« نوشته حامد 
عسکری در فرهنگسرای اندیشه رونمایی 
می شود. این کتاب شامل نامه هایی است که به زبان و نثر قاجار 

نوشته شده اند و داستان های عاشقانه ای دارند. 

اما من فهمیدم همونجور که هر چیز زشتی 
ممکن واقعًا زشت نباشه و مثل جوجه اردک 

زشت چیز با ارزشی باشه، همونطور هم هر 
چیز به ظاهر قشنگی ممکنه واقعًا با ارزش نباشه.

دنیای شیرین دریا

همایشتیاترکتاب دیالوگ

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم /  سای

سال گشت درگذشت »سیبویه« 
ایرانی كه برای زبان عربی »صرف و 

نحو« نوشت  و به این مناسبت نگاهی 
به اهمیت جهانی ادبیات فارسی

المللـی،  بیـن  روزنگارهـای  نوشـته  طبـق 
شـناس  زبـان   »Sibbuyehسـیبویه«
معـروف ایرانـی در نخسـتین هفتـه ژانویـه 
سـال 793 میـادی در شـیراز درگذشـت. 
وی در زمانـی كـه هنـوز دقیقـا بـه دسـت 
اسـتان  در  بیضـاء  در شـهر  اسـت  نیامـده 
فـارس بـه دنیا آمده بـود. اهمیـت تاریخی 
سـیبویه از آن جهـت اسـت كـه نخسـتین 
فـردی بـود كـه بـرای زبـان عربـی صرف و 
نحـو )گرامـر( نوشـت و صداهـا را در ایـن 
زبـان مشـخص سـاخت. بنابرایـن، عامات 
ضمـه، فتحـه، كسـره و تنویـن هـا اختـراع 
ایـن  بـا  ایرانـی اسـت. وی  و كار سـیبویه 
عمـل عنـوان »سـیبویه نحـوی« را بـه خود 
اختصـاص داد. بدون كاری كه سـیبویه كرد 

و در آن زمـان یـك شـاهكار بود، پیشـرفت 
زبـان عربـی میسـر نبـود و اسـتحكام ایـن 
مانـد.  نمـی  باقـی  ایـن صـورت  بـه  زبـان 
بـه ایـن ترتیـب، ایـن ایرانیـان بودنـد كـه 
بـرای اعـراب دسـتور زبـان )صـرف و نحو( 
نوشـتند. سـیبویه در لغـت به معنای كسـی 
دهـد.  مـی  سـیب  میـوه  بـوی  اسـت كـه 
تلفـظ عربـی آن چیـز دیگـری اسـت. بـه 
مناسـبت سالگشـت درگذشـت »سـیبویه« 
المللـی  بیـن  اهمیـت  بـه  كوتـاه  نگاهـی 
ادبیـات  از  هنگامـی كـه  فارسـی:  ادبیـات 
یـك ملـت نـام بـرده مـی شـود، قضـاوت 
دربـاره آنهـا به صـورت من حیـث المجموع 
در طـول زمـان )سراسـر تاریـخ( اسـت. به 
عـاوه وقتـی كه بـه ادبیات فارسـی اشـاره 
صـورت  بـه  مطالبـی كـه  یعنـی  رود،  مـی 
نـان  و  )داسـتانی(  فیكشـن  نثـر،  و  نظـم 
مسـتند(  و  داسـتانی  )غیـر  فیكشـن  ـ 
توسـط  نیـز  و  زمیـن«  »ایـران  در سراسـر 
ایرانیـان و فارسـی گویان سراسـر جهان در 

طـول زمـان تالیـف و تصنیف شـده اسـت. 
شـامل   »Persian Literature« قلمـرو 
ایـران  قدیـم  امپراتـوری  خـاك  تمامـی 
و  قربانـی مطامـح   19 قـرن  در  اسـت كـه 
اروپائیـان  اسـتعماری  هـای  رقابـت  یـا 
كنونـی  سـرزمین  ادبیـات  بنابرایـن  شـد. 
ایـران خـاوری  ایـران، كل آسـیای میانـه، 
كشـمیر،  سـند(،  رود  تـا  )افغانسـتان 
قفقـاز و ایـران غربـی سـابق را شـامل مـی 
شـود. مـی دانیـم كـه قرن هـا زبـان دربار 
امپراتـوران هنـد و عثمانـی و روشـنفكران 
هنـدی و روسـیه جنوبـی »فارسـی« بـود و 
در آنجـا، مـی تـوان امیـر خسـرو دهلوی و 
محمـد اقبـال را مثـال زد. پـس از ایجـاد 
آن كشـور  ملـی  سـرود  پاكسـتان،  كشـور 
حـال  در  شـد.  تنظیـم  فارسـی  زبـان  بـه 
حاضـر هـم در افغانسـتان، تاجیكسـتان و 
هـر نقطـه دیگـر هر نوشـته توسـط فارسـی 
زبانـان و فارسـی تبارهـا، ادبیـات فارسـی 

بشـمار مـی رود.

پیاده، از تجریش..
 

سومین مجموعه شعر رسول رخشا منتشر شد.

شعر

نوبت اول

آگهی فراخوان مشارکت شهرداری رودبار 

 شـهرداری رودبارجنوب به اسـتناد مصوبه شـماره 223-5-16 مورخ 97/7/24 شـورای اسـامی شـهر 
و همچنیـن موافقـت کمیسـیون سـرمایه گـذاری در نظـر دارد نسـبت بـه احـداث پـروژه مذکور بـه صورت 
مشـارکت بـا بخـش خصوصـی با شـرکت هـای واجدالشـرایط مطابـق با طـرح اولیه اقـدام نماید. لـذا از 
شـرکتهای دارای صاحیـت و رتبـه دعـوت بعمـل می آیـد تا در صورت تمایل به سـرمایه گـذاری نظر خود 

را در خصـوص نحـوه و میزان قدرالسـهم آن شـرکت و شـهرداری اعـام نماید.
 آورده طرفیـن: الـف( آورده شـهرداری عبـارت اسـت از در اختیـار قـرار دادن زمین محل اجرای پـروژه و با 
قیمـت کارشناسـی و کلیـه عـوارض صـدور پروانـه سـاختمانی 4/142/462/426 ریال و قیمـت زمین به 

ارزش 12/300/000/000 ریـال و جمـع آورده شـهرداری 16/442/462/426 ریـال می باشـد. 
ب( آورده شـریک عبـارت اسـت از طراحـی و تامیـن کلیـه هزینه های مربـوط به احـداث و تکمیل پروژه 
)اعـم از معمـاری، سـازه، تاسیسـات( به طور کامل و تامین مصالح سـاختمانی مورد نیـاز - بیمه کارگران 
و سـاختمان اداری و سـایر هزینه هایی که مسـتلزم نام بردن می باشـد و به طور کلی مسـئولیت مدنی 

پـروژه بـه هـر میـزان که باشـد به عهده شـریک و به عنـوان آورده وی محسـوب می گردد. 

شرايط مناقصه :

روابط عمومی شهرداری رودبار جنوب

1- شـرکت کننـدگان بایـد دارای صاحیـت و رتبـه بنـدی 

از سـازمان مدیریـت و برنامـه ریـزی در رشـته )ابنیـه بـا 

حداقـل گریـد 5 باشـد(

2-شـرکت کننـدگان بایـد رعایـت عـدم مداخلـه کارمندان 

دولـت را بنمایند.

نوبـت  از چـاپ  روز  از 10  3-پیشـنهادات رسـیده پـس 

دوم آگهـی راس سـاعت 11 در جلسـه ای بـا حضـور اعضا 

کمیسـیون معامات شـهرداری تشـکیل گردیـده و قرائت 

شـد. خواهد 

4- متقاضیـان میتواننـد از تاریـخ 97/10/15 بـه مـدت 

10 روز جهـت دریافـت اسـناد بـه واحـد امـور قراردادهـای 

شـهرداری مراجعـه نماینـد.

5-پیشـنهادات بایسـتی تا سـاعت 14روز سه شنبه مورخ 

97/10/25 در دو پاکـت جداگانـه ) الـف- ب ( کـه پاکـت 

الـف مـدارک پیمانـکار رزومـه کاری و...( پاکـت ب )برگه 

پیشـنهاد قیمـت که به حروف نوشـته وزیـر آن مهر وامضا 

شـده باشـد( در لفافـه پاکـت الک و مهـر شـده در قبـال 

رسـید بـه دبیرخانه شـهرداری رودبـار جنوب تحويـل گردد.

6- کمیسـیون در رد یـا قبـول یـک یـا کلیـه پیشـنهادات 

مقـرر،  موعـد  از  بعـد  پیشـنهاداتی کـه  و  بـوده  مختـار 

مخـدوش ويـا فاقـد مـدارک الزم باشـد ترتيـب اثـر نداده 

و حداکثـر ظـرف یک هفته پیشـنهادات را بررسـی و اعام 

نظـر خواهـد کرد.

 7-کسـورات قانونی نظیـه بیمه-مالیات متعلقه- مالیات 

بـر ارزش افـزوده و .... بـه عهـده برنـده فراخـوان خواهـد 

بود.

8- بـرآورد اولیـه پـروژه 149/000/000/000 یکصـد و چهل و 

نه میلیـارد ریال

9- هزینـه درج دونوبـت آگهـی فراخـوان بعهـده برنـده 

مناقصـه مـی باشـد .

موضوع فراخوان: مشارکت و سرمایه گذاری جهت ساخت و اجرای پروژه احداث میدان ترو بار

برشی از یک کتاب

5 
را بی محابـا  توانـم در یخچـال خانـه مادربزرگـم  نمـی  مـن 

بـاز کنـم. مـن نمـی توانـم بـی پـروا باشـم.من نمی توانسـتم 

مـن  سـمت گنـج.  بـه  حرکـت کنیـم  دلـم؛  راه  نقشـه  بـی 

هنـوز نمـی توانـم در همـان دقایـق اول آشـنایی بـه انـداره 

کافـی صمیمـی باشـم. مـن نمی توانـم در اولیـن دیـدار بـا 

 شـما برقصـم. مـن نانوایـم بـر مبنـای اعتبـار افـراد بـا آن هـا

رابطـه برقـرار کنم.مـن گاهـی ناگزیـرم کـه اشـتباه کنـم، مـن 

اشـتباهاتم را دوسـت دارم. چـون بـرای انجام شـان مختـار 

بـودم و کلـی بیـن دل و كلـه ام حتـی بـرای انتخـاب چنـد 

گزینـه معـدود و محـدود دعـوا راه انداختـه ام. دوسـت نـدارم 

از میـان چیزهـای بـی شـمار انتخـاب کنـم و بـرای همیـن از 

فروشـگاه های عظیـم زنجیـره ای کـه تـو عاشق شـان هسـتی 

مـی گریـزم. مـن همیشـه از داالن هـای تاریـک بـه روشـنایی 

تـا  ندوختـه ام  شـب  بـه  را  شـب  هیـچ گاه  مـن  رسـیده ام. 

روز را بیابـم. مـن حسـود بـوده ام زیاد.مـن حسـادتم را زیـر 

خنده هـای الکـی و شـوقمندانه پنهـان نکـرده ام و بـه همیـن 

دالیـل یـک جورایـی همیشـه خـودم بـوده ام در تلفـن به من 

مـی گویـی مشـکل مـن بـا تـو این اسـت که تـو مـی خواهی 

حتـا بـا دشـمنانت در ارتباط باشـی اما نمی دانی ایـن به بقیه 

دوسـتانت ضربـه مـی زنـد. ایـن یـک دروغ محـض اسـت و 

شـاید تنها از زبان مدرسـین امور شـراکت و سـهامداران بزرگ 

شـنیده می شـود، ممکن اسـت از شـروط شـراکت باشـد ولی 

از الزامات دوسـتی نیسـت. همیشـه در قیـد آداب بوده ام من 

؛ مـن حتـی در مواجهـه بـا دسـتگاه عابـر بانـک مناسـکی را 

بجـا مـی آورم و سـپس پولـم را از حلقوم ش بیرون می کشـم. 

راسـتش مـن آدم منتقعی هسـتم ولـی ای کاش نمـی بودم. 

راسـتش را بخواهـی گاهـی از زمیـن خوردنشـان نیـز در دلـم 

چـه بشـکن هـا کـه نـزدم. از دشـمانم همیشـه ترسـیده ام و 

همـواره رصدشـان کـرده ام. کمتـر بـرای شـان دل سـوزانده ام 

امـا فسـفر مغـزم را هرگـز، هیچوقـت نگفتـم بـه مـن چـه ،،، 

فکـر مـی کنـم از مـرگ بعضی هـا خوشـحال شـوم. از مـردن 

برخـی, احسـاس شـادی و غـم توامـان در مـن اسـت ولـی 

از مـرگ بیشـتر آدم هـا و حتـا تصـور نبودن شـان بـی نهایـت 

بیم ناکـم . پـدرت مـی گویـد مادربـزرگ مردنـی اسـت جـه 

نیـاز بـه عیادتـش، مـی گویـد: رابطـه خونـی و خویشـاوندی 

 را بـا خـودت بـه اتـاق مـن نیـاور. بـه مـن می گویـد بـه مـن!

۶ 
پـدرت  میـز  روی  نوشـته ام  برایـت  کـه  را  نامـه ای  اخیـرا 

دیـده ام. از مـن پرسـید: چقـدر در برخـورد بـا خـودم واقـع 

بیـن هسـتم؟ و قبـل از اینکـه جـواب بدهـم خـودش پاسـخ 

داد: تخیـل در تـو آنقـدر قـوی اسـت کـه بـه توهـم می رسـد. 

بقيـه حرفهایـش را نمـی شـنوم. دارم بـه نامـه ام نـگاه مـی 

کنـم کـه بـا خـودکار قرمـز برایـت نوشـتمش ، در کنـارش 

گلـدان شیشـه ای کـدره بسـته ای اسـت شـاید بـا آبـی کـدر 

دارد. آفتابگـردان  شـبيه  زرد،  و  مایـوس   و  گندیـده. گلـی 

آن شـب تنهـا اتوبـوس ما در جاده های پیـچ در پیج جنگل در 

حـال حرکت بود، سـایه هـای درخت کوکبی و انبـه در تاریکی، 

مـدام از روی مـا می گذشـتند و چـه شـکل های وحشـناکی 

داشـتند.کمی ترسـیده بودم تو در کنارم نشسـته بودی. سـرم 

را در بغـل گرفتـه بـودی و مـن خـودم را بـه خـواب زده بـودم، 

چـه خـوب بـود. راننـده  هنـدی  موزیـک هنـدی ، جـاده ای 

در هنـد، جنگل هـای پـر درخـت هنـد... خوابـم بـرد تـا وصـل 

شـدیم بـه سـپیده دم و اتوبـوس بـرای کارهای ضـروری روی 

پلـی متـروک، نارنجـی، میـان مـه صبحگاهـی و انبوه سـبزی 

پیرامـون مان ایسـتاد.

عبدالرضا عابدیان
رویاهای فلسفی یک روانکاو

ماه خاکستری


