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ــی اســتان زنجــان در نظــر دارد تکمیــل ســاختمان کلینیــک  دانشــگاه علــوم پزشــکی و خدمــات بهداشــتی درمان
ویــژه قیــدار ) شهرســتان خدابنــده( بــه شــرح ذیــل را بــه اشــخاص حقوقــی دارای صالحیــت از ســازمان برنامــه و 
بودجــه کشــور یــا اســتان و تجربیــات مفیــد، تــوان فنــی و علمــی الزم و مرتبــط بــا موضــوع مناقصــه مــی باشــند را 
از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد( بــه شــماره 200973546000015 ارزیابــی کیفــی نمایــد. کلیــه 
مراحــل ارزیابــی از دریافــت اســناد، تحویــل و بررســی آن هــا از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت 

)ســتاد( بــه 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 امضــاء الکترونیکــی را جهــت شــرکت در ارزیابــی محقــق ســازند.

مشخصات و توضیحات کلی:
* مهلت دریافت اسناد: از ساعت 8:00 صبح مورخه 97/11/24 لغایت ساعت 14:00 مورخه 97/11/30

* مهلت تحویل و ارسال اسناد ارزیابی به مناقصه گزار: تا ساعت 14:00 مورخه 97/12/14
* تاریخ و ساعت بازگشایی پاکت های ارزیابی: ساعت 9:00 صبح مورخه 97/12/15

* اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 021-41934
* دفتر ثبت نام: 88969737 – 85193768 

* هزینه چاپ آگهی بر عهده دانشگاه می باشد.
* اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر                 تلفن تماس: 024-33156206

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان شناسه آگهی: 376748

آگهی شناسایی و ارزیابی کیفی پیمانکاران

حدود زیربنا نام پروژهردیف
پروژه)مترمربع(

مبلغ حدودی 
توضیحاتبرآورد)میلیون ریال(

تکمیل ساختمان کلینیک ویژه قیدار1
شامل تکمیل ساختمان احداث دیوار محوطه 200060/000) شهرستان خدابنده(

و محوطه سازی می باشد.

داللت های  سفر ظریف به لبنان

اژه ای:
رییس جدید قوه قضاییه تا 

پایان امسال معرفی می شود
2

4

ســفر وزیــر امــور خارجــه ایــران بــه لبنــان و اســتقبال 
ــی  ــادالت سیاس ــر مع ــار دیگ ــور از وی ب ــن کش ــای  ای مقام ه
ــوری  ــه ای  جمه ــوذ منطق ــدرت و نف ــه هــم زد و ق ــه را ب منطق
ظریــف«،  رخ کشــید.»محمدجواد  بــه  را  ایــران  اســامی 
ــر  ــد از ظه ــران، بع ــوری اســامی ای ــور خارجــه جمه ــر ام وزی
ــا هــدف  ــاه( طــی ســفری دو روزه ب یک شــنبه  )۲۱ بهمــن م
ــران  ــی ته ــام آمادگ ــان و اع ــد لبن ــای  ارش ــا مقام ه ــدار ب دی
ــد.  ــروت ش ــان وارد بی ــا لبن ــی ب ــکاری و هم افزای ــرای هم ب
ــق  ــل  »رفی ــرودگاه بین المل ــن کشــور در ف ــه ای وی در ســفر ب
حریــری« در بیــروت مــورد اســتقبال مســئوالن  لبنــان و 

ــت. ــرار گرف ــران ق ــامی ای ــوری اس ــفیر جمه ــن،  س همچنی
ســفر وزیــر امــور خارجــه جمهــوری اســامی ایــران بــه بیــروت 
از آن رو در کانــون توجــه محافــل رســانه ای و سیاســی قــرار 
گرفــت کــه دو هفتــه بعــد از تشــکیل دولــت لبنــان بــه 
ریاســت »ســعد الحریــری«، نخســت وزیر ایــن کشــور، پــس 

از نــه مــاه انتظــار صــورت گرفــت.
همچنیــن،  از دیگــر مؤلفه هــای  اهمیــت ایــن ســفر آن اســت 
ــر  ــرهللا«، دبی ــن نص ــید حس ــر »س ــس از دو اظهارنظ ــه پ ک
ــتن وی  ــور نداش ــاه حض ــس از دو م ــان، پ ــزب هللا  لبن کل ح
در عرصــه رســانه ها صــورت گرفــت کــه ناخواســته مفاهیمــی 
ــا  ــه الق ــورهای منطق ــه کش ــران والبت ــران و ناظ ــه تحلیلگ را ب

می کنــد.
ــداف  ــت و اه ــی اهمی ــور اجمال ــوان به ط ــی می ت ــور کل به ط
ــه  ــران را ب ــامی ای ــوری اس ــه جمه ــور خارج ــر ام ــفر وزی س

ــرد: ــان ک ــر بی ــکات زی ــان در ن لبن
ــن  ــه در ای ــه ای  ک ــه اشــاره شــد، نخســتین نکت ــور ک همان ط
ســفر نهفتــه اســت و توجه هــا را بــه خــود معطــوف کــرد ایــن 
اســت کــه پــس از نــه مــاه از مامــور شــدن ســعد الحریــری 
ایــن مــدت،  در  بــرای تشــکیل کابینــه صــورت گرفــت. 
تشــکیل کابینــه لبنــان بــا معضــل ســختی مواجــه شــده بــود 
کــه گمــان نمی رفــت  بــه زودی   گــره آن بــاز شــود، امــا ســفر 
محمدجــواد ظریــف بــه بیــروت پــس از دو هفتــه از تشــکیل 
ــه  ــه ک ــور خارج ــر ام ــوان  نخســتین وزی ــان و به عن ــت لبن دول
ــی  ــای  معنای ــد داللت ه ــد، واج ــفر می کن ــور س ــن کش ــه ای ب
ــان  ــت لبن ــه دول ــت ک ــوان گف ــه آن می ت ــه از جمل ــت ک اس
ــران تشــکیل شــده  ــوری اســامی ای ــاش جمه به فضــل  و ت
ــن اســت  ــام تلویحــی و زیرپوســتی ایــن ســفر ای اســت. پی
ــان  ــت لبن ــرای تشــکیل دول ــران ب ــوری اســامی ای ــه جمه ک
تــاش کــرده اســت و تــاش آن نیــز در نظــام سیاســی لبنــان 
ــت  ــر از وضعی ــتوار اســت و متأث ــی اس ــام پارلمان ــر نظ ــه ب ک
ــامل  ــور ش ــن کش ــاص ای ــی خ ــی و مذهب ــه ای ، اجتماع فرق
مســیحیان، مســلمانان ســنی و مســلمانان شــیعه اســت، بــه 
موفقیــت رســید.دومین نکتــه ای  کــه از ســفر ظریــف بــه لبنــان 
ــی  ــت داخل ــران از باف ــه ته ــن اســت ک برداشــت می شــود ای
ــتقبال  ــا اس ــت و چه بس ــنود اس ــی و خش ــان راض ــه لبن کابین
ــور  ــر ام ــیل«، وزی ــران باس ــان از »جب ــد لبن ــای  ارش مقام ه
ــور  ــا نخســت وزیر و رئیس جمه ــه ت ــن کشــور گرفت خارجــه ای
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نیمی از محوطه های پاسارگاد 
تابلو ندارند

در محدوده میراث جهانی پاسارگاد ثبت ۱۵۰ محوطه 
تاریخی ثبت ملی شده اند

اصالح ساختار برای جنگ اقتصادی 
صفر تا 100 اصالح ساختار اقتصادی کشور به روایت رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس
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تعیین شعار امسال 
هفته منابع طبیعی

سازمان جنگل ها، مراتع و 
آبخیزداری کشور شعار امسال 
هفته منابع طبیعی را »منابع  

طبیعی، بزرگ ترين سرمايه ملی« 
تعیین کرده است

رییس جمهور 
پنجشنبه عازم 
سوچی می شود

وضعیت در زندان 
قرچک عادی است

2

دوباره زمسـتان و بارش برف و یخ زدگی معابر 
سـبب شـده در بعضی مناطق سراغ همان راه حل 
سـال های قبل  یعنی نمک پاشـی روند. راه حلی 
که آسـیب های جبران ناپذیر زیسـت محیطی به 
دنبال دارد.اسـتفاده از مخلوط شـن و نمک یکی 
از روش هـای رفـع معضل یخ زدگی و لغزندگی 
معابر در زمان بارش برف در فصول سـرد سـال 
اسـت اما این روش در حال حاضر در بسـیاری 
از کشـورهای قابل استفاده نبوده و روش های 
به روزتر و البته کارآمدتر جایگزین آن شـده 
اسـت. چراکه گفته می شـود نمکی که برف را آب 
می کند با آب های سـطحی همراه شـده و مخازن 
زیرزمینی را شـور می کند. حتی موجب آسـیب به 
آسفالت و خودروها می شود.

پاشیدن نمک برای 
آب کردن برف، به محیط زیست 
آسیب می زند

نمک پاشی 
بر صورت طبیعت 
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و ســران دیگــر احــزاب و گروه هــای  ایــن کشــور از وی، 
ــر ایــن مدعاســت. ــا ب خــود گواهــی گوی

ســومین نکتــه ای  کــه دربــاره ایــن ســفر می تــوان 
بــدان اشــاره کــرد ایــن اســت کــه حــزب هللا  و بــه همــراه 
ــن  ــر حس ــار دیگ ــود ب ــی خ ــی و خارج ــدان داخل متح
ــه  ــل ب ــارس متمای ــارده م ــروه چه ــه گ ــود را ب ــت خ نی
غــرب و مــورد حمایــت عربســتان ســعودی، نشــان داد 
ــرای  ــان ب ــت لبن ــت و مل ــع دول ــه مناف ــرد ک ــد ک و تأکی
آن هــا در اولویــت قــرار دارد نــه منافــع کشــورهای 

ــه . منطق
ــه  ــور خارج ــر ام ــفر وزی ــه در س ــه ای  ک ــن نکت چهارمی
ــار  ــه ب ــت ک ــن اس ــت ای ــه اس ــروت نهفت ــه بی ــران ب ای
دیگــر نشــان داد کــه جمهــوری اســامی ایــران خیرخــواه 
ــه ای  آن  ــع منطق ــن  مناف ــت تأمی ــان اســت و در جه لبن
ــم صهیونیســتی  ــی رژی ــر تجاوزگری هــای  احتمال در براب
بــرای  ظریــف  راســتا،  ایــن  در  و  مــی دارد  بــر  گام 
ــه تســلیحات  ــه ارائ ــان در زمین ــت لبن ــا دول ــکاری ب هم

ــرد. ــادی ک ــام آم ــان اع ــش لبن ــه ارت ــی ب نظام
بــه  بــاره،  ایــن  در  اشــاره  نکتــه  شــایان  پنجمیــن 
ــه،  ــعودی در منطق ــتان س ــی عربس ــای سیاس رویکرده
به ویــژه دربــاره لبنــان مربــوط می شــود. ایــران بــا ســفر 
وزیــر امــور خارجــه آن بــه لبنــان و اعــام آمادگــی بــرای 
همــکاری بــا آن در همــه ســطوح، بــار دیگــر بــه احــزاب 
ــان  ــارس نش ــارده م ــژه چه ــی، به وی ــای  لبنان و گروه ه

داد کــه برخــاف عربســتان ســعودی کــه از موضــع 
ــد و  ــگاه می کن ــان ن ــه لبن ــه ب ــتی و خودخواهان فرادس
ــت وزیر آن  ــه نخس ــد ک ــازه می ده ــود اج ــه خ ــی ب حت
را احضــار و ســپس بازداشــت و زندانــی کنــد، به دنبــال  
ــت  ــی اس ــای  لبنان ــه گروه ه ــا هم ــه ب ــل محترمان تعام
ــن  ــه ای ــز ب ــا نی ــن گروه ه ــه ای ــد ک ــر می رس ــه نظ و ب

ــرده باشــند. ــی ب ــت پ واقعی
برداشــت  ســفر  ایــن  از  کــه  نکتــه ای   ششــمین 
ــت  ــه نشــان داد تشــکیل دول ــن اســت ک می شــود ای
ــران  ــه ای ــور خارج ــر ام ــفر وزی ــع  آن س ــان و به تب لبن
بــه آن، ســبب تضعیــف و تزلــزل سیاســت عربســتان 
ســعودی و برخــی کشــورهای همــراه آن چــون امــارات 
عربــی متحــده دربــاره لبنــان شــد. ایــن ســفر در واقــع،  
سیاســت های   دگربــار  شکســت  بیانگــر  به نوعــی 
ــت های   ــت، سیاس ــان اس ــعودی در لبن ــتان س عربس
ــور و  ــن کش ــی ای ــور داخل ــه در ام ــر مداخل ــی ب مبتن

ــی آن. ــی و سیاس ــت اجتماع ــم زدن باف بره
هفتمیــن نکتــه ای  کــه از ایــن ســفر بــر می آیــد، 
ــان دهنده  ــن نش ــفر همچنی ــن س ــه ای ــت ک ــن اس ای
علیــه  آمریــکا  تحریمــی  سیاســت های   شکســت 
ــت های  آن در  ــاندن سیاس ــت کش ــه شکس ــران و ب ای
ــن ســفر  ــران اســت. ای ــردن ته ــزوا ب ــه ان ــه و ب منطق
ــد و  ــکا تمام ق ــه آمری ــت ک ــورت گرف ــرایطی ص در ش
ــه  ــرای ب ــال فشــارهای اقتصــادی ب ــا اعم ــار ب تمام عی

زانــو در آوردن جمهــوری اســامی ایــران و فروکاســتن 
ــا  ــد، ام ــاش می کن ــه ای  آن ت ــدرت منطق ــوذ و ق از نف
ایــن ســفر بــا داللت هــای  خــاص خــود از جملــه 
تشــکیل دولــت لبنــان، نشــان داد کــه قــدرت و نفــوذ 
منطقــه ای  ایــران قوی تــر از آن اســت کــه چنیــن 

تاش هایــی بــر آن تأثیرگــذار باشــد.
هشــتمین نکتــه ای  کــه از ایــن ســفر بــدان القــا 
ــار دیگــر  ــم صهیونیســتی ب ــن اســت کــه رژی کــرد ای
از تاش هــای  خــود بــرای متقاعــد کــردن برخــی 
متحــدان داخلــی خــود در لبنــان بــرای جلوگیــری از 
تشــکیل دولــت ایــن کشــور و ســپس مســئول جلــوه 
دادن حــزب هللا  و در ورای آن جمهــوری اســامی ناامید 
شــد و انتظــار مــی رود کــه طــی روزهــای آینــده مراکــز 
تحقیقاتــی آن در مقــام تحلیــل و واکاوی ایــن ســفر 
برآینــد و بــه ایــن واقعیــت اذعــان کننــد کــه تصــورات 
تل آویــو از معــادالت سیاســی منطقــه منطبــق بــا 

ــوده اســت. واقعیــت نب
ــن  ــا ای ــاط ب ــوان در ارتب ــه می ت ــه ای  ک ــن نکت نهمی
ســفر بــدان اشــاره کــرد ناظــر بــر مــرده بــه دنیــا آمــدن 
ــا  ــکا ب ــی ورشــو اســت کــه آمری کنفرانــس ضــد ایران
تمــام مؤلفه هــای  حیثیتــی و بــا کمــک متحــدان 
ــیه  ــی حاش ــورهای عرب ــژه کش ــود به وی ــه ای  خ منطق
خلیــج فــارس بــرای برگــزاری موفقیــت آمیــز آن 
ــه  ــد، امــا ســفر موفقیت آمیــز ظریــف ب تــاش می کن

ــای   ــا و داللت ه ــا مؤلفه ه ــروت ب بی
بــر  بطانــی  خــط  آن،  معنایــی 
ــود  ــکا ب ــای  آمری ــا و تاش ه امیده
ــس  ــه کنفران ــام را داد ک ــن پی و ای
آینــده ورشــو در رســیدن بــه اهــداف 
نخواهــد  حاصــل  توفیقــی  خــود 
ــار  ــفر ب ــن س ــر روی، ای ــه ه کرد.ب
دیگــر نشــان داد کــه جمهــوری 

ــام  ــاف تم ــر خ ــران ب ــامی ای اس
ــش  ــکا و متحدان ــای  آمری تاش ه
بــرد  و  نفــوذ  دارای  منطقــه،  در 
اســت  دیپلماتیــک  و  سیاســی 
و بــر خــاف حاکمــان جــوان و 
ــه برخــی کشــورها در جهــت  ناپخت
ــر  ــه گام ب ــای  منطق ــع ملت ه مناف

می دارد./خبرآنایــن
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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مجلس برای بررسی گرانی های اخیر جلسه »غیرعلنی« برگزار می کندپیام خبر
عضو هیات رئیسه مجلس از برگزاری جلسه غیر علنی مجلس برای بررسی وضعیت اقتصادی 
کشور و گرانی های اخیر خبر داد.
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صفر تا 100 اصالح ساختار اقتصادی کشور به روایت رییس کمیسیون اقتصادی مجلس

اصالح ساختار برای جنگ اقتصادی 

پورابراهیمی از تغییرات اساسی در ساختار بودجه و اقتصاد کشور به دستور رهبری می گوید

ــس،  ــادی مجل ــیون اقتص ــس کمیس ریی
گفــت: حداکثــر تــا اردیبهشــت مــاه ســال 
آینــده شــورای عالــی اقتصــادی قوای ســه 
گانــه گــزارش خــود دربــاره اصاح ســاختار 
ــر معظــم  ــم رهب اقتصــادی کشــور را تقدی

انقــاب مــی کنــد.
ــی  ــری مبن ــه خب ــود ک ــته ب ــه گذش هفت
بــر دســتور رهبــری بــرای تغییــر ســاختار 
کشــور توســط الریجانــی رییــس قــوه 
مقننــه منتشــر شــد. خبــری کــه در همــان 
ابتــدا بــا توضیحــات و تعدیــل همراه شــد. 
ســخنگوی هیــات رییســه مجلــس در 
تصحیــح گفتــه الریجانــی گفت کــه منظور 
اصــاح ســاختار اقتصــادی کشــور اســت.

ــا  ــری ب ــده رهب ــا آم ــه در خبره ــور ک آنط

ــور در  ــه کش ــواری هایی ک ــه دش ــه ب توج
ابعــاد اقتصــادی در مقابــل دارد تصمیــم به 
تغییراتی در ســاختار اقتصاد کان کشــور از 

بودجــه تــا ابعــاد دیگــر ایجــاد کننــد.
در همیــن رابطــه محمدرضــا پــور ابراهیمی 
داورانــی رئیــس کمیســیون اقتصــادی 
مجلــس شــورای اســامی در گفــت وگــو 
بــا خبرگــزاری خانــه ملــت، بــا اشــاره بــه 
اینکــه مقــام معظــم رهبــری بــرای اصــاح 
ســاختار اقتصــادی کشــور از مســئوالن 
مطالبــه جــدی داشــتند، گفــت: در شــورای 
ــه  ــوای س ــادی ق ــی اقتص ــی هماهنگ عال
گانــه بــا توجــه بــه اهمیــت موضــوع 
روی اصــاح ســاختار اقتصــادی بحــث 
می شــود و قــرار اســت ســازمان برنامــه و 

بودجــه، کمیســیون اقتصــادی، کمیســیون 
برنامــه، بودجــه و محاســبات و مرکــز 
پژوهــش هــا پیشــنهادی تهیــه کننــد کــه 
رویکــرد ســاختار اقتصــادی کشــور متفاوت 
ــا امــروز تعریــف  ــا چیــزی باشــد کــه ت ب

شــده اســت.
ــس  ــان و راور در مجل ــردم کرم ــده م نماین
ــی  ــه یک ــان اینک ــا بی شــورای اســامی، ب
ــادی  ــاختار اقتص ــاح س ــای اص از محوره
ــا  ــزود: اگرچــه ب بحــث بودجــه اســت، اف
ــی  ــری برخ ــم رهب ــام معظ ــدات مق تاکی
ــان در  ــر ایش ــورد نظ ــای م ــرفصل ه از س
بودجــه ســال 98 مــد قــرار گفــت، امــا باید 
تحــول اساســی در نحــوه تدویــن بودجــه 
کشــور ایجــاد و تحــوالت پایــه ای در 

ســاختار بودجــه ریــزی کشــور و مجموعه 
بــا  متناســب  تصمیمــات کان  از  ای 
شــرایط جنــگ اقتصــادی طراحــی شــود 
تــا نتیجــه ایــن تغییــرات ســاختاری در 
ــدت و  ــان م ــدت، می ــاه م ــات کوت اقدام

ــدت مشــاهده شــود. ــد م بلن

نحوه اداره کشور انطباقی با جنگ 
اقتصادی ندارد

ــرار اســت در  ــه ق ــه اینک ــا اشــاره ب وی ب
ــه  ــادی ب ــی اقتص ــورای عال ــات ش جلس

دلیــل اهمیــت موضــوع، اصــاح ســاختار 
اقتصــادی در دســتور کار قــرار گیــرد، ادامــه 
ــادی  ــی اقتص ــی هماهنگ ــورای عال داد:ش
قــوای ســه گانــه از مقــام معظــم رهبــری 
چنــد مــاه زمــان درخواســت کــرد تــا طــرح 
جامــع تغییــرات ســاختار اقتصــادی ایــران 
ــور  ــوه اداره کش ــه نح ــد، چراک ــه کن را ارائ
انطباقــی بــا جنــگ اقتصــادی نــدارد، لــذا 
تغییــرات بایــد رخ داده و متناســب بــا 

جنــگ اقتصــادی تعریــف شــود.
ــت  ــه وضعی ــان اینک ــا بی ــی ب پورابراهیم
معیشــتی، اشــتغال و اداره کشــور در حــوزه 
اقتصــادی بایــد متفــاوت از شــرایط عــادی 
ــت:   ــار داش ــود، اظه ــده ش ــارف دی و متع
هــم اکنــون بخــش عمــده ای از تصمیمات 
کشــور بــا رویکــرد صلــح اقتصــادی و 
ــذا عــدم  متعــارف تبییــن شــده اســت، ل
انطبــاق شــرایط کشــور بــا جنــگ اقتصادی 
مهمتریــن کلیــد واژه ای اســت کــه بایــد بر 
اســاس رویکــرد کارشناســی و تخصصــی 

شــرایط آن طراحــی شــود.

گزارش مجلس برای اصالح 
ساختار اقتصادی 

ــی  ــه کارهای ــه اینک ــاره ب ــان اش ــا بی وی ب

در مجلــس در حــوزه اصــاح ســاختار 
اقتصــادی آغــاز و گزارشــی در بخش هــای 
مختلــف آمــاده شــده کــه بــه زودی 
هماهنگــی  عالــی  شــورای  جلســه  در 
ــنهادی  ــرح پیش ــوان ط ــه عن ــادی ب اقتص
ــزود:  ــد، اف ــد ش ــرح خواه ــس مط مجل
ســوی  از  بودجــه  و  برنامــه  ســازمان 
دولــت  قبــول مســئولیت کــرده تــا اصــاح 
ــه  ــد ک ــری کن ــاختار اقتصــادی را پیگی س
امیدواریــم بــا همــکاری مجلــس و دولــت 
ــاح  ــه اص ــزارش اولی ــریعتر گ ــه س هرچ
ســاختار اقتصــادی در هفتــه هــای آینــده 
ــه  ــوای س ــادی ق ــی اقتص ــورای عال در ش
گانــه را بررســی و در ابتــدای ســال آینــده 
حداکثــر تــا اردیبهشــت مــاه یعنــی پایــان 
مهلــت مقــرر کــه بایــد شــورا گــزارش خــود 
را تقدیــم رهبــر معظــم انقــاب کنــد طــرح  
اصــاح ســاختار اقتصــادی را نهایــی کنــد.
عضــو شــورای عالــی اقتصــادی قوای ســه 
گانــه  بــا تاکیــد بــر اینکــه اصاح ســاختار 
ایــران ضرورتــی اجتنــاب ناپذیر در شــرایط 
ــی اقتصــاد کشــور اســت، ادامــه داد:  کنون
نقطــه نظــرات صاحبنظــران و متخصصــان 
اقتصــادی  ســاختار  اصــاح  حــوزه  در 
کشــور در حــال حاضــر اخــذ می شــود کــه 

امیدواریــم خروجــی نظــرات و بررســی هــا 
ــم  ــور رق ــاد کش ــی در اقتص ــات مهم اتفاق

بزنــد.

محورهای دیگر  اصالح
 ساختار اقتصادی

وی بــا بیــان اینکــه بخشــی از اصــاح 
ــه  ــه بودج ــوط ب ــادی مرب ــاختار اقتص س
اســت، تاکیــد کــرد: مســائل حــوزه بانکــی 
ــگاه هــای اقتصــادی،  کشــور، فعالیــت بن
صــادرات و واردات و تــراز بازرگانــی نیــز از 
جملــه محورهــای دیگــر اصــاح ســاختار 
اقتصــادی کشــور اســت.رئیس کمیســیون 
ــا  اقتصــادی مجلــس شــورای اســامی، ب
ــی  ــاه بررس ــن م ــه از ۲7 بهم ــان اینک بی
علنــی  صحــن  در   98 ســال  بودجــه 
ــرد:  ــح ک ــود، تصری ــاز می ش ــس، آغ مجل
مــواردی کــه بــه عنــوان تغییــر ســاختاری 
در بودجــه مطــرح اســت در زمــان بررســی 
بودجــه بــه عنــوان پیشــنهادات کمیســیون 
و یــا فــردی مطــرح مــی شــود و آن 
بخــش از اصاحــات اقتصــادی کــه باقــی 
ــده و متفــاوت از بودجــه اســت پــس  مان
از جمع بنــدی در شــورای عالــی هماهنگــی 
اقتصــادی و پــس از تاییــد مقــام معظــم 

ــود. ــاغ می ش ــری اب رهب

در  اسـامی  شـورای  مجلـس  رییـس 
دیـدار بـا رییـس و جمعـی از نمایندگان 
مجلـس مشـاوران ژاپـن گفـت: ضروری 
گام هـای  ژاپـن  و  ایـران  میـان  اسـت 
بلندتری برداشـته شـود. علـی الریجانی 
بـا رییس و جمعـی از اعضای نمایندگان 
مجلـس مشـاوران دیـدار و گفـت وگـو 
ابـراز  بـا  دیـدار  ایـن  در  کرد.الریجانـی 
مجلـس  رئیـس  دیـدار  از  خرسـندی 
ژاپـن  و  ایـران  روابـط  مشـاوران گفـت: 

دیرینـه بـوده و بـه طـور مـداوم در حـال 
حاضـر که نودمین سـال برقـراری روابط 
سیاسـی دو کشـور سـپری می شـود نیز 
روابـط دوسـتانه اسـت.رئیس مجلـس 
شـورای اسـامی بـا بیـان اینکـه فرصت 
خوبـی اسـت کـه میـان ایـران و ژاپـن 
گام های بلندتری برداشـته شـود، افزود: 
برخـی از کشـورها ممکن اسـت به دنبال 
ایجـاد اختـال در روابط باشـند کـه نباید 
اجـازه داد.وی بـا یـادآوری اینکه در طول 

تاریـخ، تنشـی میـان ایـران و ژاپـن بـه 
وجـود نیامـده اسـت، تصریح کـرد: علت 
دو کشـور  فرهنـگ  بـودن  نزدیـک  آن 
اسـت.الریجانی بـا بیـان اینکـه در ایـران 
نـگاه مثبتـی بـه کشـور ژاپن وجـود دارد، 
گفـت: در بخش هـای مختلـف صنعتی، 
فنـی و تجـاری عاقمنـد بـه همـکاری 
بـا شـما هسـتیم. رئیـس قـوه مقننـه 
کشـورمان بـا تأکیـد بـر اینکه از توسـعه 
روابـط تجـاری میان دو کشـور اسـتقبال 
می کنیـم، ادامه داد: زمینه های مناسـبی 
بـرای سـرمایه گذاری ژاپـن در ایـران در 
نفـت، گاز،  ماننـد  مختلـف  زمینه هـای 
پتروشـیمی و صنعـت داروسـازی وجود 

دارد.

میان ایران و ژاپن باید گام های 

بلندتری برداشته شود

رییس جدید قوه قضاییه تا 
پایان امسال معرفی می شود

ــان  ــا پای ــه ت ــوه قضایی ــد ق ــس جدی ــت: ریی ــه گف ــوه قضایی ــاون اول ق مع
ــاز  ــود را آغ ــود و کار خ ــی می ش ــد معرف ــال جدی ــاز س ــل از آغ ــال و قب امس
می کنــد. حجت االســام والمســلمین غامحســین محســنی اژه ای ســخنگوی 
ــس  ــی ریی ــوص معرف ــف در خص ــایت ال ــا س ــو ب ــه در گفت وگ ــوه قضایی ق
جدیــد قــوه قضاییــه گفــت: رئیــس جدیــد قــوه قضاییــه انشــاهللا تــا پایــان 
امســال و قبــل از آغــاز ســال جدیــد معرفــی مــی شــود و کار خــود را آغــاز 

مــی کنــد.
وی در خصــوص گزینــه ریاســت قــوه قضاییــه گفــت: تــا پایــان ســال زیــاد 
ــه در خصــوص  ــوه قضایی ــده و انشــاهللا معرفــی مــی شود.ســخنگوی ق نمان
مبــارزه بــا مفاســد اقتصــادی گفــت: همــه دســتگاه ها و از جملــه قــوه 
قضاییــه همــراه و پــا بــه پــای مــردم در مقابــل همــه مفســدین و خافــکاران 
ــه  ــال ب ــه بیت الم ــرده و اجــازه دســت درازی ب ــوان ایســتادگی ک ــام ت ــا تم ب
مفســدین نمــی دهد.حجــت االســام محســنی اژه ای در خصــوص شــایعات 
آزادی مرتضــوی دادســتان ســابق تهــران از زنــدان گفــت: ایــن خبــر تکذیــب 
ــا  شــد و وی همچنــان در زنــدان اســت.وی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه ب
توجــه بــه عفــو برخــی از محکومیــن قضایــی، آیــا مرتضــوی هــم شــامل عفــو 

شــده اســت، گفــت: مــن خبــر نــدارم.

ته
نک

رئیلس کمیسلیون اقتصادی مجلس شلورای اسلالمی، با 
بیلان اینکله از 27 بهملن ملاه بررسلی بودجله سلال 98 
در صحلن علنلی مجللس، آغلاز می شلود، تصریلح کلرد: 
ملواردی کله به عنلوان تغییلر سلاختاری در بودجه مطرح 
اسلت در زملان بررسلی بودجله بله عنلوان پیشلنهادات 
کمیسلیون و یلا فلردی مطلرح ملی شلود و آن بخلش از 
اصالحلات اقتصلادی که باقی مانلده و متفلاوت از بودجه 
از جمع بنلدی در شلورای عاللی هماهنگلی  اسلت پلس 
اقتصلادی و پلس از تاییلد مقلام معظلم رهبلری ابلالغ 

می شلود.

سیاستسیاست

وضعیت در زندان قرچک عادی استرئیس جمهور پنجشنبه عازم سوچی می شود
اسـامی  جمهـوری  رییـس 
 ۲5 پنجشـنبه  روز  ایـران 
دعـوت  بـه   97 مـاه  بهمـن 
پوتیـن«  »والدیمیـر  رسـمی 
رییـس جمهـور فدراسـیون روسـیه و با هدف شـرکت 
در نشسـت سـه جانبـه رؤسـای جمهور ایران، روسـیه 
می شـود. روسـیه  در  سـوچی  بنـدر  عـازم  ترکیـه،  و 
اطاع رسـانی  و  ارتباطـات  معـاون  اسـماعیلی  پرویـز 
در  خبـر، گفـت:  ایـن  اعـام  بـا  رئیس جمهـور  دفتـر 
چهارمیـن  کـه  روسـیه  سـوچی  روزه  یـک  نشسـت 
ایـران، روسـیه و ترکیـه  نشسـت رؤسـای جمهـوری 
بـا محوریـت مبـارزه مشـترک بـا تروریسـم منطقه ای 

برقـراری  و  آوارگان  بازگشـت  آرامـش،  بازگردانـدن  و 
مذاکـرات  نتایـج  اسـت؛  سـوریه  در  سیاسـی  ثبـات 
موسـوم بـه رونـد آسـتانه و آغـاز فرآیندهای سیاسـی 
عمومـی  اراده  حاکمیـت  ارضـی،  تمامیـت  داخلـی، 
دوران  در  همـکاری  همچنیـن  و  سـوریه  مـردم 
بازسـازی ایـن کشـور مـورد بررسـی و تبادل نظـر قرار 
می گیـرد.وی افـزود: رؤسـای جمهـور سـه کشـور در 
نشسـت سـوچی، همچنیـن ضمـن بررسـی وضعیـت 
میدانـی کنونـی، بـه ارزیابـی تحـوالت سـوریه پس از 
آخریـن نشسـت مشـترک خـود در تهـران می پردازند 
و گام هـای آتـی را بـرای تحکیـم ثبـات و آرامـش در 

می کننـد. تدویـن  و  بررسـی  ایـن کشـور 

اسـتان  دادگسـتری  رییـس 
تهـران بـا بیـان اینکـه وضعیت 
در زنـدان قرچـک کامـا عـادی 
اسـت، گفـت: مطمئـن هسـتم 
کـه براسـاس شـرایط عفـو اعـام شـده بیشـترین آزادی  
زندانیـان بـه مناسـبت چهلمیـن سـالگرد پیـروزی انقاب 
اسـامی را از زنـدان قرچـک خواهیـم داشت.غامحسـین 
اسـماعیلی در ارتبـاط بـا موافقت رهبر انقـاب با عفو بیش 
از 50 هـزار نفـر از زندانیـان در سراسـر کشـور بـه مناسـبت 
فرارسـیدن چهلمیـن سـالگرد پیـروزی انقـاب اسـامی 
خاطـر نشـان کـرد: همان طـور که رئیـس قـوه قضائیه در 
صحبت هـای خـود مطـرح کردنـد پیشـنهاد چنیـن عفوی 
بـه مقـام معظـم رهبـری ارائه شـد و ایشـان نیز بـه برکت 
چهلمیـن سـالگرد پیـروزی انقـاب اسـامی بـا ایـن عفو 
گسـترده کـه برآورد می شـود شـامل بیـش از 50 هـزار نفر 

از زندانیـان و محکومـان شـود، موافقت کردنـد. وی افزود: 
از دیـروز کـه روز اول اداری بعـد از موافقـت مقـام معظـم 
رهبـری بـا اعطـای ایـن عفو بـه محکومـان بود، همـکاران 
قضائـی مـا در واحدهای اجـرای احکام و نظـارت زندان در 
تمام زندان ها و دوایر اجرای احکام دادسـرا بسـیج شـدند 
کـه با سـرعت هرچه بیشـتر شـرایط عفـو اعام شـده را با 
وضعیـت محکومـان انطباق دهند و در همین راسـتا در روز 
یکشـنبه جمعی از محکومان که شـامل عفو می شـدند آزاد 
شـدند و در روزهـای باقی مانـده در اسـرع وقـت ایـن عفـو 
اعمـال می شـود و فکـر می کنیـم کـه بـا توجـه به شـرایط 
اعـام شـده ایـن موضـوع موجـب آزادی تعـداد زیـادی از 
زندانیانـی کـه مرتکب جرم شـده اند ولی تفضـل، عنایت و 
رأفت نظام اسـامی شـامل آنها شـده اسـت، خواهد شد و 

آنهـا طـی روزهـای آینـده از زنـدان آزاد می شـوند.

سنا
 ای

س:
عک

یـک عضـو کمیسـیون اقتصادی مجلس شـورای اسـامی 
گفت: مشـکات اقتصادی کشـور راهـکار اقتصادی متمرکز 
منظـم از بـاال هدایـت شـده نیـاز دارد و با ابزار بگیـر و ببند 
جـواب نمی دهد.صفرعلـی اسـماعیلی در جمـع خبرنگاران 
بـا اشـاره بـه جـای خالـی رسـانه و خبرنـگاران بـه عنـوان 
رکـن چهـارم دموکراسـی در کشـور اظهـار کـرد: در همـه 
کشـورها قـوه چهارمـی بـه نام قـوه مطبوعـات وجـود دارد 
امـا جـای ایـن قـوه در کشـور مـا خالـی اسـت بنابرایـن 

نیازمنـد تقویـت رسـانه و خبرنـگاران اسـت.

مدیرکل اداره کنترل تسـلیحات و منع گسـترش تسـلیحات 
)کشـتار جمعـی( وزارت امور خارجه روسـیه اعام کـرد: ایران 
تا امروز درخواسـتی برای خرید سـامانه های پدافند موشکی 
اس-400 بـه روسـیه نکرده اسـت. »والدیمیـر یرماکوف« روز 
سـه شـنبه در پاسخ به سـوال خبرنگار ریانووسـتی دراین باره 
که آیا تهران و مسـکو مذاکراتی برای خرید اس-400 داشـته 
انـد، افـزود: بـرای گرفتـن پاسـخ این پرسـش بهتر اسـت به 
وزارت دفـاع مراجعـه کنیـد امـا تـا آنجا کـه می دانم شـرکای 

ایرانـی تاکنون درخواسـتی درایـن رابطه ارایه نکـرده اند.

مشکالت اقتصادی کشور 
با بگیر و ببند حل نمی شود

ایران از روسیه اس 400 
نخواسته است

عضـو مجمـع تشـخیص نظـام بـا اشـاره بـه الهـی و مردمی 
بودن انقاب اسـامی گفت: به دلیل فاصله گرفتن از باورها و 
مبانی انقاب، در دهه هفتاد مسـیری آغاز شـد که آن مسـیر 
با مبانی دهه اول انقاب سـازگاری نداشـت و مشکات کشور 
از آنجـا آغـاز شـد.وی تصریـح کرد: حتمًا اسـتقال داشـتن، 
عزتمندانـه زندگـی کردن و شـرافتمندانه زندگی کـردن هزینه 
دارد، مگـر می شـود در دنیـای چپاول گری و ظلـم قدرتمندان 
امـروز بـرای اسـتقال هزینه نـداد، اما اگر بگوییـم هزینه اش 
ایـن اسـت کـه مـرغ به دسـت مـردم نمی رسـد، نه مـن این 

را قبـول ندارم.

یـک عضو هیات رییسـه کمیسـیون امنیت ملی و سیاسـت 
خارجـی مجلس شـورای اسـامی با تاکید بـر این که »بیانیه 
اخیـر اتحادیـه اروپـا مثبت نیسـت«، ابـراز امیـدواری کرد که 
اتحادیـه اروپـا کانال مالی اینسـتکس را سیاسـی نکـرده و با 
نیرنـگ بـه آن وارد نشـود. محمـد جـواد جمالـی در واکنـش 
بـه بیانیـه اخیر اتحادیـه اروپا، اظهـار کرد: در طـول این مدت 
اتحادیـه اروپـا به عنوان یکـی از طرف های بسـیار مهم برجام 
تعهـدات خـود را انجـام نـداده و تنهـا بـه اعام موضـع گیری 
دربـاره خـوب بـودن برجـام اکتفا کـرده اسـت. اتحادیـه اروپا 
تنهـا بـا آمریـکا دربـاره برخـورد با ما اختـاف سـطحی دارد و 

شـیوه های متفاوتـی را در پیـش گرفته اسـت.

نباید در روش مبارزه 
بدسلیقه گی کنیم

 اتحادیه اروپا کانال مالی 
اینستکس را سیاسی نکند

پیام رسـانه

روزنامه تایمز با انتشار تصویری از دختران 
دانش اموز پرچم به دست ایرانی در تیتر یک 
خود به سخنان مسئولین در چهلمین سالروز 

پیروزی انقاب اسامی پرداخته.

خبرگـزاری اسپوتنیک از قول 
نخسـت وزیر بریتانیا خطاب به هیئت 
دولتـش گفته: قدرتمان را نگه دارید، 

توافـق برگزیت را عملی کنیم.

خبرگزاری الجزیرهاز کشـته شدن 
غیرنظامیـان در پی حمات نیروهای 

آمریکایی در سـوریه خبر داده.
خاورمیانهروسیهانگلستان

خبرگزاری دویچه وله از تشـکیل 
جلسـه مسـئولین منتخب کاتالونیا پس از 

جدایی از اسـپانیا خبر داده.
آلمان
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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پیام رسـانه

خبرگـزاری فرانس24 به واکنش 
مردم کاتالونیا اسـپانیا در پی جدایی اش 

از کشـور اسپانیا پرداخته.

خبرگزاری یورونیوز از قول نخسـت 
وزیـر بریتانیا خطاب به هیئت دولتش 

گفتـه: قدرتمان را نگه دارید، توافق 
برگزیـت را عملی کنیم.

روزنامه وال استریت ژورنال با انتشار 
تصویری از دختران دانش اموز پرچم به دست 

ایرانی در تیتر یک خود به سخنان مسئولین در 

چهلمین سالروز پیروزی انقاب اسامی پرداخته.

آمریکااروپافرانسه
خبرگـزاری سی ان ان در تیتر اول 

خـود آورده: ترامپ نمی خواد یک حقیقت 
را بـاور کند؛ مکزیک برای دیوار مرزی اش 

بـا آمریکا پول نمی دهد.

آمریکا

 پیام
 زیست

ie
w 

س:
عک

معرفی مدیران سه شهرک 
صنعتی البرز به دادسرا

مدیـرکل حفاظـت محیـط زیسـت 
البـرز با اشـاره به ورود فاضاب سـه 
شـهرک صنعتـی اسـتان بـه تـاالب 
صالحیـه، از معرفـی مدیـران شـهرک های صنعتـی نظرآبـاد، 

هشـتگرد و سـپهر بـه دادسـرا خبـر داد.
فردیـن حکیمـی بـا اشـاره بـه ورود فاضـاب صنعتی بـه تاالب 
صالحیـه گفت: مدیران سـه شـهرک صنعتی نظرآباد، هشـتگرد 
و سـپهر کـه فاضاب خروجی این شـهرک ها بـه تاالب صالحیه 

می رسـد بـه دادسـرا معرفی شـده اند.
حکیمـی افـزود: ایـن افراد به دادسـرا معرفی شـده اند تا برنامه 
خـود را در قبـال فاضـاب، مشـخص و در اصـاح ایـن وضعیت 

تسریع کنند.

البرز

انتقاد از توسعه صنایع 
آب َبر در محدوده های 

خشک کشور
جغرافیـای  و  علـم کویرشناسـی  پـدر 

ایران، سـه راهکار اساسـی برای مشکل 

کـم آبـی کشـور ارائه و خاطرنشـان کرد: 

ایجـاد صنایـع در کنـار منابـع آبـی بـه 

ویـژه دریـای جنوب، کشـاندن جمعیت 

بـه سـمت منابـع آبی نـه انتقـال آب به 

داخـل کشـور و نیـز اسـتفاده و مصرف 

مناسـب، اصولـی و صحیـح آب سـه 

بخـش  نتیجـه  کـه  اسـت  راهـکاری 

خواهـد بود.پرویـز کردوانـی بـا انتقـاد 

از رویکـرد غلـط دولت هـا در جمهـوری 

اسـامی مبنی بر توسـعه صنایع آب َبر 

در محدوده هـای خشـک و مرکز کشـور 

اظهار کرد: اکنون در اصفهان که مشـکل 

کـم آبـی دارد در شـعاع 50 کیلومتـری 

شـرق، غـرب، جنـوب و شـمال از مرکز 

اصفهان صنعت ایجاد شـده اسـت و یا 

در تبریـز نیـز در فاصله ۲5 کیلومتری از 

هـر طرف بـه صنایـع برخـورد می کنیم.

وی، اشـتهای بـی انتهـای صنایـع برای 

دریافـت آب را منجـر بـه تمـام شـدن 

هـم  اسـتان های  سـدهای  مخـازن 

جـوار دانسـت و گفت: اکنـون تنها چاره 

برپـا نگـه داشـتن ایـن صنایـع، مطرح 

دریـا  از  آب  انتقـال  موضـوع  کـردن 

اسـت و صاحبـان صنایـع معتقدند اگر 

ایـن امـر محقـق نشـود میلیاردهـا دالر 

سـرمایه یکـی پـس از دیگـری از بیـن 

خواهـد رفـت. پـدر علـم کویر شناسـی 

و جغرافیـای ایـران در ادامـه بـا انتقـاد 

از چنیـن تصمیمـات نادرسـتی توضیح 

داد: کسـی کـه ماشـینی را بـه قیمـت 

۲ میلیـارد تومـان خریـده حتـی اگـر 

بنزیـن بـا لیتـری ۱00 هـزار تومـان نیـز 

برسـد ناچـار اسـت بـرای آنکه ماشـین 

میلیاردی او از حرکت باز نایسـتد به هر 

نحـوی بنزیـن مـورد نیـاز را تأمین کند.

نمک پاشی بر صورت طبیعت 
پاشیدن نمک برای آب کردن برف، به محیط زیست آسیب می زند

خبر

نمک پاشی برای جلوگیری از یخ زدگی معابر

ــی، سیســتان  ــان جنوب ــتان خراس ــت اس ــال حاضــر هف در ح
ــه  ــل ب ــزد و اردبی ــزگان، ی ــان، هرم ــارس، کرم و بلوچســتان، ف
ــری  ــای کمت ــد بارندگی ه ــا 50 درص ــن ۱0 ت ــط بی ــور متوس ط
را نســبت بــه مــدت متوســط بلندمــدت تجربــه می کننــد 
ــده رود،  ــون زاین ــزرگ همچ ــدهای ب ــد از س ــدود 40 درص و ح
ــد آب  ــر از 40 درص ــدرا کمت ــتی و ماص ــی، دوس ــهید رجای ش

ــد. ــره شــده دارن ذخی
به گــزارش ایســنا، میــزان بارندگی هــا در ایــران از ابتــدای 
ــش از  ــه بی ــون ب ــاه( تاکن ــدای مهرم ــاری )ابت ــی ج ــال آب س
ــا  ــه ب ــم در مقایس ــن رق ــه ای ــت ک ــیده اس ــر رس ۱5۲ میلیمت
ــدا  ــش پی ــد افزای ــدود ۲0 درص ــدت ح ــط بلندم ــدت متوس م

ــرده اســت. ک
ــی جــاری، جــزو  ــا وجــود اینکــه ســال آب ــن اســاس ب ــر ای ب
یکــی از پربارش تریــن مقاطــع زمانــی نیــم قــرن اخیــر کشــور 
ــا ایــن وجــود توزیــع نامتناســب مکانــی  بــوده اســت؛ ولــی ب
ــرایط  ــتان ها، ش ــی اس ــا تمام ــده ت ــب ش ــی آن موج و زمان
خوبــی بــه جهــت برخــورداری از نــزوالت جــوی نداشــته 
ــرب کشــور  ــوب غ ــرب و جن ــه امســال غ ــوری ک ــند. به ط باش
شــاهد بارش هــای سیل آســا و اســتثنایی بــوده ولــی در 
قابــل  بارندگــی  مرکــزی کمــاکان  و  شــرقی  اســتان های 

ــت. ــده اس ــت نش ــی ثب توجه
بنــا بــر اعــام وزارت نیــرو، توزیــع نامتناســب مکانــی و زمانــی 
بارش هــا موجــب شــده تــا میــزان اختــاف بارش هــا در 
مناطقــی از غــرب و شــرق کشــور بــه بیــش از هــزار میلیمتــر 
برســد.توزیع نامتناســب مکانــی و زمانــی بارندگی هــا موجــب 
ــد  ــای مانن ــور حوضه ه ــه ای از کش ــا در گوش ــت ت ــده اس ش
ــی و  ــرگان، جراح ــو و گ ــزرگ، قره س ــرک، کارون ب ــه، ات کرخ
زهــره و دریاچــه نمــک بهتریــن ســال آبــی خــود در 50 ســال 
ــان و  ــل، مناطقــی از کرم ــی در مقاب ــد، ول ــه کنن ــر را تجرب اخی
سیســتان در حــال حاضــر خشــک ترین ســال آبــی نیــم قــرن 

ــد. ــپری می کنن ــود را س ــر خ اخی
ســدهای نقــاط مختلــف نیــز متأثــر از توزیــع نامناســب 
می برنــد.  ســر  بــه  متفاوتــی  شــرایط  در  بارش هــا 
بارندگی هــای مناســب چنــد مــاه اخیــر و وقــوع ســیاب های 
ــج  ــی پن ــت در ط ــده اس ــب ش ــرب موج ــوب غ ــزرگ در جن ب
ــا رشــد 4۲7  ــه ســدهای خوزســتان ب ــاه گذشــته، ورودی ب م
ــارد مترمکعــب برســد؛ امــا در  ــه بیــش از ۱4 میلی درصــدی ب
ــا  ــان تنه ــون کرم ــتانی همچ ــدهای اس ــه س ــل ورودی ب مقاب
30 میلیــون مترمکعــب بــوده اســت کــه در مقایســه بــا ســال 
ــم  ــی نی ــع زمان ــی از خشــک ترین مقاط ــه یک ــم ک گذشــته ه
قــرن اخیــر کشــور بــوده حــدود 5۲ درصــد کاهــش پیــدا کــرده 
نقــاط  کم بارش تریــن  و  پربارش تریــن  بــه  اســت.نگاهی 
ــن  ــری بی ــه ۱۱00 میلیمت ــود فاصل ــت از وج ــز حکای ــران نی ای
ایــن مناطــق دارد. در نقطــه ای از کشــور هم چــون چلگــرد 
چهارمحــال و بختیــاری بیــش از ۱۱۱6 میلیمتــر بارندگــی و یــا 
ــاه  ــج م ــی پن ــارش در ط ــر ب ــارود ۱0۱۲ میلیمت در رامســر صف
ــاران  ــتگاه های ب ــل ایس ــی در مقاب ــت، ول ــر رخ داده اس اخی
ســنجی مثــل تصفیه خانــه زاهــدان و یــا رحمــت آباد-ریــگان 
کرمــان حتــی یــک میلیمتــر بارندگــی را در ســال آبــی جــاری 

ثبــت نکرده انــد.

برخی سدهای بزرگ 
ایران کمتر از 40 درصد 

آب ذخیره دارند

آبخیــزداری  و  ســازمان جنگل هــا، مراتــع 
ــع طبیعــی  ــه مناب کشــور شــعار امســال هفت
را "منابع  طبیعــی، بزرگ ترين سرمايه ملــی" 

ــت. ــرده اس ــن ک تعیی
بــه گــزارش ایســنا، ۱5 تــا ۲۱ اســفند مــاه هــر 
ســال هفتــه »منابــع طبیعــی و آبخیــزداری« 
اســت و نخســتین روز ایــن هفتــه در تقویــم 
تاریــخ بــه نــام روز »درختــکاری« نامگــذاری 
شــده اســت کــه در ایــن روز مــردم بــا حضــور 

ــی  ــع طبیع ــای مناب ــا عرصه ه ــا ی در پارک ه
ــو  ــال ن ــتقبال س ــه اس ــت ب ــت درخ ــا کاش ب
نمادیــن  ایــن کار  انجــام  بــا  و  می رونــد 
ــاز  ــن ب ــه زمی ــی را ب ــار، زندگ ــتانه به در آس

می گرداننــد.
گونــه  بزرگ تریــن  عنــوان  بــه  درختــان 
گیاهــان روی زمیــن بســیار حیاتــی هســتند؛ 
چــرا کــه درســت عکــس تنفــس مــا عمــل و 
دی اکســید کربــن و گازهــای مضــر دیگــر را 

جــذب می کننــد و اکســیژن پــس می دهنــد 
تــا از ایــن طریــق اکســیژن خالــص را بــرای 

نفــس کشــیدن در اختیــار مــا قــرار دهنــد.
ــه ای  ــای گلخان ــر گازه ــن اث ــان همچنی درخت
تثبیــت  را  را کاهــش می دهنــد و خــاک 
ــاک و  ــایش خ ــه از فرس ــد. در نتیج می کنن
آلودگــی آب جلوگیــری می کننــد. درخــت 
همچنیــن بــرای پرنــدگان و ســایر حیوانــات 
زیســتگاه فراهــم می کننــد، در شــهرها دمــای 
ــه  ــدگان را ب ــد و پرن ــش می دهن ــوا را کاه ه
ــش  ــان در کاه ــد. درخت ــاز می گردانن ــهر ب ش

هزینه هــای  کاهــش  و  صوتــی  آلودگــی 
مؤثــر  نیــز  خانه هــا  نیــاز  مــورد  انــرژی 

ــتند. هس
از ایــن رو در راســتای ارج نهــادن بــه هفتــه 
منابــع طبیعــی و روز درختــکاری، رهبــر معظــم 
انقــاب خواســتار اهتمــام همگانــی بیشــتر 
دربــاره پاســداری از فضــای ســبز و ترویــج امــر 
درختــکاری شــدند و توصیــه هــر ســاله ایشــان 
بــرای حفــظ جنگل هــا و مراتــع حجــت را بــرای 
صیانــت از منابــع طبیعــی برهمــگان تمــام کــرده 

اســت.

بللر اسللاس گللزارش مرکللز اطللالع رسللانی روزشمار هفته منابع طبیعی اعالم شد
سللازمان جنگل هللا، ایللن سللازمان بلله تاسللی 
از اندیشلله های طبیعللت دوسللتانه مقللام 
معظللم رهبللری جهللت فرهنللگ سللازی حفظ 
منابللع طبیعللی و ترویللج درختکاری از اقشللار 
مختلللف مللردم دعللوت می کنللد بللا پیوسللتن 
بلله روز ملللی درختللکاری، قللدم بزرگللی در 

جهللت سرسللبزی ایللران عزیللز بردارنللد.

فاطمه نامجو
خبرنگار/ پیام ما

دامپزشک باغ  وحش تهران ضمن اشاره به امکان سنجی انجام لقاح مصنوعی برای پلنگ ایرانی در باغ وحش تهران گفت: در 
حال حاضر بانک اسپرم پلنگ ایرانی در باغ وحش تهران ایجاد شده است.

احتمال نابودی جنگل های 
هیرکانی تا 70 سال آینده

طبیعـی  منابـع  کارشـناس  یـک 
معتقـد اسـت: طبـق آمـار رسـمی 
و  جنگل هـا  تحقیقـات  مرکـز 
مراتـع کشـور در سـال 95 پـس از ۲ سـال تحقیـق، آمارهـا 
حکایـت از ایـن داشـت که طی ۱۱ سـال ۱5 درصد از سـطح 
اسـت. در شـمال کشـور کـم شـده  جنگل هـای هیرکانـی 
رضـا شـیخ پـور اظهـار کـرد: ۱5 درصـد از سـطح جنگل های 
هیرکانی شـمال طی چند سـال اخیر به کاربری کشـاورزی 
و مسـکونی تغییـر کـرده امـا نکتـه مهـم اینجاسـت کـه بـه 
جـز تغییـر کاربـری، ایـن جنگل هـا از داخـل دسـتخوش 

آفـت و بیمـاری شـده و در حـال تهی شـدن اسـت.

هیرکانی

کاهش حشرات و خطر 
ویرانی طبیعت

محیـط  کارشناسـان  از  گروهـی 
تـازه  مطالعـه ای  در  زیسـت 
کاهـش  کـه  دادنـد  هشـدار 
بـه  را  طبیعـت  رفتـن  بیـن  از  خطـر  حشـرات،  تعـداد 

دارد. همـراه 
بـه گـزارش ایسـنا، بررسـی ها نشـان می دهـد جمعیـت 
انقـراض  مسـیر  در  جهـان  حشـرات  از  توجهـی  قابـل 
قـرار گرفته انـد کـه ایـن امـر می توانـد خطـر فروپاشـی 
باشـد. داشـته  دنبـال  بـه  را  اکوسیسـتم های طبیعـت 

از  درصـد   40 از  بیـش  مطالعـات  ایـن  اسـاس  بـر 
و  رفتـن هسـتند  بیـن  از  در حـال  گونه هـای حشـرات 
دارنـد. قـرار  خطـر  معـرض  در  نیـز  دیگـر  سـوم  یـک 

حشرات

تغییر اکوسیستم سنتی 
»پسماند و بازیافت«

حـوزه  سـنتی  اکوسیسـتم   
پسـماند و بازیافـت بـا اسـتفاده 
از ظرفیت هـای فناورانـه متحـول 

. د می شـو
بـه گـزارش ایسـنا، عبدالرضـا مجدالدیـن، مدیـر کل دفتـر 
جلسـه  دومیـن  در  بـازار  و  صنعـت  دانـش،  هماهنگـی 
معاونـت  و  ایـران  بازرگانـی  اتـاق  کارگـروه  مشـترک 
اعـام  بـه  توجـه  بـا  ریاسـت جمهوری،  علمی وفنـاوری 
آمادگـی اتـاق بازرگانـی جهـت همـکاری با معاونـت علمی 
دارای  حوزه هـای  در  کانـون  تأسـیس  و  شناسـایی  در 
اولویـت، حـوزه پسـماند و بازیافـت را یکـی از حوزه هـای 

دانسـت. زمینـه  ایـن  در  مسـتعد 

پسماند

سگ های غیراهلی، تهدیدی 
برای حیات وحش

زیسـت  محیـط  کارشناسـان 
سـگ ها  کـه  معتقدنـد 
جـدی  تهدیـدی  می تواننـد 

باشـند. حیات وحـش  بـرای 
محیـط  کارشناسـان  گفتـه  بـه  ایسـنا،  گـزارش  بـه 
 ۱۲ بـه  نزدیـک  انقـراض  رونـد  در  سـگ ها  زیسـت 
گونـه پرنـده و چندیـن گونـه جانـوری دیگـر نقـش 

ند. داشـته ا
در حـال حاضـر بررسـی ها نشـان می دهـد سـگ ها 
نزدیـک بـه ۲00 گونـه جانـوری را در سراسـر جهـان 
معـرض  در  آن هـا  از  برخـی  کـه  می کننـد  تهدیـد 

انقـراض قـرار دارنـد.

سگ

ــرف  ــارش ب ــتان و ب ــاره زمس دوب
و یــخ زدگــی معابــر ســبب شــده 
در بعضــی مناطــق ســراغ همــان 
ــی  ــل  یعن راه حــل ســال های قب
نمــک پاشــی رونــد. راه حلــی 
ــر  ــران ناپذی ــه آســیب های جب ک
زیســت محیطــی بــه دنبــال دارد.
اســتفاده از مخلــوط شــن و نمک 
یکــی از روش هــای رفــع معضــل 
ــر  ــی معاب ــی و لغزندگ ــخ زدگ ی
ــرف در فصــول  ــارش ب در زمــان ب
ســرد ســال اســت اما ایــن روش 
در حــال حاضــر در بســیاری از 
کشــورهای قابــل اســتفاده نبــوده 
و روش هــای به روزتــر و البتــه 

کارآمدتــر جایگزیــن آن شــده 
ــود  ــه می ش ــه گفت ــت. چراک اس
ــد  ــرف را آب می کن ــه ب ــی ک نمک
بــا آب هــای ســطحی همــراه 
شــده و مخــازن زیرزمینــی را 
شــور می کنــد. حتــی موجــب 
آســیب بــه آســفالت و خودروهــا 

می شــود.
بــه گفتــه شــریعتی  یکــی از 
و  ســبز  فضــای  کارشناســان 
ــی  ــک پاش ــت، نم ــط زیس محی
گیاهــان،  آب،  خــاک،  بــرای 
مبلمــان  حتــی  و  جانــوران 
شــهری زیــان آور اســت و اساســًا 
ــات اشــتباه  شــیوه اجــرای عملی
ــی  ــا حال ــد ب ــک بای ــت. نم اس
تــا  شــود  مصــرف  آب  مثــل 
ــه  ــن آوردن درج ــا پایی ــد ب بتوان
ذوب بــرف ســریع تــر و بهتــر 

ــه EC آب  ــی ک ــد. زمان ــل کن عم
ــرود،  ــاال ب )درجــه شــوری آب( ب
گیاهــان شــهری بــه علــت عــدم 
ســازگاری بــا نمــک در درازمــدت 
ســوختگی  و  ضایعــه  دچــار 
ــودی و  ــه ناب ــت ب شــده و در نهای
خشــک شــدن گیــاه منجــر مــی 
ــی و  ــان بیابان ــط گیاه ــود. فق ش
شورپســند تحمــل نمــک بیــش 
از حــد را دارنــد. آلودگــی حاصــل 
ــر  ــای زی ــه آب ه ــک ب از آب نم
و  نفــوذ کــرده  هــم  ســطحی 
وارد  بــا جریــان آب  درنهایــت 
ــی شــود  ــزارع م ــا و م دشــت ه
و فجایــع و خســارت های ناشــی 
ــد  ــا بع ــال ه ــا و س ــاه ه از آن م
ــر  ــدار خواهــد شــد. عــاوه ب پدی
ــاک  ــل خ ــودات داخ ــن موج ای
هــم در امــان نخواهنــد بــود و 

ــوند. ــی ش ــرگ م ــه م ــد ب تهدی

بروز پیامدهای مخرب در 
محیط زیست

در ایــن رابطــه همچنیــن فردیــن 
حفاظــت  مدیــرکل  حکیمــی 
محیــط زیســت اســتان البــرز 
بــه  توجــه  بــا  می گویــد:  
تهدیــدات و خســارات جبــران 
ناپذیــر اســتفاده از نمــک، چنانچه 
بــه دنبــال اســتفاده از روش هــای 
یخ زدایــی  بــرای  کم خطــر 
ــدان  ــه چن ــده ای ن نباشــیم در آین
ــرب  ــای مخ ــاهد پیامده دور، ش
در محیــط زیســت شــهری بویــژه 
شــوری خــاک، تخریــب فضــای 
ســبز شــهری ، شــوری آبهــای 
زیرمینــی، تخریــب آســفالت و در 
نهایــت انتشــار نمــک در محیــط 
و تهدیــد بــرای بیمــاران تنفســی، 
خواهیــم بــود. همچنین تشــکیل 
روان آب هــا بعــد از نمک پاشــی 
تخریــب و خشــک  ، موجــب 
ــبز  ــای س ــان و فض ــدن درخت ش

ــود. ــی ش م

 كشورهای دیگر 
چه كرده اند؟

در بســیاری از كشــورهای دنیــا 
ــد روســیه، كشــورهای واقــع  مانن
و كشــورهای  اروپــا  در شــمال 
ــا  ــكاندیناوی، تقریب ــه اس مجموع
بیشــتر مــاه هــای ســال بــا 
ســرمای شــدید و یــخ زدگــی 
مواجهنــد، بررســی هــا نشــان 
ایــن  در  هرچنــد  دهــد  مــی 
كشــورها هنــوز نمــك بــرای رفــع 
ــا  ــده، ام ــذف نش ــی ح ــخ زدای ی
ــرده  ــاش ك مســئوالن شــهری ت
ــای  ــیوه ه ــری ش ــا بكارگی ــد ب ان

ــك  ــرب نم ــرات مخ ــر، اث جدیدت
ــانند. ــل برس ــه حداق ــی را ب پاش

در واقــع، نمــك پاشــی بــرای رفع 
یــخ زدایــی هــم اكنــون آخریــن 
گزینــه اجرایــی آنهاســت، بــه 
طــور مثــال هــم اكنــون در اروپــا 
از مــواد یــخ زدایــی بــا تركیبــات 
ــه  ــود ك ــی ش ــتفاده م ــی اس آل
ــط  ــی در محی ــر مخرب ــچ تاثی هی
بــر جــا نمــی گــذارد، ایــن در 
حالــی اســت كــه حتــی اگــر 
اســتفاده از ایــن مــواد بــه ایجــاد 
روان آب هایــی هــم منجــر شــود، 
تصفیــه خانــه هــای شــهری آنهــا 
مــواد مضــر را از ســطح آب جــدا 
مــی كنــد، چیــزی كــه متاســفانه 
ــهرهای  ــدام از كانش ــچ ك در هی
مــا وجــود نــدارد و بخصــوص در 
ــه  ــور ب ــای ش ــران روان آب ه ته
ســمت جنــوب ســرازیر شــده 
و وارد زمیــن هــای كشــاورزی 
ــد كارشناســان  مــی شــود؛ هرچن
محیطــی  زیســت  مســائل 
معتقدنــد تاثیــر مخــرب روان آب 
ــن  ــامت زمی ــر س ــور ب ــای ش ه
هــای كشــاورزی بــه مــرور زمــان 
ــا خــود را  ــا گذشــت ســال ه و ب

ــد داد. ــان خواه نش

چه باید کرد؟
ــور  ــه ط ــا ب ــهرهای م ــد ش هرچن
جــدی فقــط حــدود ســه مــاه از 
ســال را بــا مشــكل بــارش بــرف 
و بــاران و یــخ زدگــی و لغزندگــی 
ــه  ــان هــا دســت ب ــر و خیاب معاب
گریبــان مــی شــوند، امــا معلــوم 
نیســت تــا چــه زمانــی بایــد بــه 
بهانــه هزینــه بــر بــودن صرفــا بــه 
روش نمــك پاشــی اكتفــا كــرده 
ــذف  ــر را ح ــای دیگ ــه ه و گزین

كنیــم.
شــهری  مســائل  كارشناســان 
همچنــان معتقدنــد اگــر بتدریــج 
روش  از  اســتفاده  ســمت  بــه 
هــای بــه روز، كارآمــد و البتــه كــم 
ــش  ــی پی ــخ زدای ــرای ی ــر ب خط
ــدان  ــه چن ــده ای ن ــم در آین نروی
از روش  دور اســتفاده مســتمر 
نمــك پاشــی پیامدهــای مخــرب 
زیســت  محیــط  در  را  خــود 
داد،  خواهــد  نشــان  شــهری 
ــاید  ــران آن ش ــه جب ــی ك صدمات
ــاالن زیســت محیطــی  ــرای فع ب
و مســئوالن شــهری تــا ســال هــا 

ــد. ــران باش ــل جب ــر قاب غی

ته
نک

بله گفته شلریعتی  یکی از کارشناسلان فضای سلبز 
و محیلط زیسلت، نملک پاشلی بلرای خلاک، آب، 
گیاهلان، جانلوران و حتی مبلمان شلهری زیان آور 
اسلت و اساسلًا شلیوه اجرای عملیات اشتباه است. 
نملک بایلد با حاللی مثل آب مصرف شلود تا بتواند 
بلا پاییلن آوردن درجله ذوب برف سلریع تلر و بهتر 
عملل کنلد. زمانلی کله EC آب )درجه شلوری آب( 
بلاال بلرود، گیاهان شلهری بله علت عدم سلازگاری 
بلا نمک در درازمدت دچار ضایعه و سلوختگی شلده 
و در نهایلت بله نابودی و خشلک شلدن گیلاه منجر 
می شلود. فقط گیاهان بیابانی و شورپسلند تحمل 

نمک بیلش از حلد را دارند. 
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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 نمایش تنها مجسمه منتسب به داوینچی در فلورانس4
 مجسمه ای سفالی منتسب به لئوناردو داوینچی که قرار است ماه آینده میادی در فلورانس به 
نمایش گذاشته شود، تنها مجسمه موجود از این هنرمند سده شانزدهم به شمار می رود.

پیام میراث

رنا
 ای

س:
عک

دائمـی  محـل  در  فرهنگـی  میـراث  سـازمان  رییـس 
نمایشـگاه های بیـن المللـی تهـران از بازدیـد شـش میلیون 
ایـران در 9 مـاه سـال 97 خبـر داد. از  گردشـگر خارجـی 
علـی اصغـر مونسـان رئیـس سـازمان میـراث فرهنگـی در 
مراسـم افتتاحیـه نمایشـگاه بیـن المللـی گردشـگری آمـار 
گردشـگران بیـن المللـی ایـران را ارائـه کـرد و گفـت: تعـداد 
گردشـگران بیـن المللـی در سـال ۲0۱7، یک میلیـارد و 3۲3 
میلیـون نفـر بوده اسـت کـه در سـال ۲0۱8 به یـک میلیارد و 
400 میلیـون نفـر رسـید. پیش بینی می شـود تا سـال ۲030 
دو میلیـارد گردشـگر در دنیـا وجـود داشـته باشـد.وی گفـت: 
مقاصـد جدیـد گردشـگری هـر روز در حـال افزایش اسـت و 
کشـورهای فقیـر بـه ظرفیت گردشـگری پی بـرده انـد. ایران 
هـم چند سـالی اسـت بـه این حـوزه پرداخته اسـت و اکنون 
۱۲ میلیـارد دالر حجـم سـرمایه گـذاری در گردشـگری کشـور 
اسـت و دو هـزار پـروژه گردشـگری نیـز در حـال اجرا اسـت.
مونسـان در این برنامه  درباره آینده گردشـگری کشـور گفت: 
در 9 ماهیکه از  سـال 97 می گذرد؛ میلیون گردشـگر خارجی 
بـه کشـور آمـده انـد. امیدواریـم که این تعـداد تا پایان سـال 
بـه 7 میلیون گردشـگر برسـد. ایـن نمایشـگاه فرصت خوبی 
بـرای معرفـی ظرفیـت های گردشـگری ایـران اسـت.در این 
همایشـگاه همچنین هر یک از اسـتانهای کشور دستاوردهای 
خـود را در حـوزه صنایـع دسـتی، موسـیقی آئینـی، معرفـی 
جاذبـه هـای گردشـگری و میـراث فرهنگـی بـه نمایشـگاه 
گذاشـته اسـت. در بیـرون از مجموعـه نیـز هـر روز بعدازظهر 
مراسـم آئینـی برگـزار می شـود. بازدید کنندگان مـی توانند به 
صورت رایگان از این کنسـرت های موسـیقی محلی اسـتفاده 
کننـد. این نمایشـگاه تا پایـان روز ۲6 بهمن مـاه برای حضور 
بازدیـد کننـدگان برپـا خواهـد بـود. در کنـار ایـن نمایشـگاه 
نشسـت هـای تخصصـی در حوزه گردشـگری برپا می شـود. 
از سـوی دیگـر یکـی از نشسـت های تخصصی کـه پیرو این 
موضـوع برگـزار شـده نشسـت اتحادیـه گردشـگری ترکیـه و 
انجمـن صنفـی دفاتر مسـافرتی ایران بوده اسـت که منجر به 

امضـای تفاهمنامـه همـکاری بین دو طرف شـد.

سوژه بازدید 6 
میلیون خارجی 

از ایران در سال جاری

سنا
 ای

س:
عک

نیمی از محوطه های پاسارگاد تابلو ندارند
در محدوده میراث جهانی پاسارگاد ثبت 150 محوطه تاریخی ثبت ملی شده اند

در محوطه پاسارگاد صدها محوطه تاریخی شناسایی شده  دارد  که هنوز  جایی در فهرست میراث ملی ندارند

ــم چشــم انداز فرهنگــی  محــدوده حری
ــم  ــه محوطه هــای مه پاســارگاد، ازجمل
کشــور بــه حســاب می آیــد کــه بــا 
وجــود ثبــت ۱50 محوطــه تاریخــی 
آن، هنــوز صدهــا محوطــه تاریخــی 
شناســایی شــده  دارنــد کــه جایــی در 

ــد. ــی ندارن ــراث مل ــت می فهرس
در محــدوده میــراث جهانــی پاســارگاد 
شــاهد ثبــت ۱50 محوطــه تاریخــی 
ــا  ــن محوطه ه ــتر ای ــه بیش ــتیم ک هس
تاکنــون فاقــد هرگونــه تابلــوی معرفــی 
بودنــد تــا حــدود عرصــه و حریــم 

ــن  ــد. در ای ــخص کن ــی را مش حفاظت
ــد از  ــت حفاظــت کارآم ــه جه راســتا ب
ــت شــده در  محوطه هــای باســتانی ثب
ــه در  ــران ک ــی ای ــراث مل ــت می فهرس
ــم چشــم انداز فرهنگــی  محــدوده حری
طــرح  گرفته انــد،  قــرار  پاســارگاد 
حفاظتــی  حریــم  و  عرصــه  تعییــن 
و  ســاخت  همــراه  بــه  مقدماتــی 
و  رســان  آگاهــی  تابلوهــای  نصــب 

ــد. ــرا درآم ــه اج ــداردهنده ب هش
حمیــد فدایــی )مدیــر ســابق محوطــه 
جهانــی پاســارگاد( کــه ایــن طــرح در 
بنیــان گذاشــته  او  مدیریــت  زمــان 
گفــت:  خصــوص  ایــن  در  شــد، 
نصــب  پاســارگاد  در  تابلوهــا  ایــن 

بســیاری  می دانیــد کــه   شــده اند. 
از محوطه هــای مــا  ثبــت شــده اند 
امــا تابلوهایــی بــرای معرفــی ایــن 
ــی  ــن رو وقت ــدارد. از ای ــود ن ــار وج آث
محوطه هــای  ایــن  بــه  تعرضــی 
باســتانی انجــام می شــود و نســبت 
اولیــن  می کنیــم،  شــکایت  آن  بــه 
موضوعــی کــه گفتــه می شــود ایــن 
ــه  ــا محوط ــه ی ــرا عرص ــه چ ــت ک اس
تابلــو معرفــی نــدارد. او ادامــه داد: 
تاریخــی  محوطه هــای  از  بســیاری 
تاریخــی  بــر  دال  روشــنی  شــواهد 
بــودن و  ثبــت در فهرســت میــراث 
ملــی را ندارنــد، چراکــه ممکــن اســت 
ــا  ــند ی ــتانی نباش ــه باس ــب تپ در قال

ــفال در  ــای س ــد داده ه عناصــری مانن
ــر  ــن رو ب ــا مشــخص نباشــد، از ای آنه
ــاز، 80  ــتین ف ــا در نخس ــدیم ت آن ش
ــود را  ــت ب ــه دارای اولوی ــه ای ک محوط
انتخــاب کنیــم. بــرای ایــن محوطه هــا 
متــن معرفــی و راهنمــا تهیــه کردیــم.

بــه گفتــه فدایــی، بــرای تهیــه و نصــب 
ایــن تابلوهــا از اعتبــارات ســال 96 
اســتفاده شــده. ایــن تابلوهــا در ابعــاد 
بــزرگ حــدود یــک در یــک و نیــم 
بــا  آن  نوشــته های  و  متــر هســتند 
بــرش لیــزری انجــام شــده. اعتبــاری 
کــه بــرای تهیــه ایــن تابلوهــا  در 
نظــر گرفتــه شــده حــدود ۱00 میلیــون 
تومــان اســت و مبلغــی حــدود 35 
نصــب  بــرای  نیــز  تومــان  میلیــون 
ــت  ــن فعالی ــده اســت. ای ــه ش آن ارائ
آغــاز  فدایــی  مدیریــت  زمــان  در 
شــد و در زمــان افشــین ابراهیمــی 
میــراث  پایــگاه  جدیــد  )مدیــر 
ــان رســید.  ــه پای ــی پاســارگاد( ب جهان
محوطــه   80 بــرای  فقــط  تاکنــون 
ــم چشــم انداز  تاریخــی محــدوده حری
ــای  ــب تابلوه ــارگاد نص ــی پاس فرهنگ
دهنــده  هشــدار  و  آگاهی رســان 
انجــام شــده، ایــن درحالــی اســت 
کــه بیــش از ۱50 محوطــه تاریخــی 
در ایــن منطقــه قــرار دارد. درواقــع 
ــی  ــط نیم ــون فق ــت تاکن ــوان گف می ت
تابلــوی  دارای  محوطه هــا  ایــن  از 
ــتن  ــن کاس ــا ضم ــده اند ت ــی ش معرف
از تعرض هــا و دخــل و تصرف هــای 
ــرض  ــوع تع ــورت وق ــته در ص ناخواس
مــورد  آنهــا  محــدوده  بــه  عامدانــه 

پیگیــری قانونــی قــرار گیرنــد.

درحالــی  صحبت هــا  ایــن  تمــام 
ــش  ــون بی ــه تاکن ــود ک ــرح می ش مط
از ۲00 محوطــه تاریخــی دیگــر نیــز 
ــه  در پاســارگاد شناســایی شــده امــا ن
تنهــا تابلــوی معرفــی ندارنــد بلکــه 
بــه  ملــی  آثــار  فهرســت  در  هنــوز 
یزدانــی  افشــین  نرســیده اند.  ثبــت 
و  عرصــه  تعییــن  طــرح  )مشــاور 
ــب  ــی  و نص ــی مقدمات ــم حفاظت حری
ــارگاد(  ــم پاس ــاور حری ــا و مش تابلوه
گفــت:  تابلوهــا  نصــب  درخصــوص 
قبــل از نصــب ایــن تابلوهــا، ایــن 
قــرار  مطالعــه  مــورد  محوطه هــا 
ثبتــی  پرونده هــای  و  گرفتنــد 
آثــار بــه عنــوان پیشــینه مطالعــات 
بررســی  مــورد  باستان شناســی 
ــر،  ــر اث ــا ه ــه ب ــت. در رابط ــرار گرف ق
محوطه هــای مــورد نظــر بــه جهــت 

ــم  ــه و حری ــدوده عرص ــایی مح شناس
بررســی  مــورد  پیرامونــی  حفاظتــی 
گرفتنــد.  قــرار  میدانــی  بازدیــد  و 
در نهایــت ســعی شــد باتوجــه بــه 
ماهیــت حفاظتــی تابلوهــا در  بیــرون 
ــر  ــی اث ــم حفاظت ــه و در حری از عرص
نصــب شــوند، تــا بتــوان جــدای از 
عرصــه اثــر از هرگونــه دخــل و تصــرف 
نیــز  اثــر  پیرامونــی  حریم هــای  در 

جلوگیــری کــرد.
یکــی دیگــر از عوامــل تعیین کننــده 
ــی محــل نصــب تابلوهــای  در مکان یاب
هشــداردهنده،  و  آگاهی رســان 
مســیرهای  حاشــیه  انتخــاب 
دسترســی بــه عرصــه آثــار اســت. 
بیشــترین  مــورد  کــه  مکان هایــی 
ــرادی کــه از منطقــه  ــد توســط اف بازدی

گیــرد. قــرار  می کننــد،  عبــور 

شـهردار منطقـه تاریخی فرهنگی شـیراز 
اعـام کـرد کـه برای نخسـتین بـار پس 
و  انقـاب اسـامی مرمـت  پیـروزی  از 
تاریخـی  بنـای  بصـری  زوائـد  حـذف 
اسـت.  انجـام  حـال  در  مشـیر  سـرای 
هـادی شهدوسـت سه شـنبه ۲3 بهمـن 
در جمـع خبرنـگاران بیان کـرد: مرمت و 
بهسـازی سـرای مشـیر در فـاز نخسـت 
شـامل کـف سـازی، نورپـردازی و رفـع 
زوائـد ظاهـری بصـری اسـت و در فـاز 

دوم تعمیـر و بازسـازی سـرویس های 
بهداشـتی در دسـتور کار قـرار می گیـرد.

وی بـا بیـان اینکـه در این پـروژه آبنما و 
حـوض میانـی حیاط سـرای مشـیر نیز 
بهسـازی و مرمـت خواهـد شـد، افـزود: 
ایـن مهـم بـه فعالیـت شـبانه روزی تـا 
پیـش از ایـام نوروز و ورود مسـافران به 
اتمـام می رسد.شـهردار منطقـه تاریخـی 
فرهنگی شـیراز مرمت جداره های سرای 
مشـیر را یکـی از دغدغه هـای اولویـت 

دار ایـن مطنقـه ذکـر و خاطرنشـان کرد: 
کاشـی های هفت رنـگ و معرق های کار 
شـده در جداره هـا در حـال ریـزش بـود 
و احتیـاج بـه مرمـت داشـت، از ایـن رو 
بـا هماهنگـی اداره کل میـراث فرهنگـی 
فـارس و زیـر نظر ناظرین ایـن اداره کل، 
مرمـت جداره هـا در حـال انجـام اسـت.

شهدوسـت بـه جمع آوری بنرهـا و حذف 
زوائـد بصـری سـرای مشـیر نیـز اشـاره 
و اظهـار کـرد: سـایبان ها و بنرهایـی کـه 
توسط کسـبه نصب شـده اند، جمع آوری 
ایـن  زیبـای  جداره هـای  تـا  می شـود 
بنـای تاریخی همراه با نورآرایی مناسـب 
در معرض دید شـهروندان و گردشـگران 

داخلـی و خارجـی قـرار بگیـرد.

آغاز حذف زوائد بصری و 
مرمت سرای مشیر شیراز
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شــهردار گــرگان بــا اشــاره بــه مکان یابی هــای صــورت گرفتــه بــرای 
ــمی  ــاز رس ــوروز آغ ــد ن ــام عی ــت:  در ای ــهر، گف ــن ش ــواری در ای ــن س بال

بالن ســواری را در شــهر گــرگان خواهیــم داشــت.
عبدالرضــا دادبــود در گفت وگــو بــا خبرنــگاران در خصــوص بالــن ســواری 
در گــرگان، گفــت: بــرای ایــن کار در چنــد نقطــه از شــهر مکان یابــی 
صــورت گرفتــه و ســرمایه گذار کارهــای اولیــه را انجــام داده و تــا ۱5 
اســفند مــاه بالــن هایشــان را در گــرگان مســتقر خواهــد کــرد و انشــاهللا 
در ایــام عیــد نــوروز آغــاز رســمی بالــن ســواری را در شــهر گــرگان 
ــارک  ــن ســواری را در پ ــدا بال ــرد: مب ــم داشــت.وی خاطرنشــان ک خواهی
ــر  ــاد اســت، در نظ ــال ایج ــاد شــیرازی در ح ــه در محــور صی ــدی ک جدی
گرفتیــم و مقصــد نیــز بخشــی در ناهارخــوران و بخشــی در حریــم اطــراف 
ــی و  ــرد: طراح ــح ک ــه تصری ــود در ادام ــده اســت. دادب ــف ش ــهر تعری ش
ــیده  ــام رس ــه اتم ــوران ب ــور ناهارخ ــره ای در مح ــار صخ ــردازی آبش نورپ
ــراف  ــازی اط ــا فضاس ــت، تنه ــده اس ــام ش ــم انج ــت ه ــری موق و آبگی
ــد  ــام خواه ــوا انج ــدن ه ــاعد ش ــا مس ــه ب ــیده ک ــام نرس ــه اتم ــار ب آبش
شد.شــهردار گــرگان بیــان کــرد: ایــن پــروژه تــا یکشــنبه هفتــه آینــده بــه 

ــد رســید. ــرداری خواه ــره ب به

ته
نک

حریلم  و  عرصله  تعییلن  طلرح  )مشلاور  یزدانلی  افشلین 
حفاظتی مقدماتی  و نصب تابلوها و مشلاور حریم پاسلارگاد( 
درخصلوص نصلب تابلوهلا گفلت: قبلل از نصب ایلن تابلوها، 
ایلن محوطه ها ملورد مطالعه قلرار گرفتنلد و پرونده های ثبتی 
آثار به عنوان پیشلینه مطالعات باستان شناسلی مورد بررسلی 
قلرار گرفلت. در رابطله بلا هلر اثلر، محوطه هلای ملورد نظلر به 
جهت شناسلایی محلدوده عرصله و حریم حفاظتلی پیرامونی 
ملورد بررسلی و بازدیلد میدانلی قلرار گرفتند. در نهایت سلعی 
شلد باتوجله به ماهیت حفاظتلی تابلوها در  بیلرون از عرصه و 
در حریلم حفاظتلی اثر نصب شلوند، تلا بتوان جلدای از عرصه 
اثلر از هرگونله دخلل و تصلرف در حریم هلای پیرامونلی اثر نیز 
جلوگیلری کلرد.او گفلت: 3 بهملن ماه نیز بله روال علادی کار 
بلرای نصلب تابلوهلا رفتله بودیلم و نصلب تابلو بلرای معدن 
الملاس بلری کوه تنب کرم سلیوند نیز در برنامه ما قرار داشلت 
چراکله ایلن معلدن تاریخی در فهرسلت میلراث مللی به ثبت 
رسلیده و جدای از آن پشلت پرده فعالیت های عظیم معماری 

باسلتان در پاسلارگاد و تخلت جمشلید به شلمار می رود.

میراثگردشگری

دوازدهمین نمایشگاه بین المللی 
گردشگری تهران افتتاح شد

مشارکت  هند در مرمت و بازسازی معبد 
هندوهای بندرعباس

ـــن  ـــگاه بی ـــن نمایش دوازدهمی
ــران  ــگری تهـ ــی گردشـ المللـ
بـــا حضـــور علـــی اصغـــر 
مونســـان معـــاون رئیـــس 
جمهـــوری و ســـازمان میـــراث فرهنگـــی، صنایـــع 
دســـتی و گردشـــگری و بـــا مشـــارکت ۱۲ کشـــور 
افتتـــاح شـــد. ، دوازدهمیـــن نمایشـــگاه گردشـــگری 
ایـــران روز سه شـــنبه بـــا حضـــور 12 کشـــور از جملـــه 
ایتالیـــا، ترکیـــه، مالـــزی، آلمـــان، ســـنگاپور، تایلنـــد، 
ــتان  ــتان و پاکسـ ــوج، افغانسـ ــد، کامبـ اندونـــزی، هنـ

ــگاه  ــن نمایشـ ــاح ایـ ــن افتتـ ــد. در آییـ ــاح شـ افتتـ
ــر  ــی وزیـ ــر الحمدانـ ــان، عبداالمیـ ــر مونسـ ــاوه بـ عـ
ـــاون  ـــوری مع ـــی تیم ـــراق، ول ـــگری ع ـــگ و گردش فرهن
گردشـــگری کشـــور، تعـــدادی از ســـفرا و نماینـــدگان 
کشـــورهای مختلـــف و جمـــع کثیـــری از فعـــاالن 
ـــن نمایشـــگاه  ـــتند. ای ـــت گردشـــگری حضـــور داش صنع
ــن در  ــا روز 26 بهمـ ــد و تـ ــاح شـ ــروز افتتـ ــه امـ کـ
نمایشـــگاه دائمـــی تهـــران ادامـــه خواهـــد داشـــت و 
ـــاعت  ـــی از س ـــی و خارج ـــگری ایران ـــرکت گردش 660 ش

ــود. ــد بـ ــدگان خواهنـ ــرای بازدیدکننـ ــا 17 پذیـ 9 تـ

هنـد بـرای مرمـت و بازسـازی 
بنـدر  شـهر  در  هندوهـا  معبـد 
میـراث  کل  اداره  بـا  عبـاس 
و  دسـتی  صنایـع  فرهنگـی، 
گردشـگری هرمـزگان همکاری مـی کند.رضـا برومند مدیر 
کل میـراث فرهنگـی هرمـزگان در نشسـت مشـترکی کـه 
بـا داویـش اوتام جانشـین سـفیر هندوسـتان برگزار شـد، 
گفت: »بسـیاری از آداب و رسـوم و فرهنگ مردم هرمزگان 
بـا مـردم هندوسـتان مطابقـت دارد و این را مـی توانیم در 
لبـاس، غـذا و موسـیقی مشـاهده کنیـم.«او با بیـان اینکه 
جشـنواره فرهنگـی هنـد بهانـه ای اسـت تـا فرهنـگ ها به 

هـم نزدیک شـوند؛ افزود: »اطمینان داریـم در بندرعباس از 
فرهنگ و جشـنواره فرهنگی هند اسـقبال می شود و سعی 
مـی کنیـم میزبان خوبی باشـیم.«برومند با اشـاره به اینکه 
هرمـزگان بـا دارا بـودن 900 کیلومتـر سـاحل و  ۱4 جزیره از 
شـرایط منحصر بفـردی برای گردشـگری دریایـی برخوردار 
اسـت؛ افـزود: »هرمـزگان دروازه جدیـدی بـرای اقتصاد به 
خصـوص اقتصـاد گردشـگری دریایی به روی کشـور و دنیا 
خواهـد گشـود .«او ادامـه داد: »می توانیـم به کمک بخش 
خصوصی یک دفتر مشـترک گردشـگری بین ایران و هند 
در بندرعبـاس ایجـاد کنیـم کـه ایـن بـه تبـادل فرهنگـی و 

گردشـگری بیـن دو کشـور کمـک مـی کند.«

سنا
 ای

س:
عک

گزارش

پیام رسـانه

روزنامـه خبرشمال نوشت: آغاز 
چلـه دوم انقـاب از امروز با عزت و اقتدار 

روزنامه کاغذوطن نوشـت : 
ملخ های دریایی به کرمان رسـیدند.

روزنامه اصفهان زیبا  نوشـت : 
حضور گسـترده نسل های پس از انقاب 

، راهپیمایـی اصفهان را جوانانه کرد.

روزنامه افسانه  به نقل از علی دایی اصفهانجنوب کرمانمازندران
نوشت: به تیم ملی فکر نمی کنم.

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 

کشف بیش از 48 هزار قلم داروی قاچاق در کردستان
فرمانده انتظامی استان کردستان از کشف بیش از 48 هزار قلم داروی قاچاق به ارزش بیش از 3 میلیارد ریال در 

این شهرستان خبر داد.

رنا
 ای

س:
عک

ــع  ــراث فرهنگی,صنای ــاون گردشــگری اداره کل می  مع
دســتی و گردشــگری گلســتان از حضــور این اســتان در 
نمایشــگاه بیــن المللــی گردشــگری تهــران بــا ظرفیــت 
ــای  ــیل ه ــته پتانس ــی شایس ــت معرف ــاوت , جه متف
نگارســتان ایــران , بــرای فعالیــن و عاقــه منــدان بــه 

گردشــگری در سراســر کشــور خبــر داد.
ــگاه  ــن نمایش ــرد : دوازدهمی ــان ک ــری  بی ــد تج احم
ــای  ــت ه ــور ظرفی ــا حض ــگری ب ــی گردش ــن الملل بی
گردشــگری کل کشــور , آژانــس هــای گردشــگری , 
دفاتــر خدمــات مســافرتی , شــرکت هــای هواپیمایــی 
, راهنمایــان گردشــگری و تمامــی فعالیــن صنعــت 

ــد. ــد ش ــزار خواه ــگری برگ گردش
وی افــزود : فعالیــن حــوزه گردشــگری کشــور در ایــن 
نمایشــگاه بــه دنبــال یافتــن و تعریــف مقاصــد جدیــد 
گردشــگری هســتند تــا آن را در اختیــار عاقــه منــدان 
ــن  ــای ای ــت ه ــد ظرفی ــرار داده و بتوانن ــفر ق ــه س ب
ــد. ــه عمــوم مــردم معرفــی نماین مقاصــد نوظهــور را ب

ــع  ــراث فرهنگی,صنای ــگری اداره کل می ــاون گردش مع
ــد ســال  دســتی و گردشــگری گلســتان گفــت : در چن
بــا سیاســت هــای اتخــاذ شــده در حــوزه  اخیــر 
گردشــگری اســتان, رشــد قابــل توجهــی در حــوزه 
ــی و تاریخــی  ــای طبیع ــه ه ــد از جاذب ــت و بازدی اقام
ــه  ــران را ب ــه نگارســتان ای ــم , ک گلســتان شــاهد بودی

ــت. ــرده اس ــل ک ــگری تبدی ــد گردش مقص
مقصــد  بــه  شــدن  تبدیــل  بــا  داد:  ادامــه  وی 
ــر در  ــال و موث ــور فع ــد حض ــال نیازمن ــگری ح گردش
نمایشــگاه هــای کشــوری و بــرون مــرزی بــرای بــروز 
و ظهــور ظرفیــت هــای حــوزه گردشــگری گلســتان 

ــیم. ــی باش م
بین المللــی  نمایشــگاه  در  تجــری حضــور گلســتان 
ــه  ــی هرچ ــرای معرف ــی ب ــی طای ــگری را فرصت گردش
ــای  ــا و جاذبه ه ــر , ظرفیت ه ــگ، هن ــکوه تر فرهن باش
ــرد  ــان ک ــت و بی ــران دانس ــتان ای ــگری نگارس گردش
ــی در  ــت متفاوت ــا ظرفی ــال ب ــتان امس ــتان گلس : اس
نمایشــگاه بیــن المللــی گردشــگری تهــران حضــور 
و  مناســب  معرفــی  بتــوان  تــا   , یافــت  خواهــد 
ــرای  ــتان ب ــن اس ــای ای ــیل ه ــته ای از پتانس شایس
ــر  ــگری در سراس ــه گردش ــدان ب ــه من ــن و عاق فعالی

ــت. ــور داش کش

اسـتاندار خوزسـتان با اشـاره به لزوم حفظ 
امنیـت غذایـی و آثار گرانی ها بـر آن، گفت: 
بـا توجـه به گرانی هـای اخیر ممکن اسـت 
برخـی خانوارهـا مـورد تهدیـد قـرار بگیرند 
و بایـد مشـخص شـود چـه مناطـق یـا 
خانواری در معرض تهدید هستند.غامرضا 
سـامت  شـورای  جلسـه  در  شـریعتی 
خوزسـتان با اشـاره به حضور پرشـور مردم 
در راهپیمایـی ۲۲ بهمـن، اظهار کـرد: مردم 

بـا حضـور در راهپیمایـی ۲۲ بهمـن مـاه 
مجـدداً بیعـت خـود را با امـام )ره( و مقام 
معظـم رهبری تجدیـد کردنـد.وی تصریح 
کـرد: شـورای سـامت یکـی از مهم تریـن 
خوزسـتان  شـوراهای  حیاتی تریـن  و 
اسـت کـه بایـد مصوبـات آن مدنظـر قـرار 
گیـرد. همـه امـور مرتبـط بـا سـامت بـه 
طـور مسـتقیم و غیرمسـتقیم بـه شـورای 
سـامت مرتبـط می شـود و مدیـران بایـد 

به مصوبات این شـورا عمل کنند.شـریعتی 
بیـان کـرد: اهمیـت امنیت غذایـی و ایجاد 
پوشـیده  کسـی  بـر  آن  زیرسـاخت های 
نیسـت. در ایـن راسـتا بـر لـزوم نظـارت و 
کنتـرل محصـوالت غذایی توسـط مدیران 
مربوطه تأکید می کنم.اسـتاندار خوزسـتان 
عنـوان کـرد: بـا توجـه بـه گرانی هـای اخیر 
ممکـن اسـت برخـی خانوارها مـورد تهدید 
قـرار بگیرنـد کـه بایـد وزارت بهداشـت و 
درمـان، وزارت رفـاه، بهزیسـتی و کمیتـه 
و  بررسـی کننـد  را  موضـوع  ایـن  امـداد 
طرحی ارائه شـود و مشـخص شـود که چه 
مناطـق یـا خانوارهایـی در معـرض تهدیـد 

هسـتند تـا در حـد تـوان اقـدام کنیم.

 تاثیر گرانی ها بر امنیت غذایی 

خانوارها بررسی شود

141 انجمن محلی حفاظت از عرصه های 
منابع طبیعی  تشکیل شده است

۱4۱ انجمـن محلـی حفاظـت از منابـع طبیعـی در اسـتان کرمـان فعـال اسـت 
کـه حـدود 4 هـزار و ۲00 نفـر عضـو دارند.مدیـرکل منابـع طبیعـی و آبخیـزداری 
اسـتان کرمـان اظهـار داشـت:با توجـه بـه فرمـوده مقـام معظـم رهبـری مبنـی 
تبدیـل شـود،  عمومـی  معـارف  بـه  بایـد  منابـع طبیعـی  فرهنـگ   : اینکـه   بـر 
بـه  وظایـف،  و  منابـع  گسـتردگی  دلیـل  بـه  طبیعـی  منابـع  در  کـرد:  تأکیـد 
 تنهایـی نمـی توانیـم کار کنیـم و بایـد مـردم در حفاظـت بـه کمـک مـا بیاینـد.
مهدی رجبی زاده گفت:  در حوزه مشارکت های مردمی، از ۱3 سال قبل طرح آموزش 
کـودکان دبسـتانی را بـا عنوان " کودکان دوسـت دار طبیعت" اجرا مـی کنیم و در این 
 طـرح 94۱ هـزار نفـر سـاعت آموزش داده ایم و در ۱۱ شهرسـتان کار انجام می شـود.

وی بیـان کـرد: انجمـن های محلـی حفاظت از منابع طبیعی نیز ۱4۱ مورد در اسـتان 
شـکل گرفتـه که حدود 4 هـزار و ۲00 عضو دارند.مدیرکل منابـع طبیعی و آبخیزداری 
اسـتان کرمـان با اشـاره بـه اینکه ۲ هـزارو 500 نفر در طرح همیـاران طبیعت آموزش 
دیـده انـد، اظهار کـرد: 64 گروه مردمی اطفاء حریق تشـکیل داده ایم.وی  بیان کرد: 
در زمینه حفاظت از جنگل ها و منابع طبیعی اسـتان کرمان ،  براسـاس ُنرم سـازمان 
جنـگل هـا ،مراتـع و آبخیـزداری کشـور ،باید 400 نیروی حفاظتی داشـته باشـیم که 

حدود 60 نیرو داریم و فشـار خیلی سـنگینی روی همکاران بنده اسـت.

وی گفللت : در ایللن نمایشللگاه فعالیللن 
بخللش خصوصللی اسللتان, دفاتللر خدمللات 
هللای  واحللد   , هتلللداران   , مسللافرتی 
اقامللت بللوم گللردی اسللتان , هنرمنللدان 
و همچنیللن شللهرداری  صنایللع دسللتی 
گللرگان بلله عنللوان ارگانللی کلله اولویللت 
توسللعه  بحللث  را  خویللش  کار  اصلللی 
گردشللگری در گللرگان قللرار داده اسللت , 
اداره کل میللراث فرهنگی,صنایللع دسللتی و 
گردشللگری اسللتان را همراهللی مللی کننللد.

بانک 
کارگشایی

آبفار

افتتاح فاز اول خنامان تا کلنگزنی آبرسانی به روستای دره پرداخت چهار هزار میلیارد ریالی تسهیالت قرض الحسنه 

بانــک کارگشــایی در جهــت 
و  فــوری  نیازهــای  رفــع 
ضــروری متقاضیــان بیــش 
ــال  ــارد ری ــزار میلی ــار ه از چه
تســهیات قــرض الحســنه در ده مــاه نخســت امســال 
پرداخــت کــرده اســت. از ابتــدای امســال تــا پایــان دی 
ــرض  ــره تســهیات ق ــزار و 38 فق ــداد 4۱3 ه ــاه تع م
الحســنه بــه ارزش بیــش از چهــار هــزار و 84 میلیــارد 
ریــال توســط بانــک کارگشــایی پرداخــت شــده اســت.
ــزار و 934  ــداد 57 ه ــور، تع ــدت مذک ــن در م همچنی
فقــره تســهیات جعالــه بــه متقاضیــان پرداخــت شــده 
ــارد  ــزار و 689 میلی ــار ه ــه چه ــی آن ب ــه ارزش ریال ک

ــه  ــال مــی رســد.بانک کارگشــایی از واحدهــای تابع ری
بانــک ملــی ایــران اســت کــه جهــت نیازهــای ضــروری 
متقاضیــان در ازای ترهیــن طــاآالت، تســهیات قــرض 

الحســنه اعطــا مــی کنــد.
میــزان تســهیات قــرض الحســنه بــرای هــر نفــر 
ــی در ازای  ــون ریال ــره ســند ۲0 میلی ــک فق ــر ی حداکث
ترهیــن ۱00 گــرم طــا در هــر قــرارداد و تســهیات جعاله 
تــا ســقف ۱00 میلیــون ریــال در ازای ترهیــن ۱43 گــرم 
طــا اســت.مدت زمــان بــاز پرداخــت تســهیات قــرض 
الحســنه و جعالــه کارگشــایی در یــک قســط و حداکثــر 
تــا یــک ســال اســت. شــعبه مرکــزی بانــک کارگشــایی 

در میــدان محمدیــه تهــران قــرار دارد.

همزمـان بـا فرارسـیدن سـالگرد 
اسـامی  انقـاب  پیـروزی 
ایـران مجتمـع دره دررفسـنجان 
کلنگ زنـی شـد.حمیدخدادادی 
مدیرامـور آبفـار رفسـنجان گفت: کلنگ زنی مجتمع آبرسـانی 
بـا  بـا جمعیـت ۱هـزار و60نفـر همزمـان  روسـتایی دره در 
سـالگرد چهـل سـالگی انقـاب انجـام شـد.وی افـزود: برای 
اجـرای ایـن پـروژه یک مخـزن 600مترمکعبی احـداث ویک 
حلقـه چـاه حفـر وتجهیـز شـده اسـت.خدادادی بیـان کـرد: 
بـرای اجـرای ایـن پـروژه درنهایت نیـاز به احداث 3ایسـتگاه 
پمپاژو60میلیـارد ریـال اعتبـار اسـت.وی تاکیـد کـرد: اعتبـار 
اولیـه بـرای کلنـگ زنـی پـروژه در سـال 97نیز۱5میلیـارد 
ریـال بـوده اسـت.مدیرامورآبفار رفسـنجان بـا بیـان اینکه فاز 

اول آبرسـانی به روسـتاهای خنامان وگلوسـاالر نیزدرچهلمین 
سـالگرد پیـروزی انقـاب انجـام شـدگفت: درمراسـم بهـره 
بـرداری از ایـن طـرح مهنـدس رشـیدی مدیرعامـل شـرکت 
آبفـار ومعـاون فنـی شـرکت، فرمانـدار بردسـیر وجمعـی از 
مدیـران شهرسـتان حضـور داشـتند.وی تصریح کـرد:در این 
فـاز آبرسـانی بـه 3روسـتا باجمعیـت 400نفر آبرسـانی انجام 
شـد.خدادادی بـا اشـاره بـه ایجـاد مخـزن 300مترمکعبـی 
وحفـر وتجهیـز یـک حلقه چـاه گفت: درایـن فاز لولـه گذاری 
7کیلومتـر خـط انتقـال و شـبکه توزیع ونیز ایجاد3ایسـتگاه 
پمپاژ انجام شـده اسـت.وی خاطرنشـان کرد: پروژه آبرسانی 
بـه مجتمـع خنامـان وگلوسـاالر درچند فـاز اجرایی می شـود 

کـه فـاز اول آن بـه بهـره بـرداری رسـید.

برگزاری مسابقات 
فوتسال کارکنان شرکت غله 
سـالگرد  چهلمیـن  مناسـبت  بـه 
شـکوهمند   انقـاب  پیـروزی 
مسـابقات  ایـران   اسـامی 
ورزشـی در رشـته هـای فوتسـال 
و پینـگ پنـگ بـرای کارکنـان شـاغل در   شـرکت غلـه 
وخدمـات بازرگانـی منطقه ۲ برگزار شـد.در این مسـابقات  
کـه بـه میزبانـی شـرکت غلـه اسـتان گلسـتان و همزمـان 
بـا ایـام هللا دهـه فجـر برگـزار شـد ، 8 تیم فوتسـال در دو 
گـروه بـه رقابـت پرداختنـد. در مسـابقات فوتسـال  تیـم 
مازنـدران الـف، رتبـه اول، تیـم سـمنان الـف، رتبـه دوم و 

گلسـتان الـف ،رتبـه سـوم را بدسـت آوردنـد.

گلستان

کرمانشاه
 »کالنشهر« شد

سـخنگوی شـورای شـهر کرمانشـاه 
کشـور،  وزارت  ابـاغ  بـا  گفـت: 
کرمانشـاه از اول اسـفند بـه عنـوان 
شـناخته  کشـور  نهمیـن کانشـهر 
می شـود. سـیدحجت هللا موسـوی اجـاق در گفـت و گـو بـا 
خبرنـگار ایسـنا، بـا اعـام این خبـر، گفـت: اعام یک شـهر به 
عنـوان کانشـهر تنهـا بـر مبنـای جمعیـت آن صـورت می گیرد 
و شـهرهای بـا جمعیـت بیـش از یـک میلیـون نفـر بـه عنوان 
کانشـهر معرفـی می شـوند. موسـوی اجـاق تصریـح کـرد: در 
همین راسـتا در هفته اخیر از سـوی وزارت کشـور، کرمانشـاه به 
عنوان نهمین کانشـهر کشـور شـناخته و این موضوع اباغ شد 

و از ابتـدای اسـفند ایـن ابـاغ اجرایـی می شـود.

کرمانشاه

نمک  دریا فاقد مجوزهای 
بهداشتی هست

مرکـز  تغذیـه  بهبـود  گـروه  مدیـر 
بهداشـت آذربایجـان شـرقی گفت: 
کمپیـن »عدم مصرف نمـک دریا« 
بـه همـت دانشـگاه علـوم پزشـکی 
تبریـز، از هفتـه اول دی مـاه راه انـدازی شـده و تـا عیـد نوروز 
در آذربایجان شـرقی اجـرا می شـود.  فتـح هللا پورعلـی  در ایـن 
رابطـه اظهـار کـرد: بـدن انسـان نیاز بـه دریافـت روزانـه عنصر 
یـد داشـته و مقـدار کل یـد مـورد نیاز انسـان در طـول زندگی 
حـدود یـک قاشـق چای خـوری اسـت، امـا نقـش و اهمیـت 
ایـن مـاده در بـدن بـه حدی باالسـت، کـه اگر نیاز بـدن به حد 
کافـی تأمیـن نشـود، اثـرات جبران ناپذیـری بر روی سـامتی 

انسـان خواهد گذاشـت.

آذربایجان

کالهبرداری رایانه ای
 از حساب های یارانه ای

سرپرسـت دادسـرای ویژه جرایم 

رایانـه ای مرکـز خراسـان رضـوی 

گذشـته  روز  چنـد  طـی  گفـت: 

بیـش از 10مورد حسـاب یارانه ای 

افـراد مـورد سوءاسـتفاده قـرار گرفت. قاضی حقـدادی در 

گفت وگـو بـا خبرنـگار ایسـنا، با اعـام این خبر اظهـار کرد: 

بیـش از ده مـورد طـی دو روز گذشـته بـا ایـن روش مورد 

سوءاسـتفاده قـرار گرفتنـد که خوشـبختانه با اقـدام فوری 

در سـاعات تعطیـل تمامـی حسـاب های متهمان مسـدود 

و بیـش از ۱50 میلیـون تومـان توقیـف شـد.

خراسان

توقف راه آهن خراسان 
جنوبی در ایستگاه کلنگ زنی

نماینـده مـردم بیرجنـد، درمیـان 
شـورای  مجلـس  در  خوسـف  و 
قبـل  دور  در  گفـت:  اسـامی 
انتخابـات بـرای راه آهـن اسـتان 
ردیـف بودجـه گرفتیـم و توقـع مـا ایـن بـوده راه آهـن 
اسـتان پیشـرفت بیشـتری داشـته باشـد اما تاکنـون تنها 
کلنگ راه آهن از سـمت یونسـی گناباد به زمین زده شـده 
و حـدود 30 کیلومتـر آن نیـز زیرسـاخت ها انجـام شـده 
اسـت. حجت االسـام سـید محمد باقر عبادی، امروز ۲3 
بهمـن، در جمـع خبرنـگاران با اشـاره بـه راه آهـن بیرجند، 
اظهـار کـرد: توقـع مـا از دولـت در بحـث ایجـاد راه آهـن 

بیشـتر از ایـن بـوده اسـت.

خراسان

پرداخـت بیـش از 1٤ هـزار میلیـارد 
و  ازدواج  قرض الحسـنه  وام  ریـال 
تهیه جهیزیه توسـط بانـک صادرات 
ایـران در 9 مـاه اول سـال 97، بیش 
از 9٤ هـزار نفـر را راهـی خانـه بخـت 
کرد.بـه گـزارش روابط عمومـی بانک 
در  بانـک  ایـن  ایـران،  صـادرات 
مسـئولیت های  بـه  عمـل  راسـتای 
اجتماعـی، زمینـه ازدواج 9٤ هـزار و 
٤18 نفـر را در 9 مـاه منتهی به پایان 
آذرمـاه سـال جاری بـا اعطای بیش 
از 1٤ هـزار و 6٣7 میلیـارد ریـال وام 
ازدواج و تهیـه جهیزیـه فراهـم کرده 
پرداخـت  گـزارش،  اسـت.بنابراین 
تهیـه  و  ازدواج  قرض الحسـنه  وام 
جهیزیـه به عنوان یکـی از مهم ترین 
حمایتـی  تسـهیات  سـرفصل های 
ایـن بانـک در دسـتور کار بـوده کـه 
وام هـای  تعـداد  راسـتا  درهمیـن 
پرداختـی در ایـن حـوزه از ابتـدای 
سـال 96 تـا پایـان آذرماه سـال 97 
بـه 2٤7 هـزار و 1٣٣ فقـره به ارزش 
بالـغ بـر ٣0 هـزار و ٤91 میلیارد ریال 

است. رسـیده 
از  یکـی  عنـوان  بـه  بانـک  ایـن 
وام  پرداخـت  در  عامـل  بانک هـای 
جهیزیـه  تهیـه  و  قرض الحسـنه 
ایـن  بـه  عمـل  در  ویـژه ای  تـاش 
امـر خداپسـندانه داشـته بـه نحوی 
توسـط  وام  ایـن  پرداخـت  کـه 
سـال  در  ایـران  صـادرات  بانـک 
شـرایط  تسـهیل  موجـب  نیـز   9٥
ازدواج بیـش از 1٣0 هـزار نفـر شـد 
کـه در ایـن راسـتا، بالـغ بـر 12 هزار 
تخصیـص  ریـال  میلیـارد   8٣٥ و 
یافتـه اسـت.پرداخت یـک روزه وام 
قرض الحسـنه ازدواج و تهیه جهیزیه 
در شـعب بانـک صـادرات ایـران بـه 
شـرط تکمیل پرونده فراهم اسـت و 
در برخـی شـعب صف انتظـاری نیز 

نـدارد. وجـود 

نمایشگاه گردشگری بانک صادرات
فرصتی طالیی برای معرفی 

ظرفیت های نگارستان 
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افتتاح پروژه های شهرداری قائم شهر همزمان 
با چهلمین سال پیروزی انقالب اسالمی

افتتاح پروژه های شهرداری قائم 

یکشــنبه  روز  در  شــهر/  امری-قائــم 
مــورخ ۲۱ بهمــن مــاه ســال جــاری 
هــای  پــروژه  ی  افتتاحیــه  مراســم 
عمرانــی شــهرداری قائــم شــهر باحضــور 
ــده  ــی نماین ــهردار، ادیان ــور ش ــن پ معی
ــامی ،  ــورای اس ــس ش ــردم در مجل م
ــح زاده ریاســت شــورای اســامی،  صال
متانــی عضــو و ریاســت کمیســیون 
اسامی،مســئولین  شــورای  فرهنگــی 
اجرایــی  دســتگاههای  مدیــران  و 
پرســنل  و  مدیــران   ، شهرســتان 
شــهرداری قائــم شــهر ،خبرنــگاران ، 
اصحــاب رســانه و تعدادی از شــهروندان 

قائمشــهری برگــزار شــد . 
پــل  مــکان  در  کــه  مراســم  ایــن 

شــهید عباســپور ) اولیــن پــروژه بــه 
ــد و  ــزار ش ــیده( برگ ــرداری رس ــره ب به
ــل  ــب ]پ ــه ترتی ــا ب ــروژه ه ــی پ معرف
شــهید عباســپور _پــل شــهرک شــاه 
زنــی  _کلنــگ   )70 بابایی)بهارنارنــج 
ســاختمان جدیــد شــهرداری منطقــه 
ــاح  ــهید روح اللهی_افتت ــارک ش ۲ در پ
ســایت بیخطــر ســازی زبالــه هــای 

عفونــی [ صــورت گرفــت.
معیــن پــور ضمــن خیــر مقــدم بــه 
حضــار محتــرم بیــان کــرد : کــه خــدارا 
ــروزی  ــار پی ــن به ــه چهلمی ــاکریم ک ش
انقــاب را تجربــه کــرده و در مراســمات 
ــم . ــرده ای ــرکت ک ــاب ش ــکوه انق باش

وی  افــزود شــهرداری ســازمانی اســت 
بــرای خدمــت بــه مــردم و خوشــحالیم 
ــم در  ــف بتوانی ــه مختل ــا افتتاحی ــه ب ک
ــریف  ــردم ش ــه م ــارک ب ــام مب ــن ای ای

قائــم شــهر خدمتــی کــرده باشــیم .وی 
در خصــوص پــل شــهید عباســپور بیــان 
ــر و  ــه 3۲ مت ــه دهن ــل ب ــن پ ــرد: ای ک
عــرض۲0 متــر بــا هزینــه ای بیــش 
از ۲،000،000 تومــان بــه بهــره بــرداری 

رســید.
شــهردار قائــم شــهر درخصــوص پــل 
اذعــان  نیــز  بابایــی  شــاه  شــهرک 
ــر و  ــه ۱0 مت ــه دهن ــل ب ــن پ داشــت: ای
طــول 5/5 متــر بــرای کاهــش ترافیــک 
و دسترســی از کوچــه بهارنارنــج 70 بــه 
ســمت خیابــان کارگــر بــه بهــره بــرداری 

ــید. رس
وی  در مراســم کلنــگ زنــی ســاختمان 
جدیــد شــهرداری منطقــه ۲ ، اشــاره 
ــامل 8  ــاختمان ش ــن س ــه ای ــرد : ک ک
ــد  ــن خواه ــه زیرزمی ــه ۲ طبق ــه، ک طبق
ــاح  ــن افتت ــا در حاشــیه ای ــود . )ضمن ب

از ســاختمان کتابخانــه قائــم آل محمــد 
ــد.( ــد کردن ــارک بازدی داخــل پ

دکتــر معیــن پــور در پایــان بــه افتتــاح 
ســایت بیخطــر ســازی زبالــه هــای 
ــایت  ــن س ــود در ای ــاره نم ــی اش عفون
 ، مبــدا  از  تفکیــک  مراحــل  انجــام 
محــل ایمــن ، امحــاء و بیخطــر ســازی 
مطابــق دســتورالعمل وزارت بهداشــت 
و ســازمان حفاظــت محیــط زیســت 

می گیــرد. صــورت 
در مجلــس  مــردم  نماینــده  ادیانــی 
ــام  ــک ای شــورای اســامی ضمــن تبری
ــژه از شــهردار و  دهــه فجــر و تشــکر وی
ــه  ــرد ک ــان ک شــورای اســامی شــهر بی
ــادم  ــردم و خ ــن م ــوان منتخبی ــا بعن م
شــما در خانــه ملــت بایــد بســتر را 
فراهــم نمــوده تــا ســرمایه گــذاران 
ــت  ــا رعای ــم و ب بیشــتری جــذب نمایی
حقوقشــان فضــا را آمــاده ، کــه بــا 
اشــتیاق بیشــتری بــرای شــهرمان قــدم 
بردارنــد و همــه بایــد دســت در دســت 
ــا  ــی تحریمه ــاد و همدل ــا اتح ــم و ب ه
را بشــکنیم و ایرانــی آبادتــر داشــته 

ــیم. باش

ــامی  ــورای اس ــت ش ــح زاده ریاس صال
قائــم شــهر نیــز در مراســم افتتــاح 
پــروژه هــای شــهرداری ضمــن تبریــک 
انقــاب  پیــروزی  ســال  چهلمیــن 
اســامی افــزود: خــدا را شــاکریم کــه در 
نظــام مقــدس جمهــوری اســامی ایران 
ــم  ــردم فهی ــه م ــزاری ب ــق خدمتگ توفی
قائــم شــهر را داریــم و بســیار خرســندیم 
کــه همزمــان بــا چهــل ســالگی انقــاب 
ــه همــت اعضــای شــورای اســامی و  ب
ــد  ــاعی و توانمن ــاش ، س ــهردار پرت ش
ــن  ــورد و زی ــم خ ــارک رق ــی مب اتفاقات
پــس هــم شــاهد پــروژه هــای بیشــتر و 

ــود.  ــم ب ــر خواهی بزرگت
وی اشــاره کــرد: کــه همــه ادارات و 
نهادهــا بایــد دســت بــه دســت هــم داده 
ــوان و ظرفیــت ســرمایه گــذاران  ــا از ت ت

ــم. ــه کنی اســتفاده بهین
ــده ســپاه  ــن مراســم فرمان ــه ای در ادام
ــی  ــرهنگ یعقوب ــاب س ــهر جن ــم ش قائ
ــام و  ــه روح ام ــام و درود ب ــن س ضم
شــهیدان و تبریــک ایــام دهــه فجــر از 
مجموعــه شــهرداری و شــورای اســامی 

ــد. ــر و تشــکر نمودن شــهر تقدی

ته
نک

شللهردار قائللم شللهر درخصللوص پللل شللهرک شللاه بابایللی 
نیللز اذعللان داشللت : ایللن پللل بلله دهنلله 10 متللر و طللول 
5/5 متللر بللرای کاهللش ترافیللک و دسترسللی از کوچلله 
بهارنارنللج 70 بلله سللمت خیابللان کارگللر بلله بهللره بللرداری 

رسللید.
وی  در مراسللم کلنللگ زنللی سللاختمان جدیللد شللهرداری 
منطقلله 2 ، اشللاره کللرد : کلله ایللن سللاختمان شللامل 8 
طبقلله، کلله 2 طبقلله زیرزمیللن خواهللد بللود . )ضمنللا در 
حاشللیه ایللن افتتللاح از سللاختمان کتابخانلله قائللم آل 

محمللد داخللل پللارک بازدیللد کردنللد.(
دکتللر معیللن پللور در پایللان بلله افتتللاح سللایت بیخطللر 
سللازی زباللله هللای عفونللی اشللاره نمللود در ایللن سللایت 
انجللام مراحللل تفکیللک از مبللدا ، محللل ایمللن ، امحللاء 
و بیخطللر سللازی مطابللق دسللتورالعمل وزارت بهداشللت و 

سللازمان حفاظللت محیللط زیسللت صللورت مللی گیللرد

خبر
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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سودوکو شماره 1385

پاسخ سودوکو شماره 1384

افقی
۱- شاهزاده خانم - کاخ سلطنتی ملکه 

 انگلیس

۲- تغار بزرگ خمیر نانوایی - شجاع و متهور 

 - پیرو هر یک از فرقه های تصوف

3- از مصالح ساختمانی - نورانی تر - 

اصطاحًا به چشم های ریز و کشیده گفته 

 می شود

4- از دوره های زمین شناسی - فلز پر 

 مصرف - گزنده خوش خط و خال

5- روش و سلوک - هم خور و اکیل - 

 رمق آخر

6- تلخ عربی - تمام و کمال - درون و بین 

 - گروه ورزشی

7- کنایه از انسان راز نگه دار - درجه و مرتبه 

 - گندم سوده

8- از کلمات ایجاب - خلیفه خونریز عباسی 

 - پایتخت روسیه

9- بهره و فایده - دست افزار کشاورز - از 

 اجرام آسمانی

۱0- سیال تنفسی - پهلوان و دلیر - در 

 برابر و مقابل - ابر نزدیک به زمین

۱۱- عامت مفعولی - از سرداران روم 

 باستان - جوان و شاب

۱۲- فرشته آسمانی - سرشت و طبیعت - 

 پارچه ای برای دوخت کت و شلوار

۱3- کاما - شهری در فرانسه - انسان و 

 بشر

۱4- قضاوت - جذاب - غیر اصل و جنس 

 نامرغوب

۱5- عمارت بسیار بلند با طبقات زیاد - 

سرزمین افراسیاب

عمودی 
۱- تفرجگاه ساحلی دارای امکانات رفاهی - 

 منطقه ای اسرار آمیز در اقیانوس اطلس

۲- اسب خوش راه و تندرو - شهر خرما - 

 از پیامبران الهی

3- مستخدمی کسی را کردن - دودمان و 

 طایفه - از فلزات آبکاری

4- تکان و جنبش - مژده و خبر خوش - 

 قورباغه درختی - بنده و غام

5- مدارک - از میادین بزرگ نفتی 

 کشورمان

 6- پست و حقیر - قابله - خاندان و عشیره

7- در اصطاح بانکی به مسدود شدن و 

غیرقابل برداشت شدن وجه اطاق می شود 

 - از مکاتب سیاسی - کچل

8- خال های ریز روی پوست - گل بتونه - 

 نوعی حلوا - پدربزرگ

9- از رودهای کشورمان - انگل عامل بیماری 

 گال یا جرب - تقاضای خرید

۱0- ارزش و قیمت - جهان و گیتی - مادر 

 آذری

۱۱- سهواً و بدون آگاهی - پنبه نسوز یا پنبه 

 کوهی

۱۲- پودر و ریزه های هر چیز جامد - بانگ 

 چوپان - سختی و رنج - شامه نواز

۱3- حشرات زهردار و موذی - شن ریز - 

 چیزهای کمیاب

۱4- اعتقاد قلبی - حرف پوست کنده - 

 رهبر فقید سیاهان آفریقای جنوبی

۱5- از مردان با کفایت انقاب مشروطه که 

فرمان مشروطیت به امضای وی رسید - 

سمت راست

جدول شماره 1385

مدیرعامل شـرکت آب و فاضاب اسـتان 
اصفهـان  با اشـاره به پـروژه هایی که در 
خمینـی شـهر بـه بهـره بـرداری رسـید 
هـزار   5 مخـزن  امـروز  کـرد:   اعـام 
مترمکعبـی و شـیرخانه مدفـون با هدف 
تامین آب سـاکنان شـمال خمینی شهر 
و نیـز یـک حلقـه چاه در محله دسـتگرد 
بـه منظـور تامیـن آب در مواقع بحران به 
هاشـم  رسـید.مهندس  بـرداری  بهـره 
متـری  تلـه  سیسـتم  افـزود:  امینـی 
و  مخـازن   ، آب  توزیـع  شـبکه 
ایسـتگاههای پمپـاژ بـا هـدف مدیریـت 
فشـار و انـدازه گیری  سـطح آب مخازن  
نیـز راه انـدازی شـد .  وی بـا بیان اینکه 
در فصـل تابسـتان بـا توجـه بـه تراکـم 

بیـش از اندازه جمعیت در خمینی شـهر 
تامیـن آب شـرب شـهرک منظریـه بـا 
مشـکل مواجه بـود عنوان کـرد: در فصل 
تابسـتان بـا توجـه بـه محدودیـت منابع 
آبـی برخـی از مناطـق خمینـی شـهر بـا 
بودنـد کـه  مواجـه  آب  تامیـن  مشـکل 
انتظـار مـی رود با افتتـاح مخزن 5 هزار 
متر مکعبی مشـکل آب سـاکنان شـمال 
.رئیـس  شـود  برطـرف  شـهر  خمینـی 
هیـات مدیره و مدیرعامل شـرکت آب و 
اجـرای  بـه  اصفهـان  اسـتان  فاضـاب 
شـبکه فاضـاب در شـهر درچـه پرداخت 
سـال   ۲0 طـی  خاطرنشـان سـاخت:  و 
فقـط ۱0 درصـد شـبکه فاضـاب درچـه 
اجرا شـد چراکـه  تخصیـص منابع مالی 

دولتـی بـه ایـن پـروژه بسـیار محـدود 
بـوده ایـن در حالیسـت که طی 3 سـال 
گذشـته بیـش از 7۲ کیلومتـر از شـبکه 

فاضاب شهر درچه اجرا شد.
امینـی تصریـح کـرد:  مهنـدس هاشـم 
پیـش بینی می شـود نهایتا  تا شـهریور 
سـال آینـده شـبکه فاضاب شـهر درچه 

به بهره برداری برسد.
شـهر  در  فاضـاب  شـبکه  اجـرای  وی 
کوشـک را منـوط بـه اسـتفاده از مـاده 
واحـده تبصر 3 دانسـت و اظهار داشـت: 
مـردم و مسـئولین شـهر کوشـک بـرای 
برخـورداری از خدمـات شـبکه فاضـاب  
مـاده  از  اسـتفاده  هـای  زمینـه  بایـد 

واحده تبصره 3 را فراهم کنند .

مدیرعامل شـرکت آب وفاضاب اسـتان 
اصفهـان بـا بیـان اینکه 53 سـال از ارائه 
خدمـات شـبکه فاضـاب در اصفهان می 
گـذرد اعـام کـرد:  اصفهـان اولین شـهر 
در کشـور بوده که شـبکه فاضـاب در آن 
اجـراء گردیده اسـت ، همچنین  اسـتان 

اصفهـان بـا اجـرای 4۲۲ کیلومتر خطوط 
شـبکه فاضاب بیشـترین میزان خطوط 
خـود  بـه  را  کشـور  در  شـده  اجـراء 
اختصـاص داده اسـت کـه  ۱3 درصـد 
خطـوط شـبکه فاضـاب اجراء شـده  در 

کشور را شامل  می شود .

مدیــر عامــل شــرکت بــرق منطقــه ای خوزســتان 
دستورالعمل "توليد و بهنگام رسـاني داده هـای 
مكـاني و توصیفــی GIS حیــن فعاليتهــای 
پیــاده ســازی در  اجــرا و  را جهــت  روزانــه" 

شرکت اباغ کرد.

ــه دســتورالعمل  ــا توجــه ب ــن دســتورالعمل، ب ای
ابــاغ شــده توســط شــرکت توانیــر و انطبـاق آن 
ــای مختلـف  ــا فرآينـدهای موجـود در واحده ب
شرکــت برق منطقهای خوزســتان بــا در نظــر 
گرفتــن نســخه چهــارم استاندارد پايگاه اطاعات 

جغرافيـايي )GIS( صـنعت برق، توســط واحــد 
ــا  ــات ب ــزی و تحقیق ــه ری ــت برنام GIS معاون
ــت هــای  همــکاری واحدهــای مربوطــه از معاون
بهــره بــرداری و طــرح هــای توســعه بــرق، تهیــه 

و تدوين گرديده است.
ایــن تولیــد و بهنــگام رســانی داده هــای مکانــی 
و توصیفــی باعــث مــی شــود تــا اطاعــات 
ــتقیم و  ــر مس ــبکه، تأثی ــگام ش ــه هن ــق و ب دقی
مثبتــی در تصمیــم گیــری و برنامــه ریــزی 
ــد و  ــته باش ــد داش ــران ارش ــان و مدی کارشناس
همچنیــن بهنــگام بــودن پایــگاه داده GIS یکــی 
از عوامــل اصلــی، مهــم و کلیــدی کاربــردی 
یــک  در   GIS نمــودن  عملیاتــی  و  ســازی 

سازمان می باشد. 
ــنایی  ــتا دوره آش ــن راس ــی اســت، در همی گفتن
ــت  ــتاندارد GIS صنع ــش اس ــن ویرای ــا آخری ب
ــا  ــز ب ــع نی ــوق توزی ــال و ف ــرق در بخــش انتق ب
ــا اســتاندارد مذکــور و  هــدف آشــنایی پرســنل ب
اجــرای  جهــت  احتمالــی  ابهامــات  رفــع 
ــروژه هــای مختلــف و اســتفاده  اســتاندارد در پ
صحیــح آن در بــروز رســانی پایــگاه داده GIS در 
شــرکت بــرق منطقــه ای خوزســتان، بــا حضــور 
روئســای نواحــی ، گــروه هــا و کارشناســان 
ــای توســعه،  ــرداری و طــرح ه ــره ب ــت به معاون
توســط معاونــت برنامــه ریــزی و تحقیقــات 

برگزار شده است.

کارکنـان  جمـع  در  مانـدگاری  االسـام  حجـت 
انتظامـی اسـتان۲۲ بهمـن مـاه را بزرگتریـن عیـد 
انقـاب  تـداوم  و  انسـجام  نمایـش  بـرای  ملـی 
ایـن  در  االسـام"ماندگاری"  حجـت  برشـمرد.  
نشسـت بـا تمجیـد از پلیـس و هـر نهـادی کـه 
گسـتره خدمـت رسـانی وسـیعی بـه مـردم دارد، 
گفـت: بـه طـور قطـع اگـر مـردم مجموعـه هـای 
خدمـت رسـان را نقـد مـی کننـد ناظـر بـه گسـتره 

خدمت رسانی آن ها است.
زمـان  خـاص  مسـائل  ذکـر  بـا  ادامـه  در  وی 
پیامبـر)ص( و انقـاب آن زمان افزود: در آن عصر 
تریـن  سرسـخت  و  اولیـن  ابوسـفیان  پرتاطـم 
دشـمن انقـاب پیامبـر بود کـه همواره با دسیسـه 
هـای ظالمانـه خـود سـد راه نبی مکرم اسـام می 

شد.

وی بـا اشـاره بـه اینکـه در عصر کنونـی هم انقاب 
اسـامی مـا از آغـاز تـا کنـون دشـمنان داخلـی و 
خارجـی بسـیاری داشـته بیـان داشـت: انقـاب 
بزرگتریـن  از  ایـران  و  الجزایـر  فرانسه،روسـیه، 
انقـاب هـا در سـطح جهـان محسـوب می شـوند 
امـا از ایـن میان تمام این کشـورها خیلـی زود به 
وضعیـت قبلی خود بازگشـتند اما انقاب اسـامی 

ما چهل سال با سربلندی ادامه راه داد.
ایـن  بـا  داد:  ادامـه  مانـدگاری  االسـام  حجـت 
اوصـاف بهتـر اسـت بدانیم شـرایط انقـاب ما هر 
روز پیچیده تر و سـخت تر می شـود و از اینرو۲۲ 
بهمـن مـاه بزرگتریـن عیـد ملـی بـرای نمایـش 
انسـجام و تـداوم انقابمـان اسـت کـه هـر فـرد و 
مسـئولی وظیفـه دارد نقـش و دیـن خـود را در 

قبال تداوم آن ادا نماید.

3 پروژه در بخش آب  در خمینی شهر به 
بهره برداری رسید

ابالغ دستورالعمل توليد و بهنگام 
رسلانی داده هلای مکانی

22بهمن ماه بزرگترین عید برای 
نمایش تداوم انقالب است 

کرماناردبیل

نصب سردیس در ابتدای 
معابر و پارک های مزین 

به نام شخصیت های ملی
شــهردار کرمــان از نصــب ســردیس در ابتــدای معابــر و 
پــارک هــای مزیــن بــه نــام شــخصیت هــای ملــی خبــر 
ــردیس  ــی از س ــم رونمای ــان در مراس ــهردار کرم داد. ش
ــه شــخصیت  ــرام ب ــدام را احت ــن اق ــری ،ای شــهید مطه
علمــی و نظرپــردازی شــهید مطهــری و همــه شــهدا 
ــه  ــا هزین ــزرگ و ب ــای ب ــروژه ه ــرد و افزود:پ ــوان ک عن
هــای باالیــی در ســطح شــهر در حــال اجــرا اســت ولــی 
ــرا و  ــه اج ــت ک ــدی اس ــه ح ــع ب ــن موض ــت ای اهمی
ــی  ــت اصل ــا در لیس ــی از آنه ــم رونمای ــزاری مراس برگ

برنامه های شــهرداری کرمان قرار دارد.
ــن  ــه چندی ــر چ ــه کرد:گ ــم زاده اضاف ــران عال ــید مه س
ــهید  ــی ش ــی و رفاه ــه تفریح ــداث مجموع ــال از اح س
ــخصی از  ــان مش ــوز الم ــی هن ــذرد ول ــی گ ــری م مطه
ایــن شــهید بزرگــوار در مجموعــه ی فرهنگــی تفریحــی 
ــه  ــود کــه ایــن اقــدام ب شــهید مطهــری نصــب نشــده ب
همــت شــهرداری منطقــه ســه و بــه مناســبت چهلمیــن 

ســالگرد پیروزی انقاب اسامی انجام شد
ــا و  ــان ه ــر ،خیاب ــدادی از معاب ــه تع ــان اینک ــا بی وی ب
ــای  ــخصیت ه ــام ش ــه ن ــهر ب ــطح ش ــای س ــارک ه پ
بــزرگ فرهنگــی ،علمــی  و ملــی نامگــذاری شــده اســت 
،از برنامــه ای مــدون جهــت نصــب  ســردیس یــا 
ــر و  ــبی از معاب ــاط مناس ــزرگان در نق ــن ب ــس ای تندی
پــارک هــای مزیــن بــه نــام ایــن   شــخصیت هــا خبــر 
داد.وی هــدف از ایــن اقــدام را زنــده نگــه داشــتن یــاد 
و نــام شــخصیت هــای بــزرگ و معرفــی آنهــا بــه نســل 
ــز در  ــه نی ــه س ــهردار منطق ــوان کرد.ش ــده عن ــای آین ه
ــری  ــهید مطه ــه ش ــه  اینک ــاره ب ــا اش ــم ب ــن مراس ای
نقــش بســزایی در بیــداری فکــری  تــوده مــردم  جهــت 
مبــارزه علیــه رژیــم پهلــوی داشــته اســت،افزود :در 
ــروزی  ــالگرد پی ــن س ــا  چهلمی ــان ب ــتا همزم ــن راس ای
اســتاد  شــهید  معلــم  ،ســردیس  اســامی  انقــاب 
مطهــری در مجموعــه فرهنگــی ،رفاهــی شــهید مطهــری 

نصب شد.

راه اندازی 
اتوبوس دریایی 

در شورابیل
شـهردار اردبیل از راه انـدازی اتوبوس دریایی 

در شـورابیل با مشـارکت بخش خصوصی و 

برای ارتقای نشـاط و شادابی هموطنان خبر 

داد.  به گزارش ایسـنا، حمید لطف اللهیان در 

مراسـم افتتـاح پروژه هـای شـورابیل اظهـار 

کـرد: به میمنـت چهلمین سـالگرد پیروزی 

انقـاب اسـامی و همزمـان بـا دهـه فجـر 

پروژه هـای شـهرداری اردبیـل بـه ارزش 74 

میلیـارد تومـان بـه بهره بـرداری رسـید تا در 

گیـرد.وی  قـرار  شـهروندان  خدمـت 

خاطرنشـان کـرد: ایـن پروژه هـا در مناطـق 

پنجگانـه شـهرداری و شـورابیل اجرایـی و 

عملیاتی شـده که شـامل بهبود عبور و مرور، 

هندسـی،  اصـاح  معابـر،  بهسـازی 

آسـفالت ریزی معابر، توسـعه فضای سبز و 

ارتقـای خدمـات ایمنـی بوده است.شـهردار 

اردبیـل افتتـاح این پروژه هـا را در ۱50 عنوان 

یـادآور شـد و بیان کـرد: ما شـاهد راه اندازی 

پروژه هـای منطقـه دو شـهرداری اردبیـل و 

همچنیـن منطقـه شـورابیل هسـتیم که به 

ارزش ۲9 میلیـارد تومان افتتاح شـده تا در 

کنار سـایر پروژه هـای مناطق پنجگانه زمینه 

اسـتفاده شـهروندان از ایـن پروژه هـا فراهم 

آید.لطف اللهیـان ادامـه داد: ما در سـال های 

گذشـته در منطقـه شـورابیل شـاهد اجرای 

پروژه هـای زیرسـاختی بـه شـکل گسـترده 

جـذب  بـا  را  آن  ثمـره  امـروز  بودیـم کـه 

سـرمایه گذاران در قالـب پروژه هـای متعـدد 

زمینـه  آنهـا  افتتـاح  هسـتیم کـه  شـاهد 

بهره منـدی شـهروندان را از ایـن پروژه هـا با 

هدف ارتقای نشـاط اجتماعی شـهروندان و 

فراهـم کـردن تفریحـات سـالم بـه وجـود 

آورده است.

بفا
: آ

س
عک

اصفهان

25 درصد محصوالت فوالد 
مبارکه به صنعت لوله و پروفیل 

اختصاص دارد
محمـود اکبـری معاون فـروش و بازاریابی فـوالد مبارکه حضور 
اعضـای سـندیکای لولـه و پروفیل در فوالد مبارکـه را فتح بابی 
بـرای افزایـش تعامـل، همـکاری و هم افزایـی هرچـه بیشـتر 
دانسـت و گفـت: بـدون شـک ایـن همایش کمـک خواهد کرد 
تـا با گفتمان رودررو به تحکیـم بیش ازپیش فضاهای همدلی 
بپردازیم و در نهایت ضمن تأمین اشـتغال پایدار در کشـور، نیاز 
حداکثـری مصرف کننـدگان نیز تأمین شـود.وی از فوالد مبارکه 
به عنـوان بزرگ تریـن دسـتاورد صنعتـی کشـور بعـد از انقـاب 
اسـامی یـاد و تصریـح کرد: میـزان تولیـد فوالد خام کشـور از 
حـدود 700 هـزار تن در سـال ۱356 به ۲5 میلیون تن در سـال 
۱397 افزایـش یافتـه اسـت. به همین نسـبت ازنظر رتبه بندی 
نیـز رتبـۀ ایـران در بازۀ زمانی مذکـور از جایگاه 35 بـه ۱0 صعود 
کـرده و بـرای سـال ۱404 نیز با ایجاد ظرفیـت 55 میلیون تن، 
دسـت یابی بـه جایـگاه هفتـم و تبدیـل شـدن بـه صادرکننـدۀ 
بـزرگ را بـرای خـود هدف گـذاری کـرده اسـت.وی در بخـش 
دیگری از سـخنان خود با اشـاره به میزان سـرانۀ مصرف فوالد 
در کشـور گفـت: سـرانۀ مصـرف فـوالد در کشـور مـا بـا ۲35 
کیلوگـرم بـه ازای هـر نفـر از متوسـط جهانـی کـه ۲۱0 کیلوگـرم 
اسـت باالتـر اسـت و بایـد به خاطر داشـته باشـیم ارتقـای این 
مقـدار می توانـد به رشـد فزایندۀ صنعت و توسـعه کشـور کمک 
کند.اکبـری گفـت: در صنایـع باالدسـتی فـوالد مبارکـه حدود ۲ 
هـزار و 800 تأمین کننـده مشـغول ارائـۀ خدمـات و تأمین مواد 
اولیـه و مصرفـی ایـن شـرکت هسـتند و در پایین دسـت نیـز 
نزدیـک بـه 4 هزار کارخانـۀ بزرگ و کوچـک از محصوالت فوالد 
مبارکـه به طور مسـتقیم و غیرمسـتقیم اسـتفاده می کنند. این 
مهـم گویـای نقـش فـوالد مبارکـه و صنایـع تکمیلی در کشـور 
اسـت.وی ادامـه داد: در حـال حاضـر در گـروه فـوالد مبارکـه 
به طور مسـتقیم و غیرمسـتقیم 350 هزار فرصت شـغلی ایجاد 
شـده و فـوالد مبارکـه امـروز بـه وسـعت ایـران در اقصـی نقاط 
کشـور گسـترده شـده اسـت.معاون فـروش و بازاریابـی فـوالد 
مبارکـه در ادامـه گفـت: طـی چهار سـال اخیر بیـش از 7 هزار و 
300 میلیـارد تومـان در زمینـه توسـعۀ گـروه فـوالد مبارکـه 
سـرمایه گذاری شـده کـه نتیجـۀ آن افزایـش ظرفیـت فـوالد 
افزایـش تـوان  از واردات و  کشـور، اشـتغال زایی، جلوگیـری 
صادراتـی کشـور بـوده اسـت.وی کاهـش مصـرف آب علی رغم 
افزایـش تولیـد را یکـی دیگر از دسـتاوردهای این شـرکت طی 
سـال های اخیـر اعـام و بـا بیـان این که امـروز الگـوی مصرف 
آب در فـوالد مبارکـه بـه یـک الگـوی جهانی تبدیل شـده اظهار 
کـرد: بـا انجـام اقدامـات اساسـی در بازچرخانی آب در سـیکل 
تولیـد و اجـرای پروژه هـای متعـدد، در حال حاضـر مصرف آب 
در فوالد مبارکه  از  ۱6.6 مترمکعب بر تن تولید در سـال ۱370 
بـه ۲.7 مترمکعـب کاهش یافته؛ این در حالی اسـت که میزان 
تولیـد ایـن شـرکت از ۲.4 بـه 6.7 میلیون تـن افزایش یافته 
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رونمایی از سردیس شهید مطهری در پارک شهید مطهری 
به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقاب اسامی از سردیس شهید مطهری در پارک شهید 
مطهری  با حضور شهردار کرمان ،شهردار منطقه سه وجمعی از مدیران شهرداری کرمان رونمایی 
شد.
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

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

کــه  نقاشــی  اپلیکیشــن  یــک 
دنیــای  بــه  را  آدمک هــای کارتونــی 
واقعــی مــا مــی آورد و عملکــرد روان 
و کم نقصــی در ایــن کار بــه نمایــش 

. رد ا می گــذ

ــب  ــرای کس ــد ب ــوا می توانی ــا کان ب
و کار یــا پیــج اینســتاگرامی تان 
پوســتر و بنــر طراحــی کنیــد، لوگــو 
و کارت دعــوت بســازید و از ترکیــب 
تصاویــر بــا هــم کاژهــای زیبــا 

ــد. بیافرینی

ــوزش  ــن آم ــن اپلیکیش ــس اولی دراپ
ــر  ــا ه ــس ب ــر ک ــه ه ــود ک ــی ب زبان
ــواد، می توانســت در آن  ســطحی از س
بــه طــور همزمــان 3۱ زبــان زنــده دنیــا 
را یــاد بگیــرد. رویکــرد مینیمالیســتی 
دراپــس در آمــوزش زبــان کــه بــه مــدد 
اســتفاده از ســمبل ها و آواهــا حاصــل 
فوق العــاده  تجربــه ای  بــود،  شــده 
بــرای  را  ســرگرم کننده  و  دلنشــین 

ــان آورد. ــه ارمغ ــران ب کارب

معرفی اپلیکیشن
Drops

معرفی اپلیکیشن
Canva

معرفی
Just a Line

برخی از شرکت های بزرگ نرم افزاری از ابزارهای تجزیه وتحلیلی استفاده می کنند که هر حرکت کاربر را در 
اپلیکیشن ها ذخیره می کند. جدیدترین اخبار حاکی از آن است که اپل به توسعه دهندگان پیام داده کدهای ردیابی 

خود را از اپلیکیشن ها حذف کنند. درصورتی که آن ها طبق درخواست اپل عمل نکنند، احتمال حذف اپلیکیشن  از 
اپ استور وجود دارد.

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

رودبار جنوب
هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و 
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی-آگهی موضــوع مــاده3 قانون و 
مــاده ۱3آئیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتــی واراضی و ســاختمان 
فاقدســند رســمی برابــررای شــماره۱397603۱907900076۱-97/09/۲5 هیــات 
اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 

ــار جنــوب  فاقــد ســند رســمی مســتقردرواحد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک رودب
تصرفــات مالکانــه بامعــارض متقاضــی خانــم جمالــی آهــوی زریــن  
ــه  ــه ب ــاب خان ــوب دریــک ب فرزندرضابشــماره شناســنامه ۱0صــادره ازرودبارجن
مســاحت۲99مترمربع پــاک ۱460فرعــی از۱88 اصلــی مفــروز و مجــزی شــده 
از پــاک ۱88 اصلــی قطعــه ســه واقــع در رودبــار جنــوب – بلــوار شــهید پیــکان 
– کوچــه اندیشــه ۲ بخــش 46 کرمــان خریــداری ازمالــک رســمی آقــای عبــد 
المهــدی مهیمــی  محرزگردیــده اســت.لذا بــه منظوراطــاع عمــوم مراتــب دردو 
نوبــت بــه فاصلــه ۱5روزآگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه 

صدورســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ 
انتشــاراولین آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم 
ــراض  ــخ تســلیم اعت ــاه از تاری ــک م ــدت ی ــرف م ــس از اخــذ رســید، ظ و پ
ــی اســت در  ــد .بدیه ــم نماین ــی تقدی ــه مراجــع قضای ،دادخواســت خــود را ب
صــورت انقضــای مــدت مذکوروعــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررا ت  ســند 
مالکیــت صادرخواهدشــد ./م الــف:708- تاریــخ انتشــار نوبــت اول :97/۱۱/09- 

تاریــخ انتشــار نوبــت دوم :97/۱۱/۲4
علی رحمانی خالص- رئیس ثبت اسناد امالک رودبارجنوب

آگهی تعیین تکلیف ثبتی اراضی 
آگهــی موضــوع مــاده 3 قانــون و مــاده 13 آئیــن نامــه قانــون 
ــاختمانهای  ــی و س ــی و اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی تعیی
فاقــد ســند رســمی برابــر رای شــماره 139760316001004638 
مــورخ 1397/09/14 هیــات اول / دوم موضــوع قانــون تعییــن 
اراضــی  وســاختمانهای فاقــد  ثبتــی  تکلیــف  وضعیــت 
ــک  ــت مل ــوزه ثب ــی ح ــد ثبت ــتقر در واح ــمی مس ــند رس س
کرمانشــاه ناحیــه یــک تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی 
ــد منــت علــی بشــماره  ــم احتــرام احمدیــان فرزن آقــای/ خان
شناســنامه 556 صــادره از حمیــل در شــش دانــگ یــک بــاب 
ســاختمان بــه مســاحت 49.56 مترمربــع در محــدوده پــالک 
183 فرعــی از 140 – اصلــی واقــع در بخــش یــک حومــه 
ــان  ــه آدرس  کرمانشــاه – شــهرک مســکن خیاب کرمانشــاه ب
ــک رســمی  ــداری از مال ــالک 37 خری ــی پ ــر زارع ــهید اکب ش
آقــای عبدالحســین آذرســین محــرز گردیــده اســت . لــذا بــه 
منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو  نوبــت بــه  فاصلــه 15 روز 
آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور 
ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد 
ــراض  ــاه اعت ــدت دو م ــه م ــی ب ــن آگه ــخ انتشــار اولی از تاری
خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ، ظــرف 
مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ،دادخواســت خــود 
را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت 
انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات 

ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد
تاریخ انتشار نوبت اول : دوشنبه 1397/11/08

تاریخ انتشار نوبت دوم :چهارشنبه 11/24/ 1397
جعفر نظری رئیس ثبت اسناد و امالک  2156

 آگهی موضوع ماده 3  قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

ــی   ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــرای قان ــه در اج ــن ک ــه ای ــر ب نظ
اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر رای 3182— 1397  
مــورخ 97/9/25 تصرفــات خانــم / آقــای نعیــم قیــم شــماره شناســنامه 
ملــی شــماره   دارای کــد  عبدالــه   فرزنــد  آبــادان  از  1807 صــادره 
1816236179 نســبت بــه یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 175/45 متــر 
مربــع قســمتی از شــش دانــگ پــالک ثبتــی 2690/37  واقــع در بخــش  
ــار خروجــی حــاج درویــش میــراب زاده- محمــد میــراب  2 اهــواز اخب
زاده منجــر بــه صــدور رأی گردیــده برابــر مــاده 3 قانــون مزبــور مراتــب 
ــوم  ــالع عم ــت اط ــزده روز جه ــه فاصــل ســنقر زاده ه پان ــت ب در دو نوب
آگهــی مــی گــردد تــا هــر کــس نســبت بــه تصرفــات مفــروزه و مالکیــت 
ایشــان اعتــراض داشــته باشــد از تاریــخ انتشــار نوبــت اول ایــن آگهــی 
ــناد  ــت اس ــه اداره ثب ــتقیمًا ب ــود را مس ــراض خ ــاه اعت ــدت دو م ــه م ب
ــف  ــرض مکل ــد و معت ــت نماین ــواز تســلیم و رســید دریاف ــالک اه و ام
اســت ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت 
بــه مقامــات قضائــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت اخــذ و بــه 
اداره ثبــت محــل تحویــل نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت عــدم وصــول 
ــه صــدور  ــدام ب ــررات اق ــر مق ــت براب ــرر اداره ثب ــد مق ــراض در موع اعت

ــف:   5/2780 ســند مالکیــت خواهــد نمــود. شــماره م/ال
)تاریخ انتشار نوبت اول :1397/11/08(         

)تاریخ انتشار نوبت دوم:1397/11/24( 
کفیل اداره ثبت اسناد و امالک  ناحیه دو اهواز –نصرت اله        2773

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

ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 

سند رسمی
برابــر رای شــماره 139760318022004620 مــورخ 1397/9/26 هیــات اول 
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک ماســال 
تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای هــادی رفیــع نیــا فرزنــد 
غالمحســین بشــماره شناســنامه 86 صــادره از ماســال در 328/30 ســهم 
مشــاع از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــه مســاحت 826/92 مترمربــع  
مشــتمل بــر ســه بــاب خانــه بــه مســاحت 231/60 مترمربــع پــالک 51 
فرعــی از 14 اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــالک 5 فرعــی از 14 اصلــی 
واقــع در قریــه ســیادول بخــش 26 گیــالن خریــداری از مالــک رســمی 
محمــد قلــی یعقوبــی طاســکوه محــرز گردیــده اســت . لــذا بــه منظــور 
ــه 15 روز آگهــی مــی شــود  ــه فاصل اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت ب
ــی  ــت متقاض ــند مالکی ــدور س ــه ص ــبت ب ــخاص نس ــه اش ــی ک در صورت
ــی  ــن آگه ــار اولی ــخ انتش ــد از تاری ــی توانن ــند م ــته باش ــی داش اعتراض
ــه ایــن اداره ثبــت محــل تســلیم  ــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را ب ب
ــراض ،  ــخ تســلیم اعت ــاه از تاری ــک م ــس از اخــذ رســید ، ظــرف ی و پ
دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در 
صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات 

ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد . 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/11/9           

تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/11/24
رئیس ثبت اسناد و امالک ماسال ـ آرمان کاظمی     2780

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

ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 

سند رسمی
ــات  ــورخ 1397/10/9 هی ــر رای شــماره 139760318022004864 م براب
و  اراضــی  ثبتــی  وضعیــت  تکلیــف  تعییــن  قانــون  موضــوع  اول 
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت 
ــرح  ــای ف ــی آق ــارض متقاض ــه بالمع ــات مالکان ــال تصرف ــک ماس مل
جــاده کنــار فرزنــد رحیــم بشــماره شناســنامه 831 صــادره از ماســال در 
ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــه مســاحت 200/12 مترمربــع  مشــتمل 
بــر بنــای غیرمجــاز بــه مســاحت 40/57 مترمربــع پــالک 6084 فرعــی 
از 23 اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــالک 70 فرعــی از 23 اصلــی 
ــق  ــداری از نس ــالن خری ــش 26 گی ــرا بخ ــه س ــه چلم ــع در قری واق
شــاهرخ وحــدت محــرز گردیــده اســت . لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم 
ــی  ــی شــود در صورت ــی م ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب مرات
ــت متقاضــی اعتراضــی  ــه صــدور ســند مالکی ــه اشــخاص نســبت ب ک
ــه مــدت  داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی ب
دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره ثبــت محــل تســلیم و پــس از 
اخــذ رســید ، ظــرف یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ، دادخواســت 
خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت 
انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند 

مالکیــت صــادر خواهــد شــد . 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/11/9         

تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/11/24
رئیس ثبت اسناد و امالک ماسال ـ آرمان کاظمی     2781

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

ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 

سند رسمی
ــات  ــورخ 1397/11/4 هی ــماره 139760318022005468 م ــر رای ش براب
و  اراضــی  ثبتــی  وضعیــت  تکلیــف  تعییــن  قانــون  موضــوع  اول 
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت 
ــن  ــای حس ــی آق ــارض متقاض ــه بالمع ــات مالکان ــال تصرف ــک ماس مل
عــزت طلــب فرزنــد دادی بــرار بشــماره شناســنامه 1614 صــادره از 
ــاحت 367  ــه مس ــن ب ــه زمی ــک قطع ــدانگ ی ــرا در شش ــه س صومع
ــع  ــه مســاحت 30 مترمرب ــاری ب ــاب انب ــک ب ــر ی ــع  مشــتمل ب مترمرب
ــالک 30  ــده از پ ــزی ش ــروز و مج ــی مف ــی از 1 اصل ــالک 1072 فرع پ
ــش 26  ــالل بخ ــه م ــه دول ــع در قری ــی واق ــی از 1 اصل ــده فرع باقیمان
گیــالن خریــداری از نســق کاس یحیایــی درخانــه محــرز گردیــده اســت 
. لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز 
ــند  ــدور س ــه ص ــبت ب ــخاص نس ــه اش ــی ک ــود در صورت ــی ش ــی م آگه
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 بــه ایــن اداره 
ثبــت محــل تســلیم و پــس از اخــذ رســید ، ظــرف یــک مــاه از تاریــخ 
ــم  ــی تقدی ــع قضای ــه مراج ــود را ب ــت خ ــراض ، دادخواس ــلیم اعت تس
نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول 

ــد شــد .  ــت صــادر خواه ــررات ســند مالکی ــق مق ــراض طب اعت
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/11/9         

تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/11/24
رئیس ثبت اسناد و امالک ماسال ـ آرمان کاظمی     2782

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

ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 

سند رسمی
 1397/8/13 مــورخ   139760318022003934 شــماره  رای  برابــر 
ــی اراضــی و  ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــات اول موضــوع قان هی
ــت  ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثب
ــه بالمعــارض متقاضــی آقــای داریــوش  ملــک ماســال تصرفــات مالکان
رفیــع نیــا فرزنــد غالمحســین بشــماره شناســنامه 17 صــادره از ماســال 
در 498/62 ســهم مشــاع از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــه مســاحت 
826/92 مترمربــع  مشــتمل بــر ســه بــاب خانــه بــه مســاحت 231/60 
مترمربــع پــالک 51 فرعــی از 14 اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از 
پــالک 5 فرعــی از 14 اصلــی واقــع در قریــه ســیادول بخــش 26 گیــالن 
ــرز  ــکوه مح ــی طاس ــی یعقوب ــد قل ــمی محم ــک رس ــداری از مال خری
ــه  ــت ب ــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوب ــذا ب گردیــده اســت . ل
ــه  ــه اشــخاص نســبت ب ــی ک ــی شــود در صورت ــی م ــه 15 روز آگه فاصل
ــد  ــی توانن ــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند م صــدور ســند مالکی
از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه 
ایــن اداره ثبــت محــل تســلیم و پــس از اخــذ رســید ، ظــرف یــک مــاه 
ــی  ــع قضای ــه مراج ــود را ب ــت خ ــراض ، دادخواس ــلیم اعت ــخ تس از تاری
تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم 
ــت صــادر خواهــد شــد .  ــررات ســند مالکی ــق مق ــراض طب وصــول اعت

تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/11/9          
تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/11/24

رئیس ثبت اسناد و امالک ماسال ـ آرمان کاظمی     2783

 آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی و مشاعی 

هیــأت حــل اختــاف مســتقر در اداره ثبــت اســناد و امــاک منطقــه دو قــم 
تصرفــات مالکانــه مفــروزی متقاضیــان پرونده هــای تشــکیلی طبــق قانــون مذکــور 
را براســاس گــزارش کارشناســان و بــه اســتناد مــدارک موجــود در پرونــده بــه شــرح 

ــد.  ــد نموده ان ــل تایی آراء ذی
کاســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139760330002029446 شــماره  رأی  1ـ 
1391114430002012147 آقــای داود جانقلــی فرزنــد غامعلــی در قســمتی از/ 
ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده بمســاحت 92 )نــود و 
دو( متــر مربــع پــاک شــماره 21 فرعــی از 2279 اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت 
ــرده  ــداری ک ــاطریان خری ــه ش ــل ال ــادی مع الواســطه از خلی ــه ع ــه نام ــم. مبایع ق

اســت. )م الــف 5149 (
کاســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139760330002030004 شــماره  رأی  2ـ 
1394114430002000056 آقــای صدرالــه حســینی فرزنــد فتــح الــه در قســمتی 
ــا شــده بمســاحت 57/45  از/ ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بن
)پنجــاه و هفــت متــر و ممیــز چهــل و پنــج( مترمربــع پــاک شــماره 339 فرعــی 
از 2606 اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عــادی مع الواســطه از 

ــف 5150 ( ــت. )م ال ــرده اس ــداری ک ــی خری ــواد رفیع ج
کاســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139760330002029784 شــماره  رأی  3ـ 
1391114430002014977 آقــای هــادی ســهیلی راد فرزنــد حســین در قســمتی از/ 
ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده بمســاحت 176 )یکصــد 
و هفتــاد و شــش( متــر مربــع پــاک شــماره فرعــی از 1835 اصلــی واقــع در بخــش 
دو ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عــادی/ ســند مالکیــت مشــاعی برابــر ســند 28658-

ــف 5151 ( ــد. )م ال ــی باش ــت م ــم دارای مالکی ــر 33 ق 96/3/28 دفت
کاســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139760330002028945 شــماره  رأی  4ـ 
ــمتی از/  ــی در قس ــد فضلعل ــدی فرزن ــور محم ــای منص 1396114430002002050 آق
ــاحت 82/11  ــده بمس ــا ش ــداث بن ــه در آن اح ــن ک ــه زمی ــک قطع ــدانگ ی شش

)هشــتاد و دو ممیــز یــازده( متــر مربــع پــاک شــماره 86 فرعــی از 1566 اصلــی 
واقــع در بخــش دو ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عــادی مع الواســطه از & مالــک رســمی. 

ــف 5152 ( ــاعی. )م ال ــت مش ــند مالکی ــی س & ط
کاســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139760330002030704 شــماره  رأی  5ـ 
1397114430002000919 آقــای یعقــوب جعفرکاجــی فرزنــد عبــاس در قســمتی از/ 
ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده بمســاحت 52/50 )پنجــاه 
ــی  ــی از 2603 اصل ــماره 41 فرع ــاک ش ــع پ ــر مرب ــاه( مت ــز پنج ــر و ممی و دو مت
واقــع در بخــش دو ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عــادی/ ســند رســمی/ ســند مالکیــت 
مشــاعی برابــر صفحــه 278 دفتــر 463 دارای مالکیــت مــی باشــد. )م الــف 5153 (

کاســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139760330002030662 شــماره  رأی  6ـ 
1392114430002003631 آقــای رضــا بختیــاری فرزنــد غامحســین در قســمتی از/ 
ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده بمســاحت 120 )یکصــد 
و بیســت( متــر مربــع پــاک شــماره 1 فرعــی از 2378 اصلــی واقــع در بخــش دو 
ــرده  ــداری ک ــی حقیقــی خری ــادی مع الواســطه از نادعل ــه ع ــه نام ــم. مبایع ــت ق ثب

ــف 5154( ــت. )م ال اس
مــورد تاییــد قــرار گرفتــه و از آنجائیکــه مقــرر گردیــده اســت پــس از نشــر آگهــی 
ــدم  ــه ع ــه ب ــا توج ــردد ب ــادر گ ــت رســمی ص ــند مالکی ــرر س ــد مق ــاء موع و انقض
دسترســی بــه مالکیــن مشــاعی مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی تــا 
چنانچــه اشــخاص ذینفــع اعتراضــی داشــته باشــند ظــرف مــدت 2 مــاه از تاریــخ 
ــم  ــه دو ق ــت اســناد منطق ــه اداره ثب ــراض خــود را ب ــت اول اعت ــی نوب انتشــار آگه
ــه  ــراض ب ــاه پــس از تســلیم اعت تســلیم و رســید آن را اخــذ و ظــرف مــدت یکم
ــم  ــی تقدی ــع قضائ ــه مرج ــود را ب ــه و دادخواســت خ ــه دادگاه مراجع ــت ب اداره ثب
ــه صــدور  ــح اســت ک ــه توضی ــد الزم ب ــل نماین ــن اداره تحوی ــه ای ــرا ب ــی آن و گواه
ســند بــر اســاس قانــون مذکــور مانــع از مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود. 

ــام مــا( ــده – پی )اقتصــاد آین
تاریخ انتشار دوم: 97/11/24 تاریخ انتشار اول: 97/11/09 

مرتضی نورانی آرانی ـ رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو قم                 2804

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین 

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

ــأت  ــماره 139760318019005722 ـ 1397/10/17 هی ــر رأی ش براب
ــی و  ــی اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان اول موض
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه 
ثبــت ملــک تالــش تصرفــات مالکانــه بامعــارض متقاضــی 
آقــای رضــا اقبالــی طــوالرود فرزنــد نــادر بشــماره شناســنامه 
2620022193 صــادره از تالــش ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن 
ــع پــاک فرعــی 4373 از 10 اصلــی  ــه مســاحت 118/05 مترمرب ب
ــدان  ــه جولن ــع در قری ــاک 902 واق ــده از پ ــزی ش ــروز و مج مف
ــی  ــای رضــا قل ــک رســمی آق ــداری از مال بخــش 28 گیــان خری
اقبالــی محــرز گردیــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب 
ــه  ــی ک ــی مــی شــود در صورت ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب در دو نوب
ــت متقاضــی اعتراضــی  ــه صــدور ســند مالکی اشــخاص نســبت ب
ــه  ــی ب ــن آگه ــار اولی ــخ انتش ــد از تاری ــی توانن ــند م ــته باش داش
مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از 
اخــذ رســید ، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، 
ــد. بدیهــی  ــم نماین ــه مراجــع قضایــی تقدی دادخواســت خــود را ب
اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض 

ــت صــادر خواهــد شــد.  ــررات ســند مالکی ــق مق طب
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/11/10          

تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/11/24
رئیس ثبت اسناد و امالک تالش ـ فردین نورزاده                2829

آگهی ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی شهرستان 

سیاهکل
ــن  ــون تعیی ــواد 3 و 15 و 17 و 18 قان ــرای م ــه در اج ــه اینک ــر ب نظ
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند 
ــا ارائــه  رســمی و مــاده 13 آییــن نامــه اجرایــی آن متقاضــی ذیــل ب
ــادی و اســناد مشــاعی درخواســت صــدور ســند  ــدارک ع اســناد و م
مالکیــت نمــوده و پرونــده مــورد نظــر در هیــأت موضــوع قانــون مذکــور 
مصــوب 90/9/20 مجلــس شــورای اســامی مطــرح و نهایتــًا منجــر بــه 
ــب  ــذا مرات ــده اســت. ل صــدور رأی جهــت اخــذ ســند مالکیــت گردی
ــه 15 روز  ــه فاصل ــت ب ــور در دو نوب ــون مذک ــاده 3 قان ــتناد م ــه اس ب
جهــت عمــوم آگهــی مــی گــردد. قریــه کلســر ســنگ اصلــی 31 بخــش 
ــی  ــتاره کاکائ ــت س ــروز از 39 در مالکی ــاک 4416 مف ــان : پ 16 گی
ســیاهکل ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر اعیــان احداثــی 
ــذا  ــی . ل ــی گل کاکائ ــت حاج ــع از مالکی ــاحت 220/11 مترمرب بمس
هرکــس اعــم از مجــاوران و صاحبــان حقــوق و مالکیــن مشــاع نســبت 
ــه اصــل و حــدود و مفــروزی پــاک فــوق واخواهــی داشــته باشــد  ب
ــه مــدت دو مــاه اعتــراض  ــد از تاریــخ اولیــن انتشــار آگهــی ب میتوان
ــرف  ــل و ظ ــیاهکل تحوی ــاک س ــناد و ام ــت اس ــه اداره ثب ــود را ب خ
مــدت یــک مــاه بــه مراجــع قضایــی صالحــه دادخواســت تســلیم و 
گواهــی آنــرا بــه اداره متبوعــه تحویــل نمایــد . در غیــر اینصــورت پــس 
ــه صــدور  ــررات نســبت ب ــر مق ــور براب ــی مذک ــدت قانون از انقضــای م
ســند مالکیــت اقــدام خواهــد شــد و صــدور ســند مالکیــت نیــز مانــع 

ــود.  ــه دادخــواه نخواهــد ب مراجعــه متضــرر ب
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/11/10   

تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/11/24
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان سیاهکل– همایون فالحتکار       2830

آگهی مزایده اموال غیرمنقول نوبت دوم
درخصــوص پرونــده اجرائیــه 970779 مطروحــه درشــعبه اجــرای 
ــان  ــروش ششــدانگ عرصــه و اعی ــش موضــوع ف ــی تال احــکام مدن
پــاک ثبتــی 7838/8 از بخــش 28 گیــان بــه مســاحت 39 
ــه  ــامی – کوچ ــوری اس ــان جمه ــش – خیاب ــع در تال ــع واق مترمرب
ایرانــی – مجتمــع منوچهــر 7 – متعلــق بــه اشــرف فتحــی رضوانــده 
بــه حــدود و مشــخصات: شــماال: درب اســت بــه طــول 4/81 متــر بــه 
ــول  ــه ط ــری شــرقا: در دو قســمت اول دیواریســت ب ــان 12 مت خیاب
ــه  ــر ب ــه طــول 2/81 مت ــه تاسیســات دوم دیواریســت ب ــر ب 5/49 مت
حیــاط مشــاعی جنوبــا: در دو قســمت اول دیواریســت بــه طــول 0/4 
متــر بــه حیــاط مشــاعی دوم دیواریســت بــه طــول 4/30 متــر بــه راه 
پلــه غربــا در دو قســمت اول دیواریســت بــه طــول 13 ســانتیمتر بــه 
ــوت مشــاعی  ــه پیل ــر ب ــول 7/97 مت ــه ط ــه دوم دیواریســت ب راه پل
ســقف بــا کــف طبقــه یــک اشــتراکی اســت کــف روی عرصــه مشــاعی 
اســت در نهایــت ارزش ملــک مذکــور توســط کارشــناس رســمی 
ــی  ــی م ــرآورد و ارزیاب ــال ب ــزان 1/170/000/000 ری ــه می ــتری ب دادگس
ــورخ 97/12/6 ســاعت 11  ــک موصــوف روز دوشــنبه م ــذا مل ــردد ل گ
ــه  ــش ب ــی تال ــر اجــرای احــکام مدن ــده در دفت ــق مزای ــح از طری صب
فــروش مــی رســد قیمــت پایــه از بهــای ارزیابــی شــده شــروع شــده 
و بــه کســانی کــه باالتریــن قیمــت را از قیمــت پایــه پیشــنهاد دهنــد 
ــغ پیشــنهادی فــی المجلــس  فروختــه خواهــد شــد و ده درصــد مبل
از برنــده مزایــده دریافــت و نامبــرده مکلــف اســت حداکثــر تــا یــک 
مــاه بــه پرداخــت ثمــن معاملــه اقــدام نمایــد در غیــر ایــن صــورت ده 
درصــد اولیــه بــه نفــع دولــت ضبــط مــی گــردد متقاضیــان در صــورت 
تمایــل مــی تواننــد پنــج روز قبــل از موعــد مزایــده بــه ایــن دفتــرا جــرا 
ــان از ملــک مــورد مزایــده داده شــود. ــد آن ــا ترتیــب بازدی مراجعــه ت
دادورز اجرای احکام دادگستری شهرستان تالش – آوریده   3261

برگه اخطاریه دفترخانه    
دفتر اسناد رسمی شماره 1طالق حوزه شهر قدس 
نــام اخطــار شــونده: صــادق ســلطان زاده  شــغل : آزاد بــه نشــانی 

مجهــول المــکان
ــژاد  ــران ن ــم فاطمــه ای ــی شــما خان موضــوع: چــون همســر قانون
بــا در دســت داشــتن دادنامــه شــماره 301443/00524مــورخ 
مــورخ   300524 شــماره  قطعیــت  گواهــی  و   1397/8/29
1397/11/17صــادره از شــعبه 4 دادگاه عمومــی حقوقــی شهرســتان 
ــت و  ــوده و متقاضــی ثب ــه نم ــه مراجع ــن دفترخان ــه ای ــدس ب ق
ــی  ــه جنابعال ــه میباشــد بدینوســیله ب ــق دادنام اجــرا طــاق مطاب
اخطــار و ابــاغ قانونــی میگــردد تــا ظــرف مــدت ده روز پــس از 
انتشــار بــه ایــن واحــد ثبتــی جهــت اجــراء دادنامــه وثبــت طــاق 
مراجعــه نمائیــد در غیــر اینصــورت مطابــق دادنامــه طــاق بصــورت 

ــف ــردد. 2983/م ال ــرا میگ ــه اج یکطرف
سید محمد مرتضوی زاده  سر دفتر ازدواج 53 و طالق 

3272 1شهر قدس 

آگهی ابالغ جهت حضور
درخصــوص دعــوی مریــم محمدیــان بطرفیــت مرضیــه مجتهــدزاده 
ــه  ــر ب ــی نظ ــوت فرض ــم م ــدور حک ــته ص ــکار بخواس ــا گل و بردی
ــول المــکان مــی باشــد  ــدزاده مجه ــه مجته ــده مرضی اینکــه خوان
لهــذا در اجــرای مــاده 73 قانــون آئیــن دادرســی مدنــی از طریــق 
ــا جهــت حضــور در وقــت  ــاغ مــی گــردد ت ــرده اب ــه نامب آگهــی ب
رســیدگی بتاریــخ 97/12/6 ســاعت 10 صبــح در ایــن شــعبه دادگاه 
ــه موضــوع  ــا ب ــدم حضــور دادگاه غیاب ــود در صــورت ع حاضــر ش

رســیدگی و حکــم صــادر خواهــد کــرد.
مدیر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی آستارا   3260

آگهی تحدید حدود اختصاصی
تحدیــد حــدود اختصاصــی ششــدانگ یکبــاب خانــه و 
ــه شــماره فرعــی  ــع ب ــه مســاحت 160/48 مترمرب محوطــه ب
676 مجــزی شــده از 46 از ســنگ اصلــی 83 واقــع در قریــه 
ــر  ــای طاه ــه آق ــات مالکان ــان تصرف ــش 27 گی ــداغ بخ ب
خوشــروی گیانــده فرزنــد اســداله انتقالــی ملــک از مالــک 
رســمی محمــد برومنــد محــرز گردیــده لــذا بــه اســتناد مــاده 
13 آئیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی 
اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی آگهــی تحدیــد 
حــدود اختصاصــی بــه نــام طاهــر خوشــروی گیانده منتشــر 
و بــه اطــاع کلیــه مجاوریــن صاحبــان حقــوق ارتفاقــی 
ــورخ  ــاک موصــوف از م ــدود پ ــد ح ــه تحدی ــاند ک ــی رس م
97/12/20 راس ســاعت 10 صبــح در محــل شــروع و بــه 
ــک  ــن مل ــک از مجاوری ــر ی ــه ه ــد چنانچ ــد آم ــل خواه عم
مرقــوم بــه حــدود و حقــوق ارتفاقــی ملــک مرقــوم واخواهــی 
ــس  ــم صورتمجل ــخ تنظی ــد از تاری داشــته باشــند مــی توانن
تحدیــدی ظــرف مــدت ســی روز اعتــراض خــود را کتبــا بــه 
ــش تســلیم و رســید اخــذ  ــاک تال ــت اســناد و ام اداره ثب
نماینــد و برابــر مــاده 86 آئیــن نامــه اصاحــی قانــون ثبــت 
معتــرض بایــد ظــرف یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض 
بــه ایــن اداره دادخواســت بــه دادگاه محــل تقدیــم دارد 
ــه  ــور ارائ ــدت مذب ــس از گذشــت م ــن صــورت پ ــر ای در غی
گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت بــه وســیله متقاضــی یــا 
ــراض  ــه اعت ــه ب ــدون توج ــن اداره ب ــی او ای ــده قانون نماین

ــد داد. ــه خواه ــی را ادام ــات ثبت عملی
تاریخ انتشار:97/11/24

رئیس ثبت اسناد و امالک تالش- فردین نورزاده       3262

آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد ذمه(
ــاختمان اداری  ــر س ــتمل ب ــن مش ــه زمی ــک قطع ــدانگ ی ــوق شش ــه ف ــی کاس ــده اجرائ ــب پرون ــه موج ب
ــزار و  ــی از دو ه ــش فرع ــاه و ش ــت و پنج ــاک دویس ــماره پ ــع بش ــاحت 2458 مترمرب ــه مس ــکونی ب مس
چهارصــد و دو هــزار و چهارصــد و یــک واقــع در آســتارا بخــش ســی و یــک گیــان کــه ســند آن در صفحــه 
10525 – 234 دفتــر 76 امــاک صــادرو  مــع الواســطه بــه فــرح دخــت ساســانیان منتقــل شــده اســت کــه 
حــدود و مشــخصات آن بشــرح ذیــل مــی باشــد: شــماال بطــول 40 متــر دیــواری اســت بــه خیابــان دکتــر 
علــی شــریعتی شــرقا اول بطــول 5/30 متــر بــه پــاک هــای 59 فرعــی از 2400 و 2401 حدفاصــل پــی دیــوار 
مجــاور اســت دوم بطــول 53/70 متــر دیــواری اســت بپــاک مرقــوم جنوبــا اول بطــول 39/50 متــر دیــواری 
اســت بپــاک شــماره 81 فرعــی از 2400 و 2401 دوم بطــول نیــم متــر دیــواری اســت بپــاک 4 فرعــی 2400 و 
2401 باقیمانــده غربــا بطــول 63/90 متــر دیــواری اســت بشــارع طبــق نظــر کارشــناس رســمی بــه مبلــغ نــود 
و هشــت میلیــارد و ســیصد و بیســت میلیــون ریــال ارزیابــی شــده و پــاک فــوق دارای زمیــن محصــور بــا 
دیــوار و نــرده بــه مســاحت 2458 مترمربــع مشــتمل بــر ســاختمان هــای اداری و مســکونی بــا قدمــت بیــش 
از 30 ســال بصــورت تخریبــی در قســمت درب هــا و پنجــره هــا مــی باشــد از ضلــع غربــی بــه خیابــان مجــاور 
و از ضلــع شــمالی بــه خیابــان شــریعتی شــرقی مشــرف مــی باشــد وضعیــت ورودی از قســمت شــمالی و 
غربــی ســاختمان مــی باشــد بصــورت دو نبــش مــی باشــدو  ســاختمان هــا بصــورت کلنگــی مــی باشــد و 
قابلیــت بازســازی دارد و دارای انشــعابات آب و بــرق در محــل موجــود بــوده کــه برابــر گــزارش مامــور اجــرا 
ملــک مزبــور در تصــرف مدیــون مــی باشــد و پــاک فــوق از ســاعت 9 الــی 12 روز دوشــنبه مــورخ 97/12/13 
در اداره ثبــت اســناد و امــاک واقــع در آســتارا – خیابــان جمهــوری جنــب دادگســتری از طریــق مزایــده بــه 
فــروش مــی رســد مزایــده از مبلــغ نــود و هشــت میلیــارد و ســیصد و بیســت میلیــون ریــال شــروع و بــه 
باالتریــن قیمــت پیشــنهادی نقــدا فروختــه مــی شــود الزم بــه ذکــر اســت پرداخــت بدهــی هــای مربــوط 
بــه آب بــرق گاز اعــم از حــق انشــعاب و یــا حــق اشــتراک و مصــرف در صورتــی کــه مــورد مزایــده دارای آن 
هــا باشــد و نیــز بدهــی هــای مالیاتــی و عــوارض شــهرداری و غیــره تــا تاریــخ مزایــده اعــم از اینکــه رقــم 
قطعــی آن معلــوم شــده یــا نشــده باشــد بــه عهــده برنــده مزایــده اســت و نیــز در صــورت وجــود مــازاد وجــوه 
پرداختــی بابــت هزینــه هــای فــوق از محــل مــازاد بــه برنــده مزایــده مســترد خواهــد شــد ونیــم عشــر و حــق 
مزایــده نقــدا وصــول مــی گــردد ضمنــا چنانچــه روز مزایــده تعطیــل رســمی گــردد مزایــده روز اداری بعــد از 

تعطیلــی درهمــان ســاعت و مــکان مقــرر برگــزار خواهــد شــد. تاریــخ انتشــار: 97/11/24
رئیس ثبت اسناد و امالک آستارا  - عباس نوروزی    3263

آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی و مشاعی 

هیــأت حــل اختــاف مســتقر در اداره ثبــت اســناد و امــاک منطقــه 
دو قــم تصرفــات مالکانــه مفــروزی متقاضیــان پرونده هــای تشــکیلی 
ــه اســتناد  ــزارش کارشناســان و ب ــور را براســاس گ ــون مذک ــق قان طب

مــدارک موجــود در پرونــده بــه شــرح آراء ذیــل تاییــد نموده انــد. 
ــه  ــده کاس ــه پرون ــوط ب ــماره 139760330001019585 مرب 1ـ رأی ش
ــام در  ــد غ ــر فرزن ــادری ف ــای علیرضــا ن 1394114430001000834 آق
ــا  ــداث بن ــه در آن اح ــن ک ــه زمی ــک قطع قســمتی از/ ششــدانگ ی
شــده بمســاحت 251/60 متــر مربــع پــاک شــماره 28/827 فرعــی 
از 10250 اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم. ســند مالکیــت مشــاعی 
ــع  ــه 251/60 مترمرب ــبت ب ــه 263 نس ــر 568 صفح ــادره در دفت ص
ــت مشــاعی صــادره  ــی و ســند مالکی ــاک 10250/28/827 اصل از پ
در دفتــر 841 صفحــه 264 نســبت بــه 9/25 مترمربــع از پــاک 

ــف 5376 ( ــی. )م ال 10249/118 اصل
2ـ رأی شــماره 139760330002028528 مربــوط بــه پرونــده کاســه 
1396114430002000715 خانــم مریــم علئــی فرزنــد اروجعلــی در 
ــا  ــداث بن ــه در آن اح ــن ک ــه زمی ــک قطع قســمتی از/ ششــدانگ ی
ــی از 1825  ــماره فرع ــاک ش ــع پ ــر مرب ــاحت 132 مت ــده بمس ش
ــع  ــادی م ــه ع ــه نام ــم. مبایع ــت ق ــش دو ثب ــع در بخ ــی واق اصل
الواســطه از ترابعلــی عاصــم آبــادی خریــداری کــرده اســت. )م الــف 

)  5377
ــه  ــده کاس ــه پرون ــوط ب ــماره 139760330002014511 مرب 3ـ رأی ش
1395114430002000025 آقــای بهرعلــی قاســمی فرزنــد ســلطانعلی در 
ــا  ــداث بن ــه در آن اح ــن ک ــه زمی ــک قطع قســمتی از/ ششــدانگ ی
شــده بمســاحت 65 متــر مربــع پــاک شــماره فرعــی از 1971 اصلــی 
واقــع در بخــش دو ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از 

ابوالحســن برفــره )عامــه( خریــداری کــرده اســت. )م الــف 5378 (
ــده کاســه  ــه پرون ــوط ب 4ـ رأی شــماره 139760330002030850 مرب
ــد  ــادی فرزن ــری ارش ــنعلی جعف ــای حس 1396114430002001945 آق
ــه در آن  ــن ک ــه زمی ــک قطع ــدانگ ی ــمتی از/ شش ــم در قس ابراهی
ــع پــاک شــماره فرعــی  ــا شــده بمســاحت 120 متــر مرب احــداث بن
از 1967 اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عــادی 
مــع الواســطه از ابراهیــم جعفــری ارشــادی خریــداری کــرده اســت. 

ــف 5379 ( )م ال
ــه  ــده کاس ــه پرون ــوط ب ــماره 139760330001019312 مرب 5ـ رأی ش
ــی در  ــد رضاقل ــی فرزن ــی آقاجان ــای عل 1397114430001001236 آق
ــا  ــداث بن ــه در آن اح ــن ک ــه زمی ــک قطع قســمتی از/ ششــدانگ ی
شــده بمســاحت 182/40 متــر مربــع پــاک شــماره 1 فرعــی از 9455 
اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم. ســند رســمی بــه شــماره 10651 

ــف 5380 ( ــم. )م ال ــه 80 ق ــورخ 97/07/21 دفترخان م
پرونــده  بــه  مربــوط   139760330002030761 شــماره  رأی  6ـ 
ــد  ــاری فرزن ــی ذوالفق ــای قربانعل کاســه 1391114430002012306 آق
عروجعلــی در قســمتی از/ ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در آن 
ــاک شــماره 4  ــع پ ــر مرب ــا شــده بمســاحت 85/45  مت احــداث بن
فرعــی از 2319 اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم. مبایعــه نامــه 
ــر صفحــه 130  عــادی / ســند رســمی / ســند مالکیــت مشــاعی براب

ــف 5381 ( ــد. )م ال ــی باش ــت م ــر 249 دارای مالکی دفت
7ـ رأی شــماره 139760330002029934 مربــوط بــه پرونــده کاســه 
ــد  ــد محم ــی فرزن ــه هزارخان ــم معصوم 1395114430002001251 خان
ــداث  ــه در آن اح ــن ک ــه زمی ــک قطع ــدانگ ی ــمتی از/ شش در قس
ــی از  ــماره فرع ــاک ش ــع پ ــر مرب ــاحت 66/55 مت ــده بمس ــا ش بن
ــادی  ــه ع ــه نام ــم. مبایع ــت ق ــش دو ثب ــع در بخ ــی واق 2380 اصل
ــف  ــرده اســت. )م ال ــداری ک ــه خری ــی زندی ــع الواســطه از غامعل م

)  5382
ــده کاســه  ــه پرون ــوط ب 8ـ رأی شــماره 139760330002016974 مرب
1391114430002017301 خانــم مهــری بختیــاری فرزند محمدحســین 
در قســمتی از/ ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا 
شــده بمســاحت 44 متــر مربــع پــاک شــماره فرعــی از 2190 اصلــی 
واقــع در بخــش دو ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از 

آفــاق لســانی خریــداری کــرده اســت. )م الــف 5383 (
ــده کاســه  ــه پرون ــوط ب 9ـ رأی شــماره 139760330002028812 مرب
1391114430002016922 آقــای علــی الــه خانــی فرزنــد محمدحســن 
ــداث  ــه در آن اح ــن ک ــه زمی ــک قطع ــدانگ ی ــمتی از/ شش در قس
ــی  ــماره 119 فرع ــاک ش ــع پ ــر مرب ــاحت 70/20 مت ــده بمس ــا ش بن
ــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عــادی  از 1999 اصل
ســید محمــود قافلــه باشــی خریــداری کــرده اســت. )م الــف 5384 (

مــورد تاییــد قــرار گرفتــه و از آنجائیکــه مقــرر گردیــده اســت پــس از 
نشــر آگهــی و انقضــاء موعــد مقــرر ســند مالکیــت رســمی صــادر گــردد 
ــب در دو  ــاعی مرات ــن مش ــه مالکی ــی ب ــدم دسترس ــه ع ــه ب ــا توج ب
نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی تــا چنانچــه اشــخاص ذینفــع اعتراضــی 
داشــته باشــند ظــرف مــدت 2 مــاه از تاریــخ انتشــار آگهــی نوبــت اول 
اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد منطقــه دو قــم تســلیم و رســید 
ــه اداره  آن را اخــذ و ظــرف مــدت یکمــاه پــس از تســلیم اعتــراض ب
ــی  ــه مرجــع قضائ ــود را ب ــه و دادخواســت خ ــه دادگاه مراجع ــت ب ثب
تقدیــم و گواهــی آنــرا بــه ایــن اداره تحویــل نماینــد الزم بــه توضیــح 
ــه  ــع از مراجع ــور مان ــون مذک ــر اســاس قان ــه صــدور ســند ب اســت ک

متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود. )اقتصــاد آینــده – پیــام مــا(
تاریخ انتشار اول: 1397/11/24    تاریخ انتشار دوم: 1397/12/11

مرتضی نورانی آرانی ـ رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو
قم         3267

حصروراثت
علــی اکبــر دهقــان بــه شــماره شناســنامه 1713  مطابــق 
ــن  ــده 612/6/97از ای ــه پرون ــه کاس ــی ب ــت تقدیم دادخواس
شــعبه درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن 
ــادی  ــوام آب ــان ق ــین دهق ــادروان حس ــه ش ــح داده ک توضی
بــه شــماره شناســنامه 452  در تاریــخ94/4/12  اقامتــگاه 
ــه حیــن الفــوت آن  ــه و ورث ــدرود زندگــی گفت دائمــی خــود ب
ــان ش ش  ــر دهق ــی اکب ــه: 1-عل ــت ب ــر اس ــوم منحص مرح
ــوام  ــان ق ــد متوفــی 2-محمــد دهق 1713 ت ت 1363  فرزن
آبــادی ش ش 3270 ت ت 1349  همســرمتوفی 3- صدیقــه 
فرزنــد    1334 988ت ت  آبــادی ش ش  قــوام  دهقــان 
متوفــی 4-اشــرف دهقــان ش ش 3269 ت ت 1345 فرزنــد 
متوفــی 5- حســین دهقــان ش ش 67802 ت ت 1339 
فرزنــد متوفــی 6- عصمــت دهقــان قــوام آبــادی ش ش 
ــوام  ــان ق ــم دهق ــی  7- اعظ ــد متوف 675 ت ت 1337فرزن
ــد متوفــی  8- رقیــه  ــادی ش ش 4217 ت ت 1344 فرزن آب
دهقــان قــوام آبــادی ش ش 2050ت ت 1357فرزنــد متوفــی  
ــادی ش ش 65351 ت ت 1344  ــوام آب ــان ق ــرا دهق 9-زه
فرزنــد متوفــی  10-علــی اصغــر قــوام آبــادی ش ش 65352 
ــدارد  ــری ن ــه دیگ ــوم ورث ــی و مرح ــد متوف ت ت 1343 فرزن
ــور را  ــی، درخواســت مزب ــام تشــریفات مقدمات ــا انج ــک ب این
باســتناد مــاده 361 قانــون امــور حســبی در یــک نوبــت آگهــی 
مــی نمایــد تــا هــر کــس اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه ای 
ــدت  ــی ظــرف م ــخ نشــر آگه ــزد او باشــد از تاری ــی ن از متوف
یکمــاه بــه ایــن شــعبه تقدیــم دارد و اال گواهــی مربــوط صــادر 

ــف/ 2978 ــد شــد. م ال خواه
شعبه 6 شورای حل اختالف شهرستان قدس                    3270

آگهی فراخوان شرکت در مناقصه عمومی یک مرحله ای آگهی شناسایی پیمانکاران ) محدود / یک مرحله ای(  

روابط عمومي شرکت توزیع نیروي برق خوزستان
3306

 نوبت اول

* شرکت توزیع نیروی برق خوزستان
* موضوع :  

* مهلت دریافت اسناد:  از تاریخ  : 97/11/24   لغایت 97/12/1
* محل دریافت اسناد:

* الــف : اهــواز امانیــه خیابــان شــهید منصفــي شــرکت توزیــع نیــروي بــرق خوزســتان طبقــه دوم اتــاق 202 امــور بازرگانــی و قــرارداد هــا  تلفــن تمــاس 
جهــت دریافــت اطالعــات 33334039- 061 

   http:/iets.mporg.ir یــا پایــگاه ملــي اطــالع رســاني  www.tavanir.org.ir ســایت شــرکت توانیــر ، www.kepdc.co.ir توزیــع نیــروي بــرق خوزســتان *
نیــز قابــل رویــت مــي باشــد.

* تاریخ تحویل پاکت هاي: تا پایان وقت اداري روز  شنبه مورخ 97/12/11
* محل تحویل پاکت هاي:  اهواز امانیه خیابان شهید منصفي شرکت توزیع نیروي برق خوزستان طبقه اول اتاق 107

* تاریخ گشایش پاکت هاي: روز سه شنبه  مورخ   97/12/14  ساعت 14
* مبلغ خرید اسناد 300/000 ریال واریز به حساب سپهر شماره 0104978200007 نزد بانك صادرات اهواز شعبه دز

* پیشــنهاد دهنــده مكلــف اســت معــادل مبلــغ ســپرده، تضمیــن هــاي معتبــر تســلیم یــا مبلــغ مذکــور را بــه حســاب بانكــي شــرکت واریــز و یــا چــك 
بانكــی تضمینــی در وجــه شــرکت تهیــه و حســب مــورد ضمانــت نامــه یــا رســید واریــز وجــه را ضمیمــه پیشــنهاد بــه شــرکت  تســلیم نمایــد.

* به پیشنهاد هاي فاقد سپرده، سپرده هاي مخدوش، سپرده هاي کمتراز میزان مقرر یا چك شخصي و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.
* به پیشنهادهاي فاقد امضاء مخدوش و پیشنهاداتي که بعد از انقضاء مدت مقرر واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

* سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.
* این شرکت میتواند از پیمانكاران شناسایی شده در این آگهی )لیست کوتاه ( به مدت دو سال در مناقصات آتی دعوت بعمل آورد .

تاریخ انتشار نوبت اول : چهارشنبه  97/11/24
تاریخ انتشار نوبت دوم : پنج شنبه 97/11/25

مبلغ برآورد اولیه )ریال(موضوع شماره 

9.441.109.312آگهی شناسایی پیمانكاران پروژه تأمین برق روستایی شهرستان هویزه97/378

حصروراثت
منوچهــر مقــدم 415بــه شــماره شناســنامه 1379  مطابــق دادخواســت تقدیمــی بــه 
ــده 617/6/97از ایــن شــعبه درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده  کالســه پرون
ــه شــماره شناســنامه 50  ــدم ب ــه مق ــح داده کــه شــادروان لطــف ال ــن توضی و چنی
ــن  ــه حی ــه و ورث ــی گفت ــدرود زندگ ــود ب ــی خ ــگاه دائم ــخ 97/6/11  اقامت در تاری
الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه: 1-منوچهــر مقــدم ش ش 415 ت ت 1342  
فرزنــد متوفــی 2- علیرضــا مقــدم ش ش 1567  ت ت 1344  همســرمتوفی 
3- معصومــه مقــدم ش ش 2074ت ت 1352  فرزنــد متوفــی 4- محمدرضــا 
ــدم ش  ــین مق ــی  5- محمدحس ــد متوف ــدم ش ش 3123 ت ت 1349 فرزن مق
ش 10359ت ت 1362فرزنــد متوفــی 6- ســریه مقــدم ش ش 1566 ت ت 1323 
همســر  7-فاطمــه مقــدم ش ش 230 ت ت 1347 فرزنــد متوفــی و مرحــوم 
ــور را  ــی، درخواســت مزب ــا انجــام تشــریفات مقدمات ــک ب ــدارد این ــه دیگــری ن ورث
باســتناد مــاده 361 قانــون امــور حســبی در یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد تــا هــر 
ــخ نشــر  ــزد او باشــد از تاری ــی ن ــه ای از متوف ــا وصیتنام کــس اعتراضــی دارد و ی
آگهــی ظــرف مــدت یکمــاه بــه ایــن شــعبه تقدیــم دارد و اال گواهــی مربــوط صــادر 

ــف/ 2975 خواهــد شــد. م ال
شعبه 6 شورای حل اختالف شهرستان قدس                    3268

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه: 
محکــوم لــه: عبــاس غیاثــی  نــام پــدر: حســین بــه نشــانی شــهر قــدس مصلــی 
ــوم  ــد 1 محک ــه اول واح ــیم اول طبق ــی ک نس ــی ک ش قالیچ ــودرزی جنوب خ گ
ــه  ــه: بموجــب دادنام ــوم ب ــکان محک ــول الم ــی نشــانی مجه ــدی بحیرای ــه: مه علی
شــماره 825مــورخ 97/2/10 شــورای حــل اختــالف شــهر قــدس حــوزه 9 کــه وفــق 
دادنامــه شــماره شــعبه دادگاه قــدس قطعیــت حاصــل کــرده اســت. پرداخــت مبلــغ 
13/335/044ریــال  معــادل یــک میلیــون و ســیصدو ســی و ســه هــزار و پانصــد بــه 

عــالوه هزینــه دادرســی در حــق خواهــان م الــف/ 2979
امضا رئیس حوزه 9شورای حل اختالف  3271

حصروراثت
محمــد کدخــدا بــه شــماره شناســنامه 10162  مطابــق دادخواســت 
تقدیمــی بــه کالســه پرونــده 615/6/97از ایــن شــعبه درخواســت گواهــی 
حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان فاطمــه آذریــان 
بــه شــماره شناســنامه 932  در تاریــخ 97/10/10  اقامتــگاه دائمــی خــود 
بــدرود زندگــی گفتــه و ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه: 
1- راضیــه کدخــدا ش ش 354 ت ت 1358  فرزنــد متوفــی 2- مهــدی 
کدخــدا ش ش 4900070920  ت ت 1369  فرزندمتوفــی 3- محمــد 
کدخــدا ش ش 10162ت ت 1363  فرزنــد متوفــی 4- حبیــب الــه 
ــدا  ــر کدخ ــی  5- باق ــر متوف ــدا ش ش 1025 ت ت 1337 همس کدخ
ش ش 423 ت ت 1360 فرزنــد متوفــی  و مرحــوم ورثــه دیگــری نــدارد 
ــتناد  ــور را باس ــت مزب ــی، درخواس ــریفات مقدمات ــام تش ــا انج ــک ب این
مــاده 361 قانــون امــور حســبی در یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد تــا هــر 
کــس اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه ای از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ 
نشــر آگهــی ظــرف مــدت یکمــاه بــه ایــن شــعبه تقدیــم دارد و اال گواهــی 

مربــوط صــادر خواهــد شــد. م الــف/ 2976
شعبه 6 شورای حل اختالف شهرستان قدس   3269

اصالحیه
ــه 97/10/15  ــا مورخ ــام م ــه پی ــدود درج در روزنام ــد ح ــی تحدی در آگه
ــه  ــه ب ــه و محوط ــاب خان ــدانگ یکب ــی شش ــدود اختصاص ــد ح تحدی
مســاحت 187/60 مترمربــع بــه شــماره فرعــی 1443 مجــزی شــده از 196 
از ســنگ اصلــی 4 واقــع در قریــه شکردشــت بخــش 28 گیــالن تصرفــات 
مالکانــه شــهاب بخشــی زاده شکردشــت فرزنــد نصرالــه انتقالــی ملــک از 
مالــک رســمی ببرعلــی بابائــی شکردشــت محــرز گردیــده تحدیــد حــدود 
ــح  ــح صحی ــاعت 10 صب ــورخ 97/11/23 راس س ــوف از م ــالک موص پ
ــد.                                                              3264 ــی باش م

آگهی
ــورخ 1397/06/17 صــادره  ــت شــماره 9509986153100650 م بموجــب نیاب
ــه   ــه کالس ــه ب ــز ک ــتان رامهرم ــی شهرس ــکام مدن ــرای اح ــعبه اول اج از ش
970744 اجــرای احــکام خانــواده اهــواز ثبــت شــده اســت .محکــوم علیــه 
آقــای محمــد ســویدی فرزنــد فرهــان بــه پرداخــت مهریــه در حــق خانــم 
ــت  ــه کارشــناس خــودرو وان ــق نظری ــد شــریف طب ــی فرزن ســکینه حمیدان
نیســان 2400 بــه شــماره 128 م 64 ایــران 14 ر بــه مشــخصات موتــور 
544595 و شاســی tin251201 برنــگ آبــی روغنــی مــدل 1389 نــوع 
ســوخت بنزیــن ، تعــداد محــور، تعــداد چــرخ – تعــداد ســیلندر بــا ظرفیــت 
3450 کیلوگــرم کارکــرد 12503 مــی باشــد و بــا بررســی ظاهــری و مکانیکــی 
خــودرو موصــوف فاقــد هرگونــه عیــب و نقــص فنــی مــی باشــد و ظاهــری 
ــور ســالم گیــر الســتیکها 70  ســالم و مرتــب الســتیک هــای ســالم – موت
درصــد بــدون رنــگ – کولــر دارد طبــق نظــر کارشــناس در عــرف بــازار مبلــغ 
ــرای روز  ــده ب ــت مزای ــردد. وق ــی گ ــرآورد م ــن و ب ــال تعیی 300/000/000 ری
یکشــنبه مــورخ 1397/12/05 ســاعت یــازده / 11 صبــح تعییــن شــده اســت 
ــی  ــوت م ــد دع ــده دارن و از شــخص و اشــخاصیکه قصــد شــرکت در مزای
شــود کــه در تاریــخ فــوق در محــل اجــرای احــکام دادگاه خانــواده حضــور 
بهــم رســانند برنــده مزایــده کســی اســت کــه باالتریــن قیمــت را پیشــنهاد 
نمایــد. لــذا اشــخاصی کــه تمایــل بــه شــرکت در مزایــده دارنــد مــی تواننــد 
5 روز قبــل از مزایــده از ملــک موصــوف بازدیــد نمایند. متقاضیان شــرکت در 
مزایــده یــک فقــره چــک تضمیــن شــده بانکــی بــه مبلــغ ده درصــد قیمــت 

پایــه کارشناســی در دســت داشــته باشــد.
3302 از طرف مدیر شعبه اول اجرای احکام خانواده اهواز- جابری 
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نسخه فیزیکی آلبوم 

»هنوز پاییز است« اثر جدید 
کیهان کلهر و رابرت تریو منتشر شد.

موسیقیسال گشت

رسانه در آینه تصویر
دوره جدید دو هفته نامه دنیای فردا با سردبیری 

مجتبی اعتماد مقدم منتشر شد.

فیلم آشغال های دوست داشتنی به 
 کارگردانی

 محسن امیریوسفی
از ۲3 بهمن در سینماهای کشور روی 

پرده می رود.

بخشی از اجرای گروه »آهنگ« در 
سی و چهارمین جشنواره موسیقی فجر 
به صورت آلبوم و با آهنگسازی مهرداد 
ناصحی و خوانندگی وحید تاج بعد از 

جشنواره روانه بازار خواهد شد.

نمایش »مالقات« به کارگردانی پارسا 
پیروزفر، نوشته فریدریش دورنمات،ر از ۱۲ 

اسفند در تئاترشهر اجرا می شود.

-تو چند سالته؟
- بابام میگه هفت سالمه، مامانم میگه 

هشت سالمه!
اما مامانم ُمرده، پس هفت سالمه...

یحیی سکوت نکرد

موسیقیفیلمنمایش دیالوگ

جان وطن بر در جانان چه کند گر نکند
تن خاکی طلب جان چه کند گر نکند
هر گدائی که مقیم در سلطان گردد

روز و شب خدمت دربان چه کند گر نکند
بینوائی که برو لشکریان جور کنند

روی در حضرت سلطان چه کند گر نکند
طالب وصل حرم در شب تاریک رحیل

تکیه بر خار مغیالن چه کند گر نکند
آن نگارین مبرقع چو کند میل عراق
دلم آهنگ سپاهان چه کند گر نکند

چون زلیخا دلش از دست بشد ملکت مصر
در سر یوسف کنعان چه کند گر نکند

هر که در پای گلش برگ صبوحی باشد
صبحدم عزم گلستان چه کند گر نکند

زلف سرگشته که بر روی تو گشت آشفته
گرد رخسار تو دوران چه کند گر نکند

نتواند که ز هجر تو ننالد خواجو
هر که خنجر خورد افغان چه کند گر نکند

خواجوی کرمانی 

 نمی دانم چه می خواهم بگویم

غمی در استخوانم می گدازد ...

هوشنگ ابتهاج

عکس نوشت

عکس: 
مجید خالقی

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم /  سای

سازمان یابی مشروطه خواهان 
ایران در گیالن ل تصرف رشت، 

انزلی، قزوین و تهران
بهمـن سـال ۱۲87 )فوریـه ۱909( در سراسـر 
اسـتبداد  برضـد  قیـام  َتـِب  َهـرَدم  ایـران 
محمدعلـی شـاه قاجـار بـاال مـی رفـت و در 
راه  مجاهـِد  گروههـای  کشـور  و کنـار  گوشـه 
مشـروطیت )آرزومنـدان حکومـت پارلمانـی ( 
تشـكیل مـی شـدند و  خشـم مـردم از تیرماه 
۱۲87 کـه سـرهنگ والدیمیـر لیاخوف،افسـر 
روس و فرمانـده نیـروی قزاق تهران به دسـتور 
شـاه وقـت مجلـس را بـه تـوپ بسـته بـود و 
در طـول آن سـال شـماری از مشـروطه طلبـان 
را نیـز کشـته بـود شـدت گرفتـه بـود. لیاخوف 
پـس از بازگشـت بـه روسـیه و مقـام نظامـی 
خـود، در جریـان جنـگ جهانـی اول بـا یـگان 
زیـر فرماندهـی اش بنـدر ترابـوزان )واقـع در 
قلمـرو عثمانـی وقـت و اینـک از بنـادر ترکیـه 

در دریـای سـیاه( را متصـرف شـد. وی پس از 
انقاب بلشـویکی روسـیه به نیروهای سلطنت 
خواه این کشـور پیوسـت و در ۱9۱9 درگذشـت. 
۲4 بهمـن مـاه ۱۲87 )فوریـه ۱909( گروه هـای 
مجاهد شـمال کشـور )ایران( در شـهر رشت به 
هـم پیوسـتند و روز بعـد شـماری از مهاجـران 
قفقـازی ازجملـه دههـا ارمنـی سوسیالیسـت 
مّلـی )داشـناک( نیـز ـ بـه تشـویق هـواداران 
مشـروطّیت ـ بـه آنـان اضافـه شـدند. سـران 
ایـن گروه هـا در همیـن روز تصمیـم گرفتند كه 
ِیپـرِم خـان داویدیـان )داِوتیان(چهـل و یـک 
سـاله متوّلـد شـهر گَنجـه )اینـک از شـهرهای 
جمهـوری آذربایجـان( و از مهاجـران قفقـازی 
را فرمانـده افـراد مسـلح خـود کننـد تـا آنـان را 
بـه صـورت یك یـگان رزمی آمـاده نبـرد درآورد 
و ایـن كار سـریعا انجـام گرفـت. انتخـاب یپرم 
خـان بـه ایـن دلیل بود کـه مبارزه مسـلحانه با 
تـزار روسـیه را در کارنامـه خود داشـت و عوامل 
تـزار او را بـه سـیبری تبعیـد کـرده بودنـد که از 
آنجـا گریختـه و به ایـران آمده بـود. یپرم خان 

خواهـان ایجاد دوبـاره ارمنسـتان بزرگتر بود که 
مانند ۲4 قرن پیش از آن )پیش از ۱8۲8( در 
کنـار ایـران و متحد آن باشـد. وی تـزار روس را 
حامی محمدعلی شـاه می دانسـت. یك هفته 
بعد حكومت رشـت به دسـت مشـروطه طلبان 
مسـلح افتـاد و »آقاباالخـان« حاكـم رشـت و 
تنـی چنـد از مقامات دولتی توسـط مشـروطه 
خواهـان مسـلح كشـته شـدند. این افـراد بندر 

انزلـی را هـم تصـرف کردند. 
 مشـروطه خواهان شـمال سپس از محمدولی 
ُتنكاُبنـی )سـپهدار( دعـوت كردنـد كـه  خـان 
ریاسـت جنبـش را به دسـت گیـرد. وی دعوت 
را پذیرفـت و از مازنـدران )َتنکاَبـن کـه بعـدا 
شهسـوار خوانده شـد( وارد رشت )گیان( شد.
مشـروطه خواهـان مسـلح شـمال )گیـان و 
مازنـدران و شـماری َارمنـی( سـپس به سـوی 
قزویـن بـه حركـت در آمدند و در پـی یك زد و 
خورد شـدید این شـهر را تصرف کردند و قاسـم 
خـان فرمانده پادگان شـهر كه دسـتور مقاومت 

داده بـود اعدام شـد.

»روزگار و رباعی« 

گزیده رباعی معاصر شامل 400 رباعی از ۱000 رباعی سرای معاصر با 
مقدمه میرجال الدین کزازی منتشر شد.

کتاب

طنزیمات

ــی  ــده م ــک دی ــات کش ــتان، ضایع ــای تغارس ــه ج ــا ب ج

ــد.  ــی کردن ــازی م ــا ب ــا روی آن ه ــه ه ــد. تغارچ ش

خــرده کشــک هــا را برمــی داشــتند و بــه طــرف هــم 

پرتــاب مــی کردنــد. تغارجــان گفــت:

 -آخ!

و دســتش را روی پیشانی گذاشت.

تغارجان؟ شد  -چی 

- خرده کشــک به پیشــونیم خورد.

ــا دارن  ــزم، خــوب میشــه! تغارچــه ه ــداره عزی -اشــکال ن

ــن. ــح مــی کن تفری

-آخــه ایــن چــه جــور تفریحیــه! امنیــت جونــی تغارهــا رو 

بــه خطــر مــی انــدازن.

ــه خــرده کشــک  ــو هــم ی ــزم! خــوب ت -ســخت نگیــر عزی

ــا. ایــن بــه اون در! بــردار و بــزن بــه اون

ــل  ــی مث ــم یک ــم؟ بش ــل کن ــه مث ــه ب ــن مقابل ــی م -یعن

ــا؟ اون

-آره دیگــه! قانونــش اینه. هــر کی بزنه می خوره.

ــأن  ــم. در ش ــا باش ــل اون ــم مث ــی تون ــه نم ــن ک ــه م -آخ

ــت. ــن نیس م

تغارنــاز؛ ســرش را بــه چــپ و راســت متمایل کــرد. دلش به 

حــال تغارجــان مــی ســوخت. نمــی دانســت چــه قــدر طــول 

 مــی کشــد تــا شــوهرش بــه قوانیــن تغارســتان عــادت کنــد.

تغارهــا از خــواب بعــد از ظهــر برخاســته بودنــد. دیگــر 

صــدای خــّر و پــف از هیــچ روزنــه ای شــنیده نمــی 

شــد. ســر هــر تغارراهــی چنــد تغــار جــوان ایســتاده 

ــرف  ــن ط ــه ای ــد و ب ــی جویدن ــکی م ــس کش ــد. آدام بودن

ــم  ــال ه ــا دنب ــه ه ــد. تغارچ ــی کردن ــف م ــرف ت و آن ط

ــر هــم دور هــم  ــان ســال و پی ــد. تغارهــای می مــی دویدن

ــا  ــد ب ــب بودن ــه غای ــی ک ــاره تغارهای ــد و درب نشســته بودن

 هــم حــرف مــی زدنــد. »پیــر تغــار« عصایــش را بــاال آورد.

 -اوهوووی!

تغارجان ســرش را برگرداند.

بودین؟ ما  -با 

-بله، با شــما بودم.

 -بفرمایید!

-شــما دو نفر چه کاره هم هســتین؟

-ما زن و شــوهریم.

وقته؟ -چند 

میشه! روزی  -چند 

-خیلی ُخب! مــی تونین برین!

ــان  ــه راه ش ــت و ب ــاز انداخ ــه تغارن ــی ب ــان؛ نگاه تغارج

ادامــه دادنــد. صــدای »پیــر تغــار« را مــی شــنیدند کــه از 

ــید: ــی پرس ــر م ــای دیگ تغاره

-بــه نظرتون ایــن دو تا به هم می اومدن؟

-واال هر چی نظر کارشناســی شــما باشه.

- به نظرم دماغ شــوهره زیادی دراز بود.

تغارجــان؛ بــی اختیــار دســت بــه دماغــش گرفــت. تغارنــاز 

ســرش را پاییــن انداخــت و بــا خجالــت گفــت:

عملــش کــن!  فرصــت  عزیــزم! ســر  نــداره  -اشــکالی 

 تغارســتان پزشــکان متخصــص زیبایــی خیلــی خوبــی داره!

ــده  ــن نیام ــش پایی ــوز از روی دماغ ــان هن ــت تغارج دس

ــود. ب

یاسر سیستانی نژاد
طنزیماتچی

نظر کارشناسی »پیر تغار«
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