
یا مقلب القلوب و االبصار یا مدبرالیل و النهار
یا محول الحول و االحوال حول حالنا الی احسن الحال

بــا ســام و تبریــک فــرا رســیدن«عید نــوروز باســتانی« ،حلــول ســال نــو و بهــار پرطــراوت کــه نشــانه قــدرت الیــزال الهــی و تجدیــد 
حیــات طبیعــت مــی باشــد و تقــارن آن بــا بهــار علــوی و والدت بــا ســعادت اولیــن اختــر تابنــاک آســمان امامــت و والیــت مولــی 
الموحدیــن امیــر المومنیــن شــیر بیشــه اســام حیــدر کــرار حضــرت علــی )ع( بیــش از هــر زمانــی توجــه را بــه ایــن حدیــث شــریف 
کُلَّ َیــوٍم اَل ُیعَصــَی هللاُ َتعاَلــی ِفیــِه َفُهــَو َیــوُم ِعیــٍد »هــر روزی کــه در آن نافرمانــی خــدا نشــود و گناهــی انجــام نگیــرد آن روز عیــد 
اســت«، جلــب مــی کنــد و وصــف کننــده آن اســت، کــه قــدر عمــر خــود را بدانیــم و معصیــت نکنیــم و هــر روزی پیشــرفتی داشــته 
باشــیم، آن روز نــو و تــازه اســت در غیــر اینصــورت هــر روزمــان مثــل روز قبلــی خواهــد بــود و در اینصــورت نــه نــوروز و عیــد بلکــه 

کهنــه روز خواهــد بــود، اداره کل نوســازی، توســعه و تجهیــز مــدارس اســتان کرمــان ســعادت خدمــت بــه مــردم شــریف دیــار کریمــان را در حــوزه ســاخت و ســاز مــدارس، 
فضاهــای تربیتــی، ورزشــی، رفاهــی و خدماتــی را داشــته و بهتریــن عیــد و جشــن بــرای اینجانــب و همــکاران زحمتکشــم در ایــن اداره کل زمانــی رقــم مــی خــورد کــه پروژه 
ســاخت و ســاز ، بهســازی و مقاومـــ ســازی و تخریــب و بازســازی مــدارس و فضاهــای آموزشــی و پرورشــی افتتــاح و بــه بهــره بــرداری  برســد و دانــش آمــوزان آینــده ســاز، 
فرهنگیــان محتــرم و دلســوز و اولیــای دانــش آمــوزان از نعمــت حضــور در فضــای ایمــن و اســتاندارد بهــره منــد شــده و بــدون دغدغــه خاطــر و در فــراغ بــال هــم دانــش 
آمــوزان تحصیــل علــم و دانــش کننــد و هــم فرهنگیــان عزیــز در فضــای مطلــوب بــه امــر آمــوزش بپردازنــد و هــم اولیــای دانــش آمــوزان کــه بیشــتر آحــاد مــردم نجیب و 
شــریف دیــار کریمــان را شــامل مــی شــود، از نحــوه تحصیــل و حضــور فرزندانشــان بــا کمتریــن دغدغــه و نگرانــی در مــدارس و مراکــز آموزشــی رضایــت منــدی حداکثــری 
داشــته باشــند، امیــد اســت ســال ۱۳۹۸ هجــری شمســی ســالی سرشــار از  امنیــت و آرامــش، برکــت و معنویــت و صحــت و ســامت باشــد و نوســازی مــدارس اســتان 
کرمــان بــا رشــد بودجــه چشــمگیر و ۳ برابــری نســبت بــه بودجــه ســال قبــل، بتوانــد در کنــار فضاهــای متعــدد و اســتاندارد ســاخته شــده در دوره هــای مختلــف انقــاب 
حتــی در دورتریــن نقــاط محــروم ، خدمــات درخشــان مانــدگار دیگــری را بــه منصــه ظهــور برســاند و ضمــن انجــام وظیفــه، دیــن خــود را بــه انقاب،نظــام مقــدس جمهوری 
اســامی، آرمــان هــای امــام راحــل)ره( و خــون پــاک شــهداء ادا کــرده و منویــات و مطالبــات مقــام معظــم رهبــری )مــد ظلــه العالــی( محقــق شــده و بــه حیــات طیبــه، 

هــدف واالی ســند تحــول بنیادیــن دســت یابیم.لطــف حــق یــار و ســاقی کوثــر نگهدارتــان بــاد.
غامرضا رجائی / مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز  مدارس استان کرمان

اصالحیه فراخوان مناقصات عمومي 
یک مرحله اي

ــق ســامانه  ــل را از طری ــه شــرح ذی ــای ب ــی پروژه ــان در نظــر دارد مناقصــه عموم ــوب اســتان کرم اداره کل راه و شهرســازی جن
تــدارکات الکترونیکــی دولــت برگــزار نمایــد. کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصــه گــران و 
بازگشــایی پاکــت 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 امضــای 

الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند.

نوبت اول

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت۱4 روز ۱۳۹7/۱2/2۹ تا تاریخ ۱۳۹۸/0۱/06 
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : تا ساعت۱4روز چهارشنبه تاریخ ۱۳۹۸/0۱/2۱

زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت ۸ روز پنجشنبه تاریخ ۱۳۹۸/0۱/22  
اطاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف: آدرس: جيرفت 

– حد فاصل سيلو و پليس راه، بلوار ورودي شهرك صنعتي شماره 2 تلفن: 4۳۳۱05۱6-0۳4 و سایت  www.jkerman.mrud.ir و 
 )http://iets.mporg.ir( پايگاه ملي اطاع رساني مناقصات كشور

اطاعات تماس سامانه جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 4۱۹۳4-02۱  و دفتر ثبت نام ۸۸۹6۹7۳7 و۸5۱۹۳76۸   

 نوعتضمين )لاير(عنوان شماره
فهرست بهابرآورد )لاير(تضمين

154/ج97/3
تکمیل ساختمان سردخانه و سالن تشریح 

پزشکی قانونی جیرفت و ساختمان های جنبی
750،000،000
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اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان

نوبت اولفراخوان مناقصه

مناقصه گزار
اداره کل راه و شهرسازی استان کرماننام

نشانی
کرمان- بلوار شهید صدوقی- رو به روی سه راه فارابی- کد پستی 7617899596- شناسه ملی 

14000275775

برآوردتضمین شرکت  در مناقصهمناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی 

مبانیمبلغ )لاير(مبلغ )ریال(نوعمدت )روز(موضوعشماره فراخوانکلید واژه

97/7/1132097003501000111
تكميل عمليات آماده سازي معابر اراضي هفت هكتاري سايت 
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بر اساس فهرست بهای 
تجمیع شده راه، باند 

فرودگاه و زیرسازی راه 
آهن 1397

دریافت اسناد
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.irمحل

از تاریخ نشر آخرین آگهی به مدت حداقل یک هفتهمهلت

تحویل پیشنهاد ها
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.irمحل

از آخرین روز مهلت دریافت اسناد، به مدت دو هفتهمهلت

گشایش پیشنهاد ها
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.irمحل

طبق اسناد مناقصهزمان

آگهی  مناقصه عمومی )یک مرحله ای(

روابط عمومی شرکت سهامی  برق منطقه ای خوزستان
4441

شماره مناقصه :97/7022037/م
نبشــی  کیلوگــرم  خریــد 108 هــزار 

گالوانیــزه گــرم
رجوع به صفحه سوم

 شرکت سهامی  برق منطقه ای 
خوزستان

ت اول
نوب

به همراه 
ویژه نامه مس  

در استان 
کرمان

اداره ارتباطات و اطالع رسانی اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان

 گروه های فشار، 
»بسیاری از مردم« نیستند

سخنگوی هیات رییسه مجلس:

مجمع تشخیص،شأن داوری 
دارد، نه شأن قانون گذاری

2

3

عضـو مجمـع تشـخیص مصلحت نظام گفته اسـت »مـردم« باید 
دربـارۀ پالرمـو بـه مجمع اعتمـاد کننـد و در عین حال زخـم خورده 
هـا حـق دارند حسـاس نباشـند. منظور از زخـم خورده هـا و مردم 

امـا در این گزاره کیسـت؟
قـای مصباحـی مقدم عضو مجمع تشـخیص مصلحت نظام گفته 
اسـت: »چطـور مـردم بـه خودشـان اجـازه می دهند که بـه اعضای 
شـورای نگهبان یا مجمع تشـخیص مصلحت نظام تکلیف کنند؟«
وی در توضیـح انتقـاد خـود از اعمال فشـارهایی بـه تصمیم گیران 
)نماینـدگان مجلـس، اعضای شـورای نگهبان و مجمع تشـخیص 
مصلحـت نظـام( سـخن گفته و در عیـن حال بـه »زخم خورده ها« 
حـق داده حسـاس باشـند امـا گفتـه چـرا نبایـد بـه نظـام اعتماد 

کنند؟
مصباحـی مقدم گفته اسـت: این نظام رهبـری دارد، مجلس دارد، 
ایـن نظـام جایگاهـی مثـل شـورای نگهبـان و مجمـع تشـخیص 
مصلحـت نظـام دارد. مجمـع تشـخیص نزدیـک بـه 50 نفـر عضو 
دارد کـه هرکـدام از این هـا رئیس جمهـور و معـاون رئیس جمهـور 
و وزیـر و چنـد دوره نماینـده مجلـس بوده انـد، آیـا بـه این هـا هم 
نمی خواهیـد اعتمـاد کنید؟ پـس به چه کسـی می خواهید اعتماد 

کنیـد؟ این هـا منتخـب و منصـوب رهبری هسـتند. 

ادامه در صفحه ۸

انس طال         1.302.210

مثقال طال     18.000.250

گرم طالی 18  4.151.192

گرم طالی 24   5.557.200

انس نقره             15.76

انس پالتین      858.235

انس پاالدیوم    1.540.412

بهار آزادی      43.940.000

امامی          45.610.000

نیم       25.490.000

ربع         16.270.000

گرمی       8.780.000

دالر             128.000

یورو         147.200

پوند          171.075

درهم          34.359

لیر ترکیه           25.423

یوان چین         16.182

صد ین ژاپن       104.000   

دالر کانادا        98.541

دالر استرالیا      92.848 @p a y a m e m a

ما را در تلگرام 
دنبال کنید
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یادداشت  مهمان
مهرداد خدیر 

روزانهم

 روزنامه سیاسی ، اجتماعی صبح ایران

طلوع آفتاب
06:۱۱

غروب آفتاب 
۱۸:۱۳

تهران

 سال چهاردهم
   شماره پیاپی 1413

دوشنبه 27 اسفند 1397
 قیمت 500 تومان

www.payamema.ir

 اعتراض به رویکردهای مخالف  
با نجات آب

مدیرکل دفتر نظام های حفاظت آب وزارت نیرو، قصد 
کناره گیری از سمت خود را دارد

تحقیر در تقدیر از شهردار »برازجان«
انتقاد از لم دادن مسووالن بر صندلی و نشستن پاکبانان روی زمین در مراسم تجلیل از شهردار برازجان

3

2

4

توقف طرح 
گردشگری 

جزیره »آشوراده« 
اجرای طرح گردشگری جزیره 

آشــوراده به عنوان یکی از مصوبات 
ســفر ریاست جمهوری به استان 
گلســتان با دستور مقام قضایی 

متوقف شد

تذکر نماینده 
شیراز به وزیر 

آموزش و پرورش

»سفر ارزان« در 
تهران کلید خورد

2

دستگاه TBM مترو کار خودش را کرد، آن قدر 
در تونل ایجادشده برای ایستگاه خط 6 مترو در 
محدوده  چشمه علی جلو رفت تا پای فاضالب شهری 
هم به این چشمه  طبیعی - تاریخی باز شد. حاال 
مردم شهرری به جای فرش هایی که هر سال این 
موقع در چشمه علی می شستند، چشم شان باید 
به لجن و زباله عادت کنند. کشیدن خط 6 مترو 
شهرری از محدوده  چشمه علی و خشک شدن 
تدریجی آِب این چشمه  تاریخی در طول یک سال 
گذشته، داستان های متفاوتی برای این محوطه 
طبیعی رقم زد. بعد از ختم به خیر شدن وضعیت 
آِب چشمه، این بار پای فاضالب در میان است و حاال 
عالوه بر وارد شدن آب سفره های زیرزمینی به نقطه  
اصلی خود، به گفته  مردم محلی و تائید مسووالن، 
فاضالب شهری نیز به این چشمه وارد شده است.

به گفته مردم محلی و مسووالن، 
فاضاب شهری به چشمه علی 
شهر ری، وارد شده است

فاضالب  به 
»چشمه علی« رسید

3
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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نظر قطعی درباره پرونده نماینده ملکان اعام نشده استپیام خبر
سخنگوی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس گفت: این هیات درخصوص پرونده سلمان 
خدادادی نماینده ملکان به دلیل عدم ارائه ادله قطعی، نظر نهایی خود را اعالم نکرده است.

سنا
 ای

س:
عک

تحقیر در تقدیر از شهردار » برازجان«
انتقاد از لم دادن مسووالن بر صندلی و نشستن پاکبانان روی زمین در مراسم تجلیل از شهردار برازجان

در مراسم تجلیل از شهردار برازجان مسووالن بر صندلی و پاکبانان بر زمین نشستند

تجلیـل  جلسـه  از  تصویـری  انتشـار 
مدیـران  آن  در  کـه  برازجـان  شـهردار 
و  صندلـی  روی  شـهری  مسـئوالن  و 
پاکبانـان حاضـر در مراسـم روی زمیـن 
نشسـته بودند، واکنش های بسـیاری را 
در فضـای مجـازی در پـی داشـت.  در 
پـی همیـن واکنش هـا »محمدحسـن 
بـا  برازجـان  شـهردار  محمـدی«، 
انتشـار پسـتی در صفحـه اینسـتاگرام 
مراسـم  ایـن  در  تأکیـد کـرد:»  خـود 
غافلگیرکننـده، مهمان بـوده و بابت آن، 
از همـه عذرخواهی می کنـم« در بخش 
نوشـته  نیـز  پسـت  ایـن  از  دیگـری 
میزبـان  شـهرداری،  »پاکبانـان  شـده 
ایـن مراسـم بوده انـد« و » دسـت ایـن 

عزیـزان را می بوسـم و هرگـز و هرگز در 
ذهنـم، بـرای خـودم جایگاهـی باالتر از 
ایـن زحمت کشـان، متصـور نیسـتم.« 
مـدت کوتاهـی بعـد از انتشـار عکـس 
اول، عکس هـای دیگـری هـم منتشـر 
شـد که نشـان مـی داد در کنـار پاکبانان 
افـراد دیگـری هـم بـا کـت و شـلوار از 
جملـه آقـای شـهردار، محمـد حسـن 

نشسـته اند.  زمیـن  روی  محمـدی، 

پاکبانان را دعوت می کنیم، 
دور میز بنشینند!

لقمـان زاده«، سرپرسـت  »محمدجـواد 
ایـن  دربـاره  فرمانداری»دشتسـتان« 
مراسـم توضیـح می دهد:»این مراسـم 
بـدون برنامه ریـزی و بـرای غافل گیری 

شـهردار از سـوی همین پاکبانـان عزیز 
برگزار شـده اسـت. اصالً خودشـان این 
اصـالً  مـن  کرده انـد.  برگـزار  را  برنامـه 
درسـت  نمی کنـم.  تأییـد  را  کار  ایـن 
اسـت کـه برگزارکننـده برنامه خودشـان 
بوده انـد، امـا بنا نبوده آن هـا روی زمین 
بنشـینند. حتـی مـن در ایـن بـاره بـه 
آقای شـهردار هم تذکر داده ام و ایشـان 
هـم گفتنـد اصـالً در جریـان نبـودم کـه 
برنامـه ای  چنیـن  خـدا  بنـدگان  ایـن 
تعـداد  امـا چـون  دیده انـد،  تـدارک  را 
خودشـان  اسـت،  بـوده  زیـاد  آن هـا 
پاییـن نشسـته اند. ایـن سـالن بیـش 
از 30 صندلـی ظرفیـت نداشـته کـه دور 
میـز قـرار گرفتـه بـوده اسـت.« بـا این 

توضیـح لقمان زاده، این سـوال پیش 
میآیـد چـرا همـان جایی کـه پاکبانان 
نشسـته اند را صندلی، نگذاشـته بوده 

ند؟ ا
لقمـان زاده در ادامـه یـادآوری کـرد: 
حتمـًا  پاکبانـان  ایشـان گفتـم  »بـه 
بایـد تکریم حرمت شـوند. بناسـت تا 
هفتـه آینـده شـهرداری مراسـم برگزار 
کنـد، پاکبانـان عزیـز همگـی دور میز 

بنشـینند و از آن هـا تقدیـر شـود.«
انتشـاراین عکـس هـا، انتقـاد فعاالن 
کارگری را نیز برانگیخته اسـت. در این 
عکسـی که، پاکبانان شـهرداری مقابل 

پـای کارمنـدان یـا همان هـا کـه فعاالن 
»کت وشـلواری ها«  آنهـا  بـه  کارگـری 
نشسـته اند  زمیـن  روی  می گوینـد، 
و  کارمنـدان  بیـن  آشـکار  وتبعیـض 

کارگـران بـه وضـوح دیـده می شـود.
فعـاالن کارگـری بـه ایـن تمایزگـذاری 
را  آن  و  کرده انـد  انتقـاد  ناعادالنـه، 
کارگـران  بـه  بی احترامـی  مصـداق 
زحمتکـش شـهرداری دانسـته اند. برای 
صدیقی«)رییـس  نمونه،»میکاییـل 
سـاختمانی  کارگـران  صنفـی  انجمـن 
مریـوان( در ایـن بـاره می گویـد: »ایـن 
اقدام تاسـف برانگیز اسـت؛ چرا کارگران 
زمیـن  روی  پـای کارمنـدان  را جلـوی 
نوعـی  بـه  اقـدام  ایـن  نشـانده اند؟! 
توهیـن بـه همـه کارگـران زحمتکـش 
اسـت و نشـان می دهد کـه در نهادهای 
عمومی، شـهروند درجـه یک و درجه دو 

دارد.« وجـود 

تجلیل به شیوه ای تحقیرآمیز
ایـن تصاویردر شـبکه اجتماعی دسـت 
بـه دسـت شـد و عمـده واکنش هـا بـه 
ایـن اقـدام واکنش هـای تنـد و منفـی 

بـود. یکـی از کابـران شـبکه اجتماعـی 
توییتـر درباره ایـن تصویر نوشـت: »در 
برازجـان،  شـهردار  از  تجلیـل  مراسـم 
پاکبانـان را روی زمیـن و جلـوی پـای 
کـت و شـلواری هـا  نشـاندند. پاکبانان 
نیـازی به تجلیل با این شـیوه زشـت و 

ندارند« تحقیرآمیـز 
بـاره  ایـن  در  کاربـران  از  دیگـر  یکـی 
نوشـت:» مـردم برازجان خیلی خونگرم 
و مهرباننـد، دل نـازک و نرمـی دارنـد، 
برعکـس چهره شـان کـه رنـج دیـده و 
سـختی کشـیده  اسـت، درسـت ماننـد 
برازجـان  رنجهـای  بـه  کـه  خبـر  ایـن 
افـزود، برازجـان، آنقـدر محـروم اسـت 
کـه هنـوز بعـد از40 سـال بـرای تنبیـه 
اسـت، کاش  قاضـی  تبعیـد گزینـه  و 
حداقـل خودشـان بـا خودشـان چنیـن 

نمی کردنـد،کاش…«
کاربـری هـم بـه تاثیـر ایـن اقـدام بـر 
و  کـرد  اشـاره  پاکبانـان  خانواده هـای 
نمیکنیـد  فکـر  »باخودتـون  نوشـت: 
شـاید ،خدایـی نکـرده اونا هـم خانواده 
داشـته باشـن ؟؟؟؟ اگـر بچـه یکـی از 
ایـن انسـان هـای شـریف ببینـه چـی 

» میشـه؟؟؟؟ 
نکتـه دیگـر حضـور یکـی از مسـئوالن 
روحانـی شـهر در ایـن جلسـه اسـت و 
یکـی از کاربـران در ایـن بـاره نوشـت:» 
از تفکر سـرمایه سـاالری هیچ انتظاری 
نیسـت، چون اساسـا با تحقیـر کارگر و 
پاکبـان قـدرت گرفتـن؛ ولی اسـالم که 
شـرافت انسان رو سـرلوحه همه اصول 
انسـانی قـرار داده و اون روحانی حاضر 
برازجان))مثـال(( شـهرداری  توجلسـه 
نماینـده اونه، توقع نداشـتیم.« کاربری 
هـم با نام سـید علی صالحون نوشـت: 
»بـه گمانـم #انسـان بـودن داره کـم کم 
میـره به سـمت ، شـمردن تعـداد صفر 
هـای فیـش حقوقـی هـر چـی صفـر 
بیشـتر داشـت طـرف واسـه خـودش 
متصـور  بیشـتری  منزلـت  و  شـان 

» میشه.
کـه  نیسـت  بـاری  نخسـتین  ایـن 
تصاویـری بـا ایـن محتـوا از کارگـران 
سـال  دو  حـدود  می شـود.  منتشـر 
قبـل نیـز تصاویـری از کارگران شـرکت 
»چسـب هل« منتشـر شـد که نشان از 

اجبـار کارگـران داشـت. و  تحقیـر 

عضـو کمیسـیون امنیـت ملـی و سیاسـت 
خارجـی مجلـس مـی گویـد مایـه تاسـف 
نیـروی مسـلح  بازنشسـتگان  اسـت کـه 
نیـروی  و  پاسـداران  سـپاه  آن  رأس  در 
انتظامـی بـا فقـر مواجه هسـتند 83درصد 
بازنشسـتگان نیروهـای مسـلح زیـر خـط 
فقـر حقـوق مـی گیرنـد.، ابوالفضل حسـن 
بیکـی در نشسـت علنـی روز یکشـنبه 26 
اسـفندماه( مجلـس شـورای اسـالمی در 
نطـق میان دسـتور خـود، گفت: ایـن روزها 

مطالـب زیـادی پیرامـون خشکسـالی، بـه 
ویـژه خشکسـالی 16 اسـتان کشـور مطرح 
اسـت که متاسـفانه هر روز شـرایط سـخت 
تـر می شـود و مـردم ایـن اسـتانها را وادار 
مـی کنـد از شـهر و کاشـانه خـود مهاجـرت 
جبـری کنند. فضای مجـازی مخرب به رای 
مجلـس انتقاداتـی وارد کرد مـن از اعضای 
کمیسـیون تلفیـق و مجلـس و از شـورای 
نگهبـان کـه مصوبـه مجلـس را تاییـد کرد، 
کمـال تشـکر دارم.نماینـده مـردم دامغـان 

در مجلـس دهـم شـورای اسـالمی، با بیان 
اینکه مقایسـه دریـای مازنداران بـا دریاچه 
ارومیـه مـع الفـارغ اسـت ادامـه داد: همـه 
می دانیم دریـای مازندران 78 هزار میلیارد 
متـر مکعـب مسـاحت دارد امـا مسـاحت 
ارومیـه 33 میلیارد مترمکعب اسـت، طول 
متوسـطه دریاچـه خـرز هـزار کیلـو متـر و 
طول متوسـط ارومیـه 95 کیلومتـر، عرض 
دریاچـه خـزر 300 کیلومتر و عـرض ارومیه 
22 کیلومتـر اسـت، عمـق دریای خـزر هزار 
و 60 کیلومتـر امـا عمـق دریاچـه ارومیـه 
بین 9 تا 11 کیلومتر محاسـبه شـده اسـت، 
ورودی دریـای خـزر بالغ بر 500 میلیارد متر 
مکعـب اما ورودی آب دریاچـه اروکیه 3 تا 

4 میلیـارد متـر مکعب اسـت.

۸۳ درصد بازنشستگان نیروهای 
مسلح زیر خط فقر حقوق می گیرند

مجمع تشخیص، شان داوری 
دارد، نه شان قانون گذاری

بهــروز نعمتــی ســخنگوی هیــات رییســه مجلــس می گویــد: مجلــس همچنــان 
در راس امــور اســت امــا بعــد از چهــل ســال بایــد نــگاه بازتــری داشــته باشــیم تــا 
حضــور چهره هــای سیاســی در مجلــس بیشــتر شــود.از یــک ســو شــورای نگهبــان 
و از ســوی دیگــر مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام، نهادهایــی کــه مدعــی نظارت 
بــر مصوبــات مجلــس هســتند و همیــن موضــوع بــا عــث شــده اســت تــا صــدای 
اعتــراض نماینــدگان بلنــد شــود. ایــن مــوارد وقتــی بــا چاشــنی حواشــی مجلــس 
همــراه می شــود ایــن ســوال را در ذهــن تداعــی می کنــد کــه آیــا هنــوز مجلــس 
در راس امــور اســت؟ برخــی معتقدنــد مجلــس از جایــگاه و پایــگاه اصلــی خــود 
فاصلــه گرفتــه اســت.بهروز نعمتــی رفتارهای مصلحت اندیشــانه نماینــدگان را انکار 
نکــرد و گفــت: اگــر توصیه هــای رهبــری کــه در جمــع اعضــای خبــرگان مطرح شــد 
بــه کار بســته می شــد وضعیت مــان بــه اینجــا نمی رســید.به گفتــه وی مــن فکــر 
ــان در راس امــور اســت و اقدامــات مجلــس در عرصــه  ــم مجلــس همچن می کن
قانون گــذاری از اقداماتــی اســت کــه حتمــا در کشــور تاثیرگــذار اســت و مــی توانــد 
بخشــی از مشــکالت را حــل کنــد. اینکــه گفتــه می شــود مجلــس در راس امــور 
نیســت مربــوط می شــود بــه برخــی اتفاقــات اســت کــه در اثــر آنهــا ممکــن اســت 
شــان مجلــس خدشــه دار شــود. مخصوصــا در موضــوع پالرمــو و ســی اف تی ایــن 
موضوعــات مطــرح  مــی شــود؛ کــه در ایــن مــوارد هــم مجلــس بــه وظیفــه خــود 
عمــل کــرده اســت و بــا وجــود همــه فشــارها و شــانتاژهایی کــه شــد ایــن لوایــح را 

تصویــب کــرد کــه اگــر در راس امــور نبــود قطعــا ایــن اتفــاق رخ نمــی داد.

ته
نک

»محمدجوادلقمان زاده«،سرپرست فرمانداری»دشـت
سـتان« دربـاره ایـن مراسـم توضیـح می دهـد:» ایـن 
مراسـم بـدون برنامه ریـزی و بـرای غافل گیری شـهردار 
از سـوی همیـن پاکبانـان عزیز برگزار شـده اسـت. اصًا 
خودشـان ایـن برنامـه را برگـزار کرده اند. مـن اصًا این 
برگزارکننـده  اسـت کـه  درسـت  نمی کنـم.  تأییـد  را  کار 
برنامـه خودشـان بوده انـد، امـا بنـا نبـوده آن هـا روی 
آقـای  بـه  بـاره  ایـن  در  مـن  حتـی  بنشـینند.  زمیـن 
شـهردار هـم تذکر داده ام و ایشـان هـم گفتنـد اصًا در 
جریـان نبـودم کـه ایـن بنـدگان خـدا چنیـن برنامه ای 
را تـدارک دیده انـد، امـا چـون تعـداد آن هـا زیـاد بوده 

» نشسـته اند.  پاییـن  اسـت، خودشـان 

اقتصاداقتصاد

ارائه مرغ با قیمت باالتر از ۱۱۵۰۰ تومان، جرم استذخیره باالیی در منابع و کاالها داریم
رییس جمهــور گفــت: امــروز 
ذخیــره بــاال در منابــع و کاالهــا 
ــم امــا اگــر ایــن کاالهــا را  داری
ــروز  ــم، ام ــرده بودی ــره نک ذخی
ــه  ــروز ب ــم. ام ــرار می گرفتی ــن فشــارها ق ــر بدتری در براب
رغــم اینکــه می دانیــم ذخیــره نهاده هــای دامــی داریــم، 
امــا وقتــی پخــش آن دو هفتــه طــول می کشــد، از نظــر 
روانــی بــر مــردم تاثیــر می گذارد.حســن روحانــی ر جمــع 
کارکنــان پــارس جنوبــی پــس از افتتــاح چهــار فــاز ایــن 
ــکا گفــت:  ــه تحریم هــای آمری ــا اشــاره ب ــدان گازی ب می
دشــمنان ایــن مــرز و بــوم بــه ویــژه آمریــکا دســت بــه 
یــک عمــل غیرانســانی و غیرقانونــی زدنــد و بــا تحریــم 

ــرفت های  ــا و پیش ــه طرح ه ــد هم ــر می کردن ــران فک ای
ــردم را  ــد م ــر می کردن ــد و فک ــد ش ــف خواه ــا متوق م
ــا  ــر قدرت ه ــه در براب ــد ک ــرار می دهن ــان در فشــار ق آنچن
عجــز نشــان می دهنــد.وی تاکیــد کــرد: ایــن ملــت 
ایثارگــر و فــداکار در همــه زمان هــا ایســتادگی و مقاومــت 
خــود را بــه خوبــی نشــان دادنــد و  اینکــه مــن در طــول 
دولــت یازدهــم و دوازدهــم پنــج نوبــت بــه ایــن منطقــه 
پــارس جنوبــی ســفر کــردم و هــر بــار افتتاحاتی داشــتیم 
نشــان از ایــن اســت کــه مــا مســیر پیشــرفت و تعالــی 
خــود را انجــام داده و خواهیــم داد. د از جملــه وزارت نفــت 
و شــرکت گاز و قــرارگاه ســازندگی کــه بــار ســنگین اجرا را 

بــر عهــده گرفــت، سپاســگزاری کنــم.

دادسـتان تهـران بـا اشـاره بـه 
اقتصـادی  فسـاد  پرونده هـای 
مـورد  در  کـرد:  تاکیـد  اخیـر 
کاغـذ پنـج پرونده، خـودرو 24 
پرونـده، تلفن همـراه 42 پرونده، پتروشـیمی 42 پرونده، 
گوشـت هفـت پرونـده که جمع اینهـا 563 پرونده اسـت.
عبـاس جعفری دولت   آبادی درخصـوص تصمیمات گرفته 
شـده در جلسـه امـروز کمیتـه مبـارزه بـا گران  فروشـی 
گفـت: امـروز آخرین جلسـه کمیته مقابله با گران فروشـی 
و ویـژه بررسـی قیمـت مرغ بـود و همانطور که تاکید شـد 
در مسـائل اقـالم اساسـی چهـار حلقه تأمیـن کاال، نظارت، 
قیمت   گـذاری و توزیـع رصـد می شـود کـه مـا بیشـتر در 
بخـش توزیـع و نظـارت فعالیـت داریـم.وی ادامـه داد: 

امـروز نظـرات خیلـی متفاوتـی در رابطـه با مرغ ارائه شـد 
و آخریـن قیمتـی کـه توسـط دوسـتان صمت و سـازمان 
حمایـت اعـالم شـد 11 هـزار و 501 ریـال اسـت.این مقام 
قضاییـه بـه بارزسـی صورت گرفتـه امروز از میادین اشـاره 
کـرد و اظهـار داشـت: امـروز معاونـان در یکـی از میادیـن 
توزیـع عمـده مـرغ تنظیـم بـازار مراجعـه کـرده بودنـد، 
متأسـفانه مـرغ به قیمت بـاالی 15، 16 هـزار تومان عرضه 
دادسـتان،  معاونـان  گزارش هـای  از  پـس  می شـد کـه 
بررسـی ها انجـام و نتیجـه این شـد که اگر امشـب وزارت 
صمـت یـا سـازمان حمایت کتبًا ایـن مبنا را اعـالم کنند از 
فـردا در میادیـن اصلـی تاکیـد خواهیـم کرد کـه تیم های 
مشـترک تعزیرات و دادسـتانی مبنای اقدام شـان 11 هزار 

و 500 تومـان خواهـد بـود.

انا
یک
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تروریسـتی  حادثـه  اسـالمی  شـورای  مجلـس  رئیـس 
و کشـورها  ملت هـا  همـه  بـرای  دهنـده  هشـدار  را  نیوزیلنـد 
از طریـق سـازمان  بایـد وزارت خارجـه  دانسـت و گفـت کـه 
اسـالمی  بین المجالـس  دبیـرکل  و  اسـالمی  کنفرانـس 
دهـد. انجـام  را  الزم  اقدامـات  جـدی  موضـع گیـری   بـرای 

علـی الریجانـی  در سـخنانی ضمـن تبریـک میـالد امـام جواد 
)ع( ابـراز امیـدواری کـرد کـه سـال آینـده سـال پر رونقـی برای 
ملت ها باشـد و بتوانیم سـالی پر از آرامش را سـپری کنیم.وی 
افـزود: الزم می دانـم از پذیرایـی ملـت و دولـت دوسـت و برادر 
عراق در سـفر رئیس جمهور به این کشـور تشـکر کنم. این سفر 
دسـتاوردهایی در زمینه هـای مختلـف در بخش هـای اقتصادی 
همکاری هـای سیاسـی و امنیتـی و همچنیـن گفت وگوهایـی 

دربـاره همکاری هـای زیارتی و توریسـتی داشـته اسـت.

نماینـده مـردم شـیراز در صحـن علنـی مجلـس گفـت: 
سـال 97 تلخـی هـای فـراوان داشـت، شـیرینی هایـی 
هـم داشـت، عزیـزان الاقـل عیـد را بـه کام مـردم تلـخ 
ایـن  در  مـن گرچـه  دل  ای  اکبـری گفـت:  نکنید.علـی 
روزگار، جامـه رنگیـن نمی  پوشـی بـه کام، بـاده رنگیـن 
سـفره  میـان  در  سـبزه  و  نقـل   ، جـام  بـه  نمی بینـی 
نیسـت، جامـت از آن مـی کـه مـی بایـد تهی اسـت، ای 
دریـغ از تـو اگـر چـون نرقصـی بـا نسـیم، نـرم نرمـک 

میرسـد اینـک بهـار، خـوش بـه حـال روزگار.

حادثه تروریستی نیوزیلند 
مشکوک است

عید را به کام
مردم تلخ نکنید

نماینده اصالح طلب مردم شـیراز گفت: الزم اسـت وزیر محترم 
آمـوزش و پـرورش دربـاره صنـدوق ذخیـره ارزی توضیحـات 
کاملـی بـه مجلـس ارائـه دهنـد یـا اینکـه مجلـس و نهادهای 
نظارتـی ورود و نظـارت خـود را در ایـن بخش کـه انتظار جامعه 
فرهنگیان اسـت بیشـتر داشـته باشـد.بهرام پارسـایی در بیان 
تذکـری گفـت: تذکـر مـن بـه وزیـر آمـوزش و پـرورش اسـت. 
اگـر امـکان برابر کـردن مطالبـات به حق فرهنگیان بازنشسـته 
و شـاغل را نداشـتید حداقل به حرمت این قشـر زحمت کش 
انتظـار حضـور پررنـگ تـر شـما در بسـتن بودجـه 98 بـود کـه 

متاسـفانه شـاهد این حضـور نبودیم.

ــا  ــن روزه ــت:در ای ــوری گف ــس جمه ــر ریی ــس دفت ریی
ــت  ــی از وق ــل توجه ــردم بخــش قاب ــن معیشــت م تامی
رییــس جمهــوری و اعضــای اقتصــادی کابینــه را بــه 
ــت  ــن اولوی ــوان مهمتری ــه عن ــاص داده و ب ــود اختص خ
کاری هیــات دولــت اســت. محمــود واعظــی عصــر شــنبه 
در بــدو ورود بــه اســتان بوشــهر در جمــع خبرنــگاران 
افــزود: تــالش مــی شــود بــا همــت مســووالن تدابیــری 
اندیشــیده شــود کــه بتوانیــم مشــکالت معیشــتی مــردم 

ــم.  ــرف کنی را برط

تذکر نماینده شیراز به 
وزیر آموزش و پرورش

تامین معیشت مردم 
مهمترین برنامه دولت است

پیام رسـانه

تصویر نخسـت وزیر نیوزلند با حجاب 
در بیـن خانواده های قربانیان حمله به 
مسـاجد این کشور تصویر یک روزنامه 

ساندی تلگراف است.

خبرگـزاری اسپوتنیک از ارتباطات 
فرد تروریسـتی که به مساجد در نیوزلند 
حملـه کرد و نیروهای افراطی خبر داده 

است.

خبرگزاری الجزیره در تیتر ویژه خود آورده 
است: تروریستی که به مساجد در نیوزلند 

حمله کرد، دقایقی قبل از حمله بیانیه ای به 
نخست وزیر این کشور فرستاده بود.

خاورمیانهروسیهانگلستان
دو تیتر اصلی خبرگزاری دویچه وله مربوط 

است به دو حادثه ناگوار اخیر دنیا: افزایش 
تعداد کشته های عملیات تروریستی نیوزلند و 

یادمان کشته های سقوط هواپیمای اتیوپی.

آلمان
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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پیام رسـانه

خبرگـزاری فرانس24 از حذف 
1.5 میلیـون ویدیو مرتبط با عملیات 
تروریسـتی تیراندازی در دو مسجد 

نیوزلند توسـط فیس بوک خبر داده است.

خبرگـزاری یورونیوز از افزایش 
کشـته های عملیات تروریستی در دو 

مسـجد در نیوزلند به باالی 50 نفر خبر 
داده است.

اروپافرانسه

 پیام زیست
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رییس جمهور جلوی تخریب 
»آشوراده« را بگیرد

نماینـده مـردم بهشـهر در مجلـس 
اینکـه  بیـان  بـا  اسـالمی  شـورای 
تخریـب آشـوراده آغـاز شـده اسـت 
گفـت: رییـس جمهـور جلـوی ایـن تخریـب و تجـاوز را بگیرد.

بـه گـزارش ایسـنا، علی محمـد شـاعری نماینده مردم بهشـهر 
در مجلـس شـورای اسـالمی در تذکـر شـفاهی جلسـه علنـی 
امـروز مجلـس در تذکـری با اسـتناد به اصل 50 قانون اساسـی 
حفاظت محیط زیسـت که نسـل امروز و نسـل های بعد باید در 
ان حیات رو به رشـدی داشـته باشـند یک وظیفه عمومی تلقی 
مـی شـود. اکنـون از سـمت شهرسـتان بنـدر ترکمن در اسـتان 
گلسـتان طبق دسـتور اسـتانداری گلسـتان، تخریب و تجاوز به 

آشـوراده آغاز شـده است.

آشوراده

شورای پنجم شهر تهران 
»محیط زیستی« است

رئیـس کمیسـیون سـالمت، محیـط 
زیسـت و خدمـات شـهری شـورای 
تهـران جـدی کـردن  اسـالمی شـهر 
زیسـت  محیـط  حفـظ  موضـوع 
مسـائل  اولویت بخشـی  و  شـهری 
محیـط زیسـتی را از جملـه اهـداف 
اصلـی شـورای اسـالمی شـهر تهـران 
شـورای  واقـع  در  و گفـت:  دانسـت 
پنجم شـورای محیط زیسـتی اسـت 
کـه به هیـچ عنوان در مسـائل محیط 
پوشـی  تخلفـات چشـم  از  زیسـتی 

نمـی کنـد.
زهـرا صدراعظـم  ایسـنا  بـه گـزارش 
و  مدیـران  نشسـت  در  نـوری 
زیسـت  محیـط  حـوزه  کارشناسـان 
حضـور  بـا  کـه  تهـران   شـهرداری 
صدرالدیـن علیپـور- مدیـرکل محیط 
زیسـت و توسعه پایدار، اصغر عطایی 
شـهری،  خدمـات  امـور  مدیـرکل   -
روسـا و کارشناسـان محیـط زیسـت 
تهـران  شـهرداری  22گانـه  مناطـق 
برگـزار شـد،تاکید کـرد: دغدغه هـای 
بایـد  تهـران  شـهر  زیسـت  محیـط 
اولویـت زندگـی همه ما باشـد.وی با 
اشـاره به فعالیـت کانون هـای محیط 
تهـران  شـهر  محلـه   354 زیسـت 
گفـت: بـه علـت سـاختار و جایـگاه 
ایجـاد شـده در مناطـق 22 گانـه می 
تـوان فعالیت هـای مهـم و موثرتـری 
کمیسـیون  رئیـس  داد.  انجـام 
سـالمت، محیـط زیسـت و خدمـات 
شـهری شـورای اسـالمی شـهر تهران 
ادامـه داد: زمانـی بـه محیط زیسـت 
بـه عنـوان یک موضـوع لوکـس نگاه 
می شـد ولـی امروزه شـرایط زیسـت 
محیـط  ملـی،  و  جهانـی  سـطح  در 
موضـوع  مهمتریـن  بـه  را  زیسـت 

زندگـی بشـر تبدیـل کـرده اسـت.

 اعتراض به رویکردهای مخالف  با نجات آب
مدیرکل دفتر نظام های حفاظت آب وزارت نیرو، قصد کناره گیری از سمت خود را دارد

خبر

مدیر کل دفتر حفاظت آب وزارت نیرو

رئیـس گـروه آبزیـان آب هـای داخلـی سـازمان محیط زیسـت با اشـاره 
بـه اینکـه »زبـرا« یـک ماهـی گوشـت خوار اسـت نسـبت بـه رهاسـازی 
آن در آب هـای آزاد کشـور هشـدار داد و گفـت: »ِزبـرا« یـک گونـه مهاجم 
سـلطه طلب اسـت کـه از تخـم و الرو سـایر آبزیـان تغذیـه می کند.ایـن 
روزهـا عـالوه بر ماهی قرمز شـاهد فـروش ماهی های بسـیار کوچکی به 
نام »زبرا« هسـتیم که در سـطح شهر در سـوپرمارکتی ها، میوه فروشی ها 
و حتـی توسـط دسـتفروش های مترو عرضـه می شـوند. عرضه کنندگان 
»ِزبرا« این ماهی را در ظرف های شیشـه ای بسـیار کوچک دربسـته ارائه 
می کننـد. در روزهـای گذشـته بسـیاری از فعاالن حوزه محیط زیسـت به 
ایـن نـوع عرضـه و فروش یک گونـه جانـوری انتقـاد و آن را مصداقی از 
»حیـوان آزاری« تلقـی کردنـد و در همیـن راسـتا مـردم را از خرید ماهی 
»زبـرا« آن هـم بـا این شـکل عرضـه )در شیشـه های دربسـته کوچک( 
برحـذر می دارند.عـالوه بـر اینکه نوع عرضـه و فروش ماهـی زبرا مصداق 
حیـوان آزاری تلقـی می شـود؛ نگرانی هایی هـم در مورد تاثیـرات مخرب 
ایـن گونـه ماهـی بر محیط زیسـت ایران وجـود دارد. امیـر محمد علمی 
- رئیـس گـروه آبزیان آب های داخلی سـازمان حفاظت محیط زیسـت 
- در گفـت وگـو بـا ایسـنا بـا بیـان اینکـه در روزهـای نزدیک به سـال نو 
آکواریوم دارهـا گونه هـای مختلـف ماهـی را بـرای فـروش به بـازار عرضه 
می کنند،اظهارکـرد: یکـی از ایـن گونه هـا »زبـرا« اسـت کـه معمـوالً برای 
آکواریوم هـا اسـتفاده می شـود امـا ایـن روزها به شـکل گسـترده تری در 
سـطح شـهر فروخته می شـود و به دلیل زیبایی طرفدار دارد و از آن برای 
سـفره هفت سـین اسـتفاده می شـود.وی با اشـاره به ویژگی های ماهی 
»زبرا« در مورد آثار زیسـت محیطی این گونه هشـدار داد و گفت: »زبرا« 
ماهـی گوشـتخواری اسـت کـه ممکن اسـت بـه سـایر گونه هـای ماهی 
موجـود در پیرامـون خـود حملـه کنـد. بـر اسـاس همیـن ویژگـی حتی 
مشـکالتی برای بقیـه ماهی هـای آکواریوم ایجاد می کنـد بنابراین تحت 
هیـچ شـرایطی نباید »زبـرا« در آب های آزاد رها شـود چون اکوسیسـتم 
آبـی حـوزه را تحـت تاثیـر خـود قـرار می دهـد و بقـای سـایر گونه هـای 

آبـزی را تهدیـد می کند.
ایـن کارشـناس محیط زیسـت در حـوزه آبزیـان با بیان اینکه متاسـفانه 
می شـود،اظهارکرد:  رهـا  آزاد  آب هـای  در  »زبـرا«  ماهی هـای  گاهـی 
ایـن موضـوع هـم مثـل ماهـی قرمـز یـک معضـل بـزرگ بـرای محیط 
زیسـت کشـور مـا بـه حسـاب می آیـد و از آنجـا کـه »زبـرا« یـک گونـه 
سـلطه طلب اسـت و از تخـم و الرو سـایر ماهی هـا تغذیـه می کنـد، 
به راحتـی می توانـد حیات و بقای سـایر گونه هـا را تحت تاثیر قـرار دهد.

قـرار دادن ماهـی سـر سفرهفت سـین اصالً سـنتی ایرانی نیسـت و یک 
سـنت چینی وارداتی به ایران اسـت.به گزارس ایسـنا، سـرهنگ جمشید 
محبت خانـی - فرمانـده یـگان حفاظـت محیـط زیسـت کشـور- هفته 
گذشـته در جریـان آخریـن نشسـت خبـری سـال 97، ضمـن اشـاره به 
آماده بـاش محیط بانـان در تعطیـالت نـوروز و برخـورد جدی بـا تخلفات 
زیسـت محیطـی در ایـن ایام، نسـبت به خریـد و فروش ماهـی »زبرا« 
انتقاد کرد و گفت: متأسـفانه شـاهدیم که در شیشـه های بسـیار کوچک 
دربسـته ماهـی »زبـرا« به فروش می رسـد. نهایتـًا این ماهی هـا تا 5 یا 

6 روز می تواننـد زنـده بماننـد.

هشدار محیط زیست 
درباره ماهی »زبرا«

ــره  ــگری جزی ــرح گردش ــرای ط اج
از  یکــی  عنــوان  بــه  آشــوراده 
ــوری  ــت جمه ــفر ریاس ــات س مصوب
بــه اســتان گلســتان بــا دســتور 
مقــام قضایــی متوقــف شــد. بــا 
از  زیســت  محیــط  درخواســت 
دادســرا و حکــم مرجــع قضایــی، 
در  آشــوراده  گردشــگری  طــرح 
دریــای  ایرانــی  جزیــره  تنهــا 
ــه  ــی ک ــد. در حال ــف ش ــزر متوق خ
سرپرســت  کنعانــی  محمدرضــا 
اســتان  زیســت  محیــط  اداره کل 

گلســتان در ایــن خصــوص ابــراز 
بــی اطالعــی کــرد، معــاون سیاســی 
ــا،  ــوی ایرن ــرس و ج ــدار در پ فرمان
ــرای  ــت: اج ــوع گف ــد موض ــا تایی ب
ــح  ــا مصال ــاده ب ــاخت ج ــرح س ط
ــن  ــوج شــکن بندرترکم ــنگی از م س
شــکایت  ســبب  آب  ابتــدای  تــا 
زیســت  محیــط  حفاظــت  اداره 
شهرســتان بهشــهر واقــع در اســتان 
مازنــدران و در نهایــت صدور دســتور 
پــروژه شــد.محمد جــواد  توقــف 
فعالیــت  داشــت:  اظهــار  زنگانــه 

ایــن بخــش از طــرح گردشــگری 
ــت و  ــف اس ــوراده متوق ــره آش جزی
بایــد منتظــر مانــد.  اداره محیــط 
ــه  ــت ک ــی اس ــهر مدع ــت بهش زیس
مجوزهــای صــادره توســط مجریــان 
ــات  ــروژه شــامل عملی ــان پ و متولی
بندرترکمــن  ســواحل  در  اجرایــی 
نیســت و فقــط محــدود بــه جزیــره 

آشــوراده اســت.
بــه گفتــه زنگانــه، بــه همیــن دلیــل 
ــا دســتور دادســتان بندرترکمــن  و ب
ــواحل  ــت در س ــف فعالی ــم توق حک

و  شــد  اجــرا  شهرســتان  ایــن 
شــکایت مشــابهی از ســوی محیــط 
آن  دادســرای  در  بهشــهر  زیســت 
شــده  مطــرح  نیــز  شهرســتان 

ــت.  اس
ــت  ــوزه زیس ــا، ح ــزارش ایرن ــه گ ب
محیطــی بخــش اعظمــی از ســواحل 
بندرترکمــن و جزیــره آشــوراده در 
ــگاه  ــوزه پناه ــا ح ــتان ب ــرب گلس غ
ــورت  ــه بص ــش میانکال ــات وح حی
متمرکــز بــر عهــده اداره حفاظــت 
محیــط زیســت بهشــهر زیرمجموعــه 

ــت. ــدران اس ــتان مازن اس

توقف طرح گردشگری جزیره »آشوراده «

فاطمه نامجو
خبرنگار/ پیام ما

سرهنگ جمشید محبت خانی، از سوی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به جهت اهتمام و 
مشارکت برای حفظ محیط زیست به عنوان مدیر نمونه سازمانی معرفی شد.

بیش از ۱7 هزار قطعه پرنده 
در کردستان، شمارش شد

مدیـرکل حفاظـت محیـط زیسـت 
در  امسـال  گفـت:  کردسـتان 
سرشـماری پرنـدگان آبـزی و کنـار 
آبـزی مهاجـر زمسـتان گـذران بیـش از 17 هزار قطعـه پرنده در 
زیسـتگاه های اسـتان شناسـایی و شمارش شـد.فریبا رضائی  
اظهـار داشـت: سرشـماری پرنـدگان در منابـع آبی اسـتان مانند 
رودخانه ها، سـدها و تاالب زریبار در زمسـتان امسال همزمان با 
سراسـر کشـور انجام شد. سرشـماری به منظور کسب اطالعاتی 
در ارتبـاط بـا جمعیـت مهاجـر آبزی زمسـتان گـذران در اسـتان، 
شناسـایی گونـه هـای نـادر و در خطر انقـراض انجام می شـود.

بعـد از کسـب اطالعـات و آمـار جمعیتـی الزم آنها را به سـازمان 
محیط زیسـت برای بررسـی وضعیت گونه ها ارسـال می شـود.

پرنده

ماهی های سد »زیردان« 
در دام صیادان

دو متخلـف که در حوضه سـد زیردان، 
مبـادرت بـه صیـد غیـر مجـاز ماهـی 
نموده بودند، شناسـایی، دستگیر و به 
مراجـع قضایی معرفی شـدند. وحیـد پورمـردان مدیرکل حفاظت 
محیط زیسـت سیستان و بلوچسـتان گفت: این متخلفین که در 
جریان گشـت و کنترل محیط بانان ادارت حفاظت محیط زیسـت 
شهرسـتانهای کنارک، سرباز، نیکشـهر و با همکاری یگان حفاظت 
محیـط زیسـت اداره کل دسـتگیر شـده بودند، جهت طـی مراحل 
قانونـی بـه مراجـع قضایی شهرسـتان نیکشـهر معرفـی و تحویل 
شـدند. یگان حفاظت محیط زیست شهرستان نیکشهر، موفق به 
شناسـایی و دسـتگیری دو نفـر متخلف صید، اقـدام به صید غیر 

مجاز  در حومه شهرسـتان نیکشـهر نموده بودنـد، گردید.

صید

مرحله دوم رهاسازی آب از 
سد مهاباد از سر گرفته شد

احیـای  سـتاد  هـای  پیگیـری  بـا 
دریاچه ارومیه مرحله دوم رهاسازی 
آب از سـد مهابـاد از امروز آغاز شـد.

 بـه گـزارش ایسـنا منطقـه آذربایجـان غربـی بـا پیگیری هـای 
سـتاد احیای دریاچه ارومیه مرحله دوم رهاسـازی از سد مهاباد 
از امـروز بـا دبـی 20 متـر مکعب بـر ثانیه آغـاز شـد.مرحله دوم 
رهـا سـازی از سـد مهاباد از 27 بهمن سـال جاری بـه میزان 30 
میلیـون مترمکعب بـا دبی 20 مترمکعب در ثانیه آغاز شـده بود 
کـه چنـدی پیش با درخواسـت نماینـده مهاباد این رها سـازی 
از سـد مذکـور متوقف شـده بود. سـد مهاباد عـالوه برتأمین آب 
شـرب شـهر، بیـش از 12 هـزار هکتـار از اراضـی کشـاورزی این 

شهرسـتان را نیـز زیر پوشـش قـرار می دهد

سد

حفر و تجهیز 4۳ حلقه چاه 
در لرستان

 مدیرعامـل آبفـار لرسـتان گفـت: 
43 حلقـه چـاه در اسـتان حفـر 
علیرضـا  اسـت.  تجهیـز شـده   و 
تاکنـون 18  ابتـدای سـال جاری  از  کـرد:  اظهـار  کاکاونـد، 
حلقـه چـاه در اسـتان حفـر شـده اسـت. وی با بیـان اینکه 
دیگـر نیـازی بـه حفـر چاه دراسـتان نیسـت، تصریـح کرد: 
همچنیـن در مـدت یـاد شـده 25 حلقـه چـاه تجهیز شـده 
اسـت. 217 کیلومتر از ابتدای سـال جاری لوله گذاری شـده 
و 35 مخـزن احـداث شـده اسـت. حجـم ایـن مخـازن 3 
هـزار و 685 متـر مکعـب اسـت.آب شـرب چیزی نیسـت 
که به مسـائل مالی وصل شـود و مردم شـهر و روسـتا آب 
مـی   خواهنـد و خیلی از جاها با دسـت خالـی کار کرده ایم.

چاه

شــنیده هــا حاکــی از آن اســت 
کــه جــواد میبــدی، مدیــرکل 
دفتــر نظــام هــای بهــره بــرداری 
و حفاظــت آب و آبفــای وزارت 
ــرح  ــدع ط ــف و مب ــرو و مول نی
آب  بخشــی  تعــادل  و  احیــا 
هــای زیرزمینــی، در اعتــراض 
ــا  ــای صرف ــداوم رویکرده ــه ت ب
ــان  ــا آرم ســازه ای و ناســازگار ب
ــت  ــه موافق ــات آب )از جمل نج
ــزار  ــه چنده ــاص بودج و اختص
احــداث  بــرای  میلیــاردی 
ســدهایی جدیــد در خوزســتان( 
ــا  ــی ه ــی توجه ــه ب ــز ادام و نی
نســبت بــه پیشــبرد موثــر طــرح 

جملــه  )از  بخشــی  تعــادل 
گذشــت بیــش از یــک ســال 
شــورای  جلســه  آخریــن  از 
وزارت  در  آب  منابــع  حفاظــت 
نیــرو بــه عنــوان محمــل نظــارت 
طــرح  اجــرای  بــر  ســتادی 
ــاره  ــد کن ــی(، قص ــادل بخش تع
گیــری از مســئولیت و جداشــدن 
دارد. را  نیــرو  وزارت  ســتاد  از 

طرح تعادل بخشی
در  کــه  انتقاداتــی  از  یکــی 
میبــدی  جــواد  کناره گیــری 
ــی  ــی توجه ــود ب ــرح می ش مط
بخشــی  تعــادل  طــرح  بــه 
ایســنا  کــه  آنطــور  اســت. 
طــرح  دهــد،  مــی  گــزارش 
از  تعادل بخشــی  و  احیــا 
بررســی  مــورد   1393 ســال 

ــه  ــد از مصوب ــت و بع ــرار گرف ق
ســال  در  آب  عالــی  شــورای 
ــی  ــات اجرای ــما عملی 1394 رس
مختلــف  مســئولیت های  و 
ایــن طــرح تدویــن و آغــاز شــد. 
همچنیــن در جلســه پانزدهــم 
اعتبــارات  آب  عالــی  شــورای 
ــن  ــرای ای ــرای اج ــاز ب ــورد نی م
طــرح در نظــر گرفتــه شــد کــه در 
ــدی  ــد 14 درص ــال 1394 رش س
اعتبــارات نســبت بــه ســال قبــل 
اتفــاق افتــاد. در ســال 1395 
ادامــه  اعتبــارات  رشــد  نیــز 
ــا متاســفانه در ســال  داشــت ام
درصــد   10 تنهــا  نیــز  گذشــته 
اعتبــارات تخصیــص پیــدا کــرد.

ــر  ــه دبی ــود ک ــته ب ــال گذش »س
تعادل بخشــی  طــرح  اجــرای 
شــرکت  زیرزمینــی  آب هــای 

ایــران،  آب  منابــع  مدیریــت 
ضمــن انتقــاد از دســتگاه های 
مربوطــه بــرای اجــرای طــرح 
کــرده  تاکیــد  تعادل بخشــی، 
جهــاد  وزارت  متاســفانه  بــود: 
پیشــبرد  بــرای  کشــاورزی 
اهــداف ایــن طــرح مقاومــت 
دلیــل  همیــن  بــه  می کنــد. 
بایــد گفــت کــه هدف گــذاری 
صرفه جویــی  کــه  امســال 
مترمکعــب  میلیــارد  یــک 
آب اســت بــا شــرایط فعلــی 
بــود.« نخواهــد  امکان پذیــر 

تدام رویکرد سازه ای
دیگــر انتقــاد جــواد میبــدی، 
در  ســازه ای  رویکــرد  تــداوم 
موضوعــی  اســت.  کشــور 
فعــاالن  از  بســیاری  کــه 
نســبت  نیــز  زیســت  محیــط 
هســتند. منــد  گلــه  آن  بــه 
چنــدی پیــش محمــد درویــش 
محیــط  فعــال  و  کارشــناس 
زیســت بــا انتقــاد از رویکــرد 
اینگونــه  کشــور  در  ســازه ای 
گفتــه بــود:  محمــود حجتــی در 
ــاد  ــه انتق ــابقه ب ــخنانی کم س س
سدســازی  صنعــت  از  آشــکار 
در کشــور پرداختــه و خواهــان 
شــگرد  بــا  آن  جایگزینــی 
حجتــی  شــد.  آبخیــزداری 
ایــن را هــم اضافــه کــرد کــه 
پــای  بــرآن  امــروز  او  آنچــه 
می فشــارد، جهــان علــم پیشــتر 
دیگــر کســی  و  تاییــد کــرده 
از  آب،  ذخیره ســازی  بــرای 
 سدســازی اســتفاده نمی کنــد.
ســخنان وزیــر جهادکشــاورزی 
ــی  ــاد دوران کوتاه ــده را ی نگارن

انداخــت در دولــت دوم محمــود 
علــی  کــه  نــژاد  احمــدی 
ســازمان  ریاســت  ســالجقه، 
ــزداری  ــع و آبخی ــا، مرات جنگل ه
داشــت؛  برعهــده  را  کشــور 
امــا پــس از آنکــه دولتی هــا 
را بــه درســتی زنهــار داد کــه 
در  را  ملــی  ســرمایه  نبایــد 
پــای سدســازی هــدر دهنــد، 
شــد! اســتعفا  بــه   مجبــور 

ایــن  شــباهت های  از  فــارغ 
ــوان  ــه عن ــه تاریخــی، ب دو واقع
ســال   31 کــه  پژوهشــگری 
تهــران  دانشــگاه  در  پیــش 
در همیــن رشــته آبخیــزداری 
طبیعــت  خوانــِش  بــه  آغــاز 
شــنیدن  از  کــردم؛  ایــران 
حجتــی  محمــود  ســخنان 
امیــدوارم  بســیار خرســندم و 
ترغیــب  را  دولــت  بتوانــد 
غلبــه  از  رویکــرد  تغییــر  بــه 
نمــاد  بــا  ســازه ای  تفکــر 
ــه  ــت آب ب ــازی در مدیری سدس
و شــگردهایی کمتــر  رفتارهــا 
آبخیــزداری  چــون  ســازه ای 
درنهایــت  و  آبخوانــداری  و 
دهــد. ســوق   غیرســازه ای 
 ایــن نقــِص بزرگــی اســت کــه 

در کارنامــه آبخیــزداران در طــول 
آشــکار  گذشــته  دهــه  چنــد 
از  البتــه بخشــی  و  می نمایــد 
ــده  ــه ش ــای ارای ــه محتواه آن ب
تــا  کارشناســی  مقاطــع  در 
آبخیــزداری  و  دکتــرای مرتــع 
بازمی گــردد؛  دانشــگاه ها  در 
جایــی کــه بــه جــای بــردِن 
عرصه هــای  در  دانشــجوها 
ایشــان  آشــناکردِن  و  واقعــی 
بوم شــناختی  حقایــق  بــا 
ــی  ــه گونه گون ــه ب ــه باتوج عرص
بــر  حاکــم  زیســتی/فرهنگی 
حوضه هــای آبخیــز، آنهــا را وادار 
ــا  ــواع فرمول ه ــری ان ــه یادگی ب
در  ســازه ای  روش هــای  و 
دانشــگاهی  کتاب هــای 
پیشــوند  البــد  تــا  می کننــد 
»مهندســی« تناســب بیشــتری 
ــد.  ــردی یاب ــن رشــته راهب ــا ای ب
 جــان کالم آنکــه یــک مهنــدس 
طبیعــی،  منابــع  واقعــی 
اســت  کاربلــدی  متخصــص 
ــر در  ــه کمت ــه هرچ ــه یادگرفت ک
ــزان  ــرده و می طبیعــت دســت ب
و  ســنگ  و  ســیمان  مصــرف 
بتــن و توری هــای فلــزی اش 
کمتــر باشــد، موفق تــر اســت. «

ته
نک

شـنیده هـا حاکـی از آن اسـت کـه جـواد میبدی، 
مدیـرکل دفتـر نظام هـای بهره بـرداری و حفاظت 
آب و آبفـای وزارت نیـرو و مولـف و مبـدع طـرح 
احیـا و تعـادل بخشـی آب هـای زیرزمینـی، در 
اعتـراض بـه تـداوم رویکردهـای صرفـا سـازه ای 
و ناسـازگار بـا آرمـان نجـات آب  و نیـز ادامـه بـی 
توجهـی ها نسـبت بـه پیشـبرد موثر طـرح تعادل 
بخشـی )از جملـه گذشـت بیـش از یـک سـال از 
آخریـن جلسـه شـورای حفاظـت منابـع آب در 
وزارت نیـرو(، قصـد کنـاره گیـری از مسـئولیت و 

جداشـدن از سـتاد وزارت نیـرو را دارد.

برق متعلق به همه اقشار جامعه است از اسراف در مصرف آن پرهیز کنیم .     

آگهی  مناقصه عمومی )یک مرحله ای(

4442
روابط عمومی شرکت سهامی  برق منطقه ای خوزستان

ــر را از  ــزات زی ــن تجهی ــر دارد  تامی ــزار در نظ ــه گ ــتگاه مناقص ــوان دس ــتان بعن ــه ای خوزس ــرق منطق ــهامی ب ــرکت س ش
ــد: ــه شــرکتهای واجــد صالحیــت واگــذار نمای ــه شــرایط ذکــر شــده ب ــا توجــه ب ــق مناقصــه عمومــی  و ب طری

ــدارکات  ــه ســامانه الکترونیکــی  ت ــخ 1397/12/27 لغایــت 1398/01/11 ، ب ــان میتواننــد از تاری ــغ و محــل دریافــت اســناد: متقاضی ــان ، مهلــت ،مبل *زم
ــا پرداخــت 500/000 ریــال از طریــق درگاه پرداخــت اینترنتــی  در وجــه شــرکت ســهامی بــرق  دولت)ســتاد( بــه آدرس www.setadiran.ir مراجعــه و ب
منطقــه ای خوزســتان ، بانــک ملــی  ایــران شــعبه مرکــزی اهــواز  بــه شــماره حســاب ســیبا  2175092301004 بــرای خریــد  اســناد مناقصــه اقــدام نماینــد. 
نــوع و مبلــغ تضمیــن شــرکت در فرآینــد ارجــاع کار:بصــورت ضمانتنامــه بانکــی معتبــر یــا واریــز نقــدی بــه حســاب شــرکت ســهامی بــرق منطقــه ای 

خوزســتان بانــک ملــی ایــران شــعبه مرکــزی اهــواز بــه شــماره حســاب ســیبا 2175092257003 مــی باشــد.
* زمــان و محــل تحویــل اســناد مناقصــه: پیشــنهاد دهنــدگان بایــد تصویــر کلیــه مــدارک پاکــت هــا ) الــف ، ب ،ج( را در ســامانه تــدارکات الکترونیکــی 
دولــت تــا ســاعت 12:00 روز یکشــنبه مــورخ 1398/02/01  بارگــذاری نمــوده و اصــل مــدارک را مطابــق شــرایط منــدرج در اســناد مناقصــه در پاکــت الک 
و مهــر شــده  بــه آدرس اهــواز- بلــوار گلســتان – ســازمان آب و بــرق خوزســتان – ســاختمان شــماره 2  شــرکت ســهامی بــرق منطقــه ای خوزســتان- 
طبقــه همکــف- دبیرخانــه مرکــزی شــرکت ســهامی بــرق منطقــه ای خوزســتان تحویــل داده و رســید دریافــت نماینــد . تمامــی فرآینــد برگــزاری مناقصــه 
از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت صــورت مــی پذیــرد . پیشــنهادهایی کــه در ســامانه ســتاد ثبــت نشــده باشــند فاقــد اعتبــار بــوده و غیــر 

قابــل بررســی مــی باشــند. 
* تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ستاد : روز دوشنبه مورخ 1397/12/27 می باشد.

*محل تامین اعتبار:بودجه سرمایه ای از محل منابع داخلی )غیر عمرانی ( می باشد.
* مدت اعتبار پیشنهادها:از زمان بازگشایی پاکت های مناقصه شش ماه می باشد.

* گشــایش پیشنهادها:پیشــنهادهای ارائــه شــده در ســامانه در روز دوشــنبه مــورخ 1398/02/02 ســاعت 08:00  صبــح در اهــواز- بلــوار گلســتان- ســازمان آب و 
بــرق خوزســتان- ســاختمان شــماره 2 شــرکت ســهامی بــرق منطقــه ای خوزســتان- ســالن کنفرانــس گشــایش خواهــد یافــت.

* در ضمن  به پیشنهادهای فاقد اصل امضاء مشروط ، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از مدت مقرر واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.
* عالقمندان به شرکت در مناقصه می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی ) توکن ( با شماره تماس 41934-021 تماس حاصل نمایند.

www.setadiran.ir سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
http://iets.mporg.ir پایگاه اطالع رسانی مناقصات 

http://tender.tavanir.org.ir پایگاه اطالع رسانی مناقصات شرکت توانیر 

  نوبت اول

شماره فراخوان در سامانه  شماره مناقصه
مبلغ تضمین شرکت در شرح مناقصهتدارکات الکترونیکی دولت

فرآیند ارجاع کار
تاریخ بازگشایی 

پیشنهادها

97/70220372097001262000180/م 
خرید 108 هزار کیلوگرم 

472/500/000 ریالنبشی گالوانیزه گرم
روز دوشنبه مورخ 

 1398/02/02
ساعت 8:00  صبح

شرکت سهامی برق منطقه ای 
خوزستان
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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 تاش می کنیم سفرهای خارجی را کم کنیم4
معاون وزیر کشور گفت: رویکرد وزارت کشور این است که هم وطنان در تمامی شهرها و روستاها 
یعنی 37 هزار دهیاری و هزار و 279 شهرداری نوروز متفاوتی را تجربه کنند.

پیام میراث

رنا
 ای

س:
عک

و  مسـافرتی  خدمـات  دفاتـر  صنفـی  انجمـن  رییـس 
گردشـگری اسـتان تهـران از آغـاز طـرح سـفر آسـان در 
داد.  خبـر  نـوروزی  تعطیـالت  بـا  همزمـان  اسـتان  ایـن 
تورهـای سـه روزه تهـران بـا اقامـت در هتـل 5 سـتاره و 
اسـت. شـده  قیمت گـذاری  تومـان  هـزار   379 گشـت، 

امیرپویـان رفیعی شـاد بـا اشـاره بـه این کـه تهـران مقصد 
گردشـگران نیسـت و اسـتانی گـذری محسـوب می شـود 
کـه مسـافران آن بیشـتر بـه انگیـزه دیـدن خویشـاوندان 
بـه آن سـفر می کننـد و در خانـه نزدیکانشـان اقامت دارند 
و کمتـر بـه هتـل می رونـد، بـه ایسـنا گفـت: در راسـتای 
تهـران  اسـتان  معرفـی  و  سـفر  آسان سـازی  سیاسـت 
بـا  روزه ای  تورهـای سـه  عنـوان مقصـد گردشـگری،  بـه 
پایین تریـن حـد قیمـت طراحـی شـده کـه در تعطیـالت 
نـوروز اجـرا می شـود.وی ایـن تورهـا را در نتیجـه تشـکیل 
کمیتـه نـوروزی تهران گـردی بـا همـکاری اداره کل میـراث 
فرهنگـی، صنایـع دسـتی و گردشـگری دانسـت و افـزود: 
درحـال حاضـر تعـدادی از دفاتـر خدمـات مسـافرتی در 
ایـن کمیتـه عضو هسـتند، هرچنـد که برای عضویت سـایر 
آژانس هـا هیـچ محدودیتـی تعیین نشـده اسـت. یکی از 
مصوبـات ایـن کمیته، تشـکیل تورهای سـه روزه با اقامت 
در هتل هـای 5 سـتاره تهـران به همراه وعده هـای صبحانه 
و گشـت های شـهری بـا پرداخـت همـه ورودیه هـا بـوده 
کـه قیمـت آن بـرای هـر نفـر 379 هـزار تومـان اسـت. 
ایـن درحالـی اسـت کـه فقـط قیمـت یـک شـب اقامـت 
در هتـل 5 سـتاره تهـران بیـن 800 تـا 900 هـزار تومـان 
اسـت و یقینـًا در حالـت عـادی قیمت چنین تـوری بیش 
از سـه برابـر نـرخ تورهـای طراحـی شـده بـرای نـوروزی، 
تمـام می شـود.به گفتـه او، تـا کنـون 900 نفـر شـب یا 300 
نفـر در ایـن تورهـای سـه روزه نام نویسـی قطعـی کرده اند 
امـا پیش بینـی بـر ایـن اسـت کـه یـک تـا دو هـزار نفر از 
تورهـای تهران اسـتقبال کنند. رفیعی شـاد اظهـار کرد: برای 
معرفـی تهـران بـه عنـوان یک مقصـد گردشـگری نه محل 
گـذر موقـت مسـافران، از تمام ابزارهای تبیلغاتی اسـتفاده 
انیمیشـنی  هـم  دیریـن«  »دیریـن  مجموعـه  و  شـده 
دربـاره سـفر تهیـه کرده اسـت تـا از ایـن طریق مسـافران 
بیشـتری امسـال بـه تهـران و مناطـق کم برخـوردار سـوق 
داده شـوند. مـا امیدواریـم در ایـن هفتـه آخـر کـه معموالً 
در برنامه ریـزی سـفر ایرانی هـا تأثیـر گذار اسـت، جمعیت 

بیشـتری در طـرح سـفر آسـان تهـران شـرکت کننـد.

سوژه »سفر ارزان« در 
تهران کلید خورد

لنا
 ای

س:
عک

فاضالب به »چشمه علی« رسید
به گفته مردم محلی و مسووالن، فاضاب شهری به چشمه علی شهر ری، وارد شده است

براساس مشاهدات، آب چشمه علی این روزها با لجن یکی شده است

را  خـودش  کار  متـرو   TBM دسـتگاه 
کـرد، آن قـدر در تونـل ایجادشـده بـرای 
محـدوده   در  متـرو   6 خـط  ایسـتگاه 
چشـمه علی جلـو رفـت تا پـای فاضالب 
شـهری هـم بـه ایـن چشـمه  طبیعی - 
تاریخـی بـاز شـد. حـاال مـردم شـهرری 
بـه جـای فرش هایـی کـه هر سـال این 
می شسـتند،  علـی  چشـمه  در  موقـع 
چشم شـان بایـد بـه لجن و زبالـه عادت 

. کند
از  شـهرری  متـرو   6 خـط  کشـیدن   
محـدوده  چشـمه علی و خشـک شـدن 

تدریجـی آِب ایـن چشـمه  تاریخـی در 
طـول یـک سـال گذشـته، داسـتان های 
طبیعـی  ایـن محوطـه  بـرای  متفاوتـی 
رقـم زد. بعـد از ختـم بـه خیـر شـدن 
پـای  این بـار  چشـمه،  آِب  وضعیـت 
فاضـالب در میان اسـت و حـاال عالوه بر 
وارد شـدن آب سـفره های زیرزمینـی به 
نقطـه  اصلـی خـود به گفته  مـردم محلی 
شـهری  فاضـالب  مسـووالن،  تائیـد  و 

چشـمه وارد شـده اسـت.
علـی،  چشـمه  امـروز  تـا  بگوییـم  اگـر 
اتفاقـات مختلـف و تلـخ زیـادی را بـا 
سـرانجامی خـوب پشـت سـر گذاشـته، 
امـا حـاال بـه نظـر می رسـد ادامـه  ماجرا 
قـرار اسـت جـور دیگـری رقـم بخـورد.

و این سـرآغاز یک داسـتان جدید برای 
محوطـه ای اسـت کـه تـا همیـن سـال 
گذشـته، مردم شـهر ری در آِب آن یکی 
از قدیمی تریـن سـنت های خـود یعنـی 
بـرای  فرش هایشـان  شست وشـوی 
نـوروز را بـه جـا می آوردنـد؛ همان طـور 
کـه »آلبـر الموریـس« در مسـتند »بـاد 

صبـا« بـه تصویـر می کشـد.
و سـرانجام فعـال شـدن کارگاه خـط 6 
متـرو در محـدوده  چشـمه علـی، کـه بـا 
اصرار میراث فرهنگی در حدود دو سـال 
پی هـای  از  را  لرزش هایـش  گذشـته، 
»بـرج طغـرل«، »قبرسـتان ابن بابویـه« 
و »دژ رشـکان« دور کـرده بودنـد، نهایتـا 
بـه پای چشـمه علی نوشـته شـد. در آن 

مختلـف،  رایزنی هـای  از  بعـد  و  زمـان 
میـراث فرهنگـی موفـق شـده بـود تـا 
در یـک قـدم تاریخـی مسـووالن متـرو 
را متقاعـد کنـد مسـیر خـط 6 را تغییـر 
دهنـد، حتـی قـرار شـد تونـل متـرو آن 
سـه محوطـه و »محوطـه چشـمه علی« 
را دور بزنـد تـا از بروز هرگونه آسـیبی به 
ایـن نقـاط تاریخـی جلوگیری شـود، اما 
بعـد از مدتـی خبـر رسـید هـر روز ِدبـی 
آب در چشـمه علـی شـهرری پایین تـر 
مـی رود و حتـی یکـی دو بـار هـم آب 

چشـمه خشـک شـده اسـت.
پاییـن رفتـن دبـِی آب چشـمه  بـاال و 
در طـول یـک سـال گذشـته بسـته بـه 
فعالیـت کارگاه متـرو از یـک سـو و حاال 
رسـیدن فاضالب شـهری به این چشـمه 
کـه مسـووالن عمده علـت آن را بر گردن 
کارگاه متـرو می اندازنـد، از سـوی دیگـر 
باعث شـده تا عالوه بر شـوک واردشـده 
بـه مسـووالن کـه هنـوز علـت اصلـی آن 
را نمی داننـد، دنبـال راهـکاری مناسـب 
بـرای برطـرف کـردن ایـن اتفاق باشـند.

طبـق آن چـه مـردم محلـی در تمـاس 
براسـاس  و  ایسـنا گفتنـد  خبرنـگار  بـا 
مشـاهدات، آب چشـمه علی ایـن روزهـا 
بـا لجـن یکـی شـده، علف هـای هـرز با 
زباله هایـی روی آب، دور تـا دور چشـمه 
بعـد  روزهـای  وضعیـِت  و  را گرفته انـد 
تاریخـی هنـوز مشـخص  ایـن چشـمه  
اداره  مدیـر   - بزرگ نیـا  دالور  نیسـت! 
کل میـراث فرهنگـی، صنایـع دسـتی و 
گردشـگری اسـتان تهران - در گفت وگو 
روز گذشـته  ایسـنا می گویـد: چنـد  بـا 
همـراه بـا برخی از اعضای شـورای شـهر 
و شـهردار شـهرری از وضعیـت چشـمه 

علـی دیـدن کردیم، شـهردار منطقـه نیز 
پـای کار اسـت، همـه نسـبت بـه ایـن 
اتفاق حساسـیت نشـان داده انـد، از یک 
سـو پیگیری هـای میـراث فرهنگـی در 
ایـن زمینـه ادامـه خواهـد داشـت و از 
سـوی دیگـر بایـد دیـد برای نجـات این 

چشـمه چـه کاری انجـام شـود.
او بـا تاکیـد بر ایـن که باید بـه نتیجه ی 
ایـن پیگیری هـا نیـز فکـر کـرد، ادامـه 
نجات بخشـی  بـه  بایـد  مـا  می دهـد: 
ایـن چشـمه فکـر کنیـم، در عیـن ایـن 
کـه بپذیریـم کار متـرو نیـز تعطیل بـردار 

. نیست
وی بـا بیـان ایـن کـه شـرکت متـرو تـا 
دانشـگاهی  از پشـتیبانی مراکـز  امـروز 
بـوده  بهره منـد  تهـران  دانشـگاه  ماننـد 
اسـت، می گویـد: هیـات پژوهشـی این 
مرکـز، همیشـه کار را بـه لحـاظ فنـی و 

علمـی تاییـد کرده انـد، حتـی نگرانی هـا 
بـرای آِب چشـمه کـم شـده اسـت، امـا 
بـه کانـال  بـه نظـر می رسـد  متاسـفانه 

برخـورد کرده انـد. فاضـالب 
او اضافـه می کنـد: هـر چند اکنـون زیاد 
روی  این کـه  امـا  نداریـم،  آب  دغدغـه 
آب خـزه بسـته  شـده و آلودگـی دیگری 
بـه محیـط اضافـه شـده یـا فاضـالب به 
محوطـه راه پیـدا کرده باشـد، نیاز اسـت 

تـا محیط زیسـت وارد شـود.
بزرگ نیـا خبـر می دهـد: قرار اسـت یک 
نشسـت بین محیط زیسـت، شـهرداری 
و میراث فرهنگـی برای بررسـی وضعیت 
چـه  هـر  شـود،  برگـزار  علـی  چشـمه 
هسـت احتمـاال متعلـق بـه مترو اسـت 
امـا باید بررسـی های دقیق تـری در این 

زمینـه انجام شـود.

صنایـع  فرهنگـی،  میـراث  کل  مدیـر 
دسـتی و گردشـگری اسـتان اصفهـان، 
از پایـان فعالیـت کارگاه هـای مرمـت در 
بناهای شـاخص تاریخی استان اصفهان 
در آسـتانه نـوروز 1398 جهـت رفـاه حال 
گردشـگران نوروزی خبـر داد.فریدون هللا 
یـاری مدیـر کل میـراث فرهنگی اسـتان 
اصفهـان بـا اعـالم ایـن مطلـب افـزود: 
بـا توجـه بـه اینکـه در تمامـی بناهـای 
تاریخـی شـاخص اسـتان اصفهـان بـه 

اسـتان  جهانـی  هـای  مجموعـه  ویـژه 
کارگاه هـای مرمتـی بـه فراخور نیـاز برپا 
اسـت، بـه جهـت رفـاه حـال گردشـگران 
نـوروزی، برخـی از ایـن مرمتهـا تـا پایان 
اسـفندماه بـه پایـان رسـیده و یـا اینکـه 
کارگاه هـای مرمـت تـا پایـان تعطیـالت 
نـوروزی بـه طـور کامـل تعطیـل خواهند 
شـد.او گفـت: در حـال حاضر در مسـجد 
تاریخی امـام اصفهان 4 کارگاه مرمتی از 
جملـه مرمت ایوان عظیم ضلع شـمالی، 

مرمـت تـرک )بخـش( سـیزدهم گنبـد 
مسـجد امـام )ره( و مرمتهـای موضعـی 
بخشـهای مختلف مسـجد در حال انجام 
اسـت.او افـزود: در مجموعـه جهانی کاخ 
چهلسـتون نیـز مرمـت کالبـدی سـقف 
ایـوان چوبی و همچنیـن مرمت تزئینات 
انجـام  دسـت  در  نیـز  ایـن کاخ  ایـوان 
اسـت. بـا ایـن وصـف و بـه جهـت رفـاه 
حـال گردشـگران نـوروزی در حالـی کـه 
نیمـی از محوطـه 700 متـری ایـوان کاخ 
چهلسـتون توسـط مرمتگـران داربسـت 
زده شـده بـود، تـالش کردیم تـا با جمع 
آوری بخـش اعظـم داربسـتهای ایـوان 
فضـای کافی جهت تـردد گردشـگران در 

ایـن فضـای تاریخـی مهیا شـود.

برچیده شدن بخش اعظم 
داربست های ایوان کاخ چهلستون

بررسی های باستان شناسی ایران و 
آلمان در کرمان به فصل پنجم رسید

پنجمیـن فصـل بررسـی های مشـترک باسـتان شناسـی ایـران و آلمـان بـا 
حضورتیـم باسـتان شناسـی و علـوم میـان رشـته ای در جنوب کرمـان در حال 
انجام اسـت. نادر علیداد سـلیمانی سرپرسـت ایرانی هیأت باسـتان شناسـی 
بـا اعـالم ایـن خبر گفـت: فصل پنجم بررسـی های مشـترک ایران و دانشـگاه 
توبینگـن آلمـان، در گسـتره شهرسـتان های جیرفـت، فاریاب، کهنـوج و رودبار 
صـورت می گیرد.ایـن باسـتان شـناس تصریح کـرد: این فصل از بررسـی ها در 
تداوم 4 فصل گذشـته در جنوب کرمان با حضورتیم باسـتان شناسـی و علوم 
میان رشـته ای به بررس پیمایشـی محدوده شهرسـتان های یاد شـده و جمع 
آوری اسـناد و مـدارک باسـتان شناسـی )مسـتند سـازی تپه هـا، محوطه ها و 

ابنیـه تاریخی( می پـردازد.
سـلیمانی افـزود: در ایـن فصـل از بررسـی ها پژوهشـگران پژوهشـگاه میراث 
فرهنگـی و گردشـگری، پژوهشـگران آزاد و اعضـای تیـم دانشـگاه توبینگـن 
آلمـان بـه برسـی حـوزه یاد شـده خواهنـد پرداخـت.وی گفت: در بررسـی های 
فصل های پیشـین نتایج ارزشـمندی از استقرارهای انسـانی در جنوب جیرفت 
از دوره نـو سـنگی تـا ادوار اسـالمی مـورد شناسـایی قـرار گرفـت کـه حاکی از 

غنـای حـوزه فرهنگـی تمدنـی هلیـل رود در ادوار یاد شـده اسـت.

ته
نک

دالور بزرگ نیـا، مدیـر اداره کل میـراث فرهنگی، صنایع دسـتی 
و گردشـگری اسـتان تهران  می گویـد: چند روز گذشـته همراه 
با برخی از اعضای شـورای شـهر و شـهردار شـهرری از وضعیت 
چشـمه علـی دیدن کردیم، شـهردار منطقـه نیز پای کار اسـت، 
همـه نسـبت به ایـن اتفاق حساسـیت نشـان داده انـد، از یک 
سـو پیگیری هـای میراث فرهنگـی در این زمینـه ادامه خواهد 
داشـت و از سـوی دیگـر بایـد دیـد بـرای نجـات این چشـمه 
چـه کاری انجـام شـود.او بـا تاکید بر ایـن که باید بـه نتیجه ی 
ایـن پیگیری هـا نیـز فکـر کـرد، ادامـه می دهـد: مـا بایـد بـه 
نجات بخشـی این چشـمه فکر کنیم، در عین ایـن که بپذیریم 
کار متـرو نیـز تعطیل بردار نیسـت.وی بـا بیان این که شـرکت 
متـرو تا امـروز از پشـتیبانی مراکز دانشـگاهی مانند دانشـگاه 
تهـران بهره منـد بـوده اسـت، می گوید: هیـات پژوهشـی این 
مرکـز، همیشـه کار را بـه لحـاظ فنـی و علمـی تاییـد کرده اند، 
حتی نگرانی ها برای آِب چشـمه کم شـده اسـت، اما متاسـفانه 

بـه نظر می رسـد بـه کانـال فاضـاب برخـورد کرده اند.

میراثمیراث

آلمان در مسیر بازگرداندن میراث استعماریبررسی ساماندهی بقعه» شیخ صفی الدین اردبیلی«
پایگاه هـای  امـور  مدیـرکل   
از  فرهنگـی  میـراث  جهانـی 
بررسـی مرحلـه شـناخت طـرح 
سـاماندهی بافت پیرامونی بقعه 
شـیخ صفی الدیـن اردبیلـی خبـر داد. در کمیتـه تخصصی 
امـور پایگاههـای میراث جهانی روند مرحله شـناخت طرح 
سـاماندهی بافـت پیرامـون بقعـه شـیخ صفـی اردبیلـی 
مـورد بررسـی قـرار گرفـت. فرهـاد عزیـزی مدیـرکل دفتر 
امـور پایگاه هـای جهانـی بـا اعـالم این مطلب گفـت: طرح 
سـاماندهی محـدوده بقع شـیخ صفی با رویکـرد حفاظت 
ارزشـهای برجسـته مجموعـه میـراث جهانـی و بـا هـدف 
ترسـیم و تعییـن چشـم انـداز، بازخوانـی هویـت تاریخی، 

مذهبـی، آیینـی و قرابـت محلـی بـه عنـوان کانـون و قلب 
تپنـده شـهر اردبیل توسـط مشـاور ذیصالح در حـال انجام 
اسـت.وی افـزود: مطالعـات تاریخـی و محتوایـی بافت به 
همراه مسـتندنگاری، سـنجش وضعیت و تحلیل یکپارچه 
عوامـل موثـر بـه منظـور ایجـاد تعـادل در بافـت تاریخی و 
شـهری بـا ضوابط خـاص جهانی از جمله اهدافی اسـت که 
در ایـن طـرح لحاظ شـده شـده اسـت.عزیزی تاکیـد کرد: 
در ادامـه تهیـه طـرح تالش شـده تـا ضمن توانمندسـازی 
و احیـا بافـت پیرامونـی بقعه شـیخ صفی الدیـن اردبیلی، 
طـرح مـورد نظـر پاسـخ گـوی نیازهـای جامعـه محلـی، 
زیرسـاخت های مـورد نیـاز گردشـگری با حفظ شـان بقعه 

در بافـت شـهری در نظـر گرفتـه شـود.

آلمـان موافقـت کـرده  دولـت 
بازگردانـدن  رونـد  بـه  اسـت 
بقایـای انسـانی و آثـار هنـری 
آفریقایـی  مسـتعمره های 
بخشـد.  سـرعت  مبـدا،  کشـورهای  بـه  خـود  سـابق 
وزارتخانه هـای فرهنـگ و امور خارجه آلمـان و مقام های 
فرهنگـی محلـی و منطقـه ای، هفتـه گذشـته پیمانـی را 
امضـا کردنـد کـه موزه هـا و موسسـات علمـی را متعهـد 
می کنـد فهرسـت برداری از آثـار تاریـخ طبیعـی، هنـر و 

تکمیـل کننـد.  را  اسـتعماری  دوره  فرهنگـی  تاریـخ 
هـدف از ایـن کار مشـخص کـردن ایـن مسـاله اسـت 
نحـوی تصاحـب شـده  بـه  آثـار  ایـن  از  کـه کدامیـک 

کـه بـه لحـاظ قانونـی در دنیـای امـروزی قابـل قبـول 
اقـدام  آن  اسـترداد  جهـت  در  اینکـه  ضمـن  نیسـت؛ 
شـود. امضاکننـدگان ایـن پیمـان گفتنـد کـه بازگردانـدن 
بقایـای انسـانی مربـوط بـه دوره اسـتعماری در اواخـر 
سـده نوزدهم و اوایل سـده بیسـتم، اولویت ایـن برنامه 
اسـت. تعهـد آلمان بـه انجام این کار، پـس از آن محقق 
شـد کـه در مطالعاتـی کـه بـه همـت »امانوئـل مکرون« 
رئیـس جمهـوری فرانسـه در نوامبـر 2018 آغـاز شـد، به 
بازگردانـدن گنجینه هـای آفریقایـی موجـود در موزه هـای 
فرانسـه سـفارش شـد، سیاسـتی کـه فشـار را بـر دیگـر 
آثـار  بازگردانـدن  بـرای  سـابق  اسـتعماری  قدرت هـای 

باسـتانی، افزایـش داد.

گزارش

پیام رسـانه

روزنامـه خبرشمال به نقل از آیت 
ا... سـید کاظم نورمفیدی نوشت: امروز 

روزی نیسـت که یقه هم را بگیریم.

روزنامـه بشارت یزد نوشت: 
پیشـگامان کویر یزد، قهرمان لیگ دسته 

یک هندبال کشور 

روزنامه اصفهان زیبا  به نقل از 
استاندار اصفهان نوشت: تخصیص 94درصد 

از بودجه های عمرانی کشور به استان ها 
روزنامه افسانه  به نقل از شهردار شیراز اصفهانیزدمازندران

نوشت: پرداخت حقوق کارگران پیش از 
مدیران به یک سنت تبدیل شده است.

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

بازار خراسان شمالی از وجود مرغ اشباع می شود
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری خراسان شمالی گفت: بازار این استان از فردا از وجود 

مرغ اشباع می شود.

فرمانــده انتظامــی شــرق اســتان تهــران گفــت: 3 میلیــون 
ترقــه در حــوزه شــرق اســتان کشــف شــده اســت.

جمــع  در  یکشــنبه  ظهــر  ناظــری  عبدالرضــا  ســردار 
خبرنــگاران ، گفــت: در چهارشــنبه آخــر ســال برخــی افــراد 
ــر در  ــه پرخط ــواد محترق ــروش م ــه ف ــدام ب ــودجو اق س
برخــی از نقــاط شــرق اســتان تهــران می کننــد کــه گاهــا 

ــم. ــخ بوده ای ــوادث تل ــاهد ح ش
ناظــری گفــت: در مجمــوع در شــرق اســتان تهــران بیــش 
از 3 میلیــون مــواد محترقــه کشــف شــده اســت و ایــن 
هشــدار را می دهــم کــه تولیــد کننــدگان و توزیــع کننــدگان 
ــوند و  ــتگیر می ش ــتان دس ــرق اس ــه در ش ــواد محترق م
ــراد  ــن اف ــل کار ای ــده و مح ــی ش ــع قضائ ــل مراج تحوی

ــود. ــب می ش پلم
وی یــادآور شــد: پلیــس در شــرق اســتان تهــران کارگاهی 
ــاز را  ــه دست س ــواد محترق ــه م ــت ک ــرده اس ــف ک را کش
ــد  ــازار می کردن ــرده و وارد ب ــد ک ــی تولی ــد خارج ــا برن ب
کــه ایــن افــراد دســتگیر و کارگاه موردنظــر پلمــب شــده 

اســت.
ــان  ــن بی ــران ضم ــتان ته ــرق اس ــی ش ــده انتظام فرمان
برنامه هــای چهارشــنبه آخــر ســال گفــت: پلیــس در 
ــدی  ــدگان ج ــع کنن ــدگان و توزی ــد کنن ــا تولی ــورد ب برخ
خواهــد بــود و ایــن افــراد حداقــل تــا پایــان تعطیــالت در 

ــود. ــد ب ــت خواهن بازداش
ــه و  ــت: ترق ــن گف ــه والدی ــی ب ــه توصیه های ــا ارائ وی ب
ــاق  ــا اتف ــن روزه ــه ای ــی ک ــه و انفجارهای ــواد محترق م
می افتــد ، معمــوالً بســیار خطــر آفریــن و حســاس 
ــا حرارتــی ناچیــز  ــه ای کوچــک و ی ــر ضرب ــر اث اســت و ب
ــی و  ــدرت تخریب ــه داد: ق ــود.ناظری ادام ــر می ش منفج
ــن  ــد والدی ــت، و بای ــیار باالس ــواد بس ــن م ــارتی ای خس
ــود  ــان خ ــودکان و نوجوان ــالمت ک ــظ س ــرای حف ــز ب عزی
بیــش از پیــش مراقــب بــوده و ضمــن حفــظ هوشــیاری، 
ــن  ــود از ای ــان خ ــان و جوان ــودکان، نوجوان ــتفاده ک از اس

ــد. ــری کنن ــن جلوگی ــواد خطرآفری م
و  فرهنگ ســازی  در خصــوص   : پایــان گفــت  در  وی 
ــران  کاهــش آســیب های اجتماعــی در شــرق اســتان ته
همــکاران مــا در بیــش از 450 مدرســه حضــور پیــدا 
ــد. ــه دانــش آمــوزان دادن ــد و آموزش هــای الزم را ب کردن

کشف 3 میلیون ترقه در 
شرق استان تهران

برگزاری جشنواره بزرگ غذای سنتی برگزاری برنامه گذر یلدایی

برگزاری جشنواره فوتبال محالت محمد درافشانی، رییس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین

ی 
اطالع رسان

برگزاری همایش دوچرخه سواری برگزاری همایش چهل چراغ

برگزاری شب های پرستاره تجلیل از جانبازان قطع نخاعی

سامانه کنترل سرعت های بحرانی 
در جاده های استان کرمان، فعال شد

»محمد درافشانی« خبر داد:
اجرای بیش از 7۰۰ برنامه توسط سازمان فرهنگی، 

اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین

نشست فرمانده پلیس راه شمال استان کرمان. عکس از »کرمان نو«

کرمـان  اسـتان  شـمال  پلیـس راه  فرمانـده 
گفـت: سـامانه کنتـرل سـرعت های بحرانـی در 
اسـتان کرمـان فعـال شـده و خودروهایـی کـه 
بـا سـرعت بـاال و خطرآفریـن تـردد می کننـد، 
پاسـگاه  نزدیک تریـن  بـه  اطالعات شـان 
پلیـس راه مسـیر ارسـال و متوقـف می شـوند 
کـه ضمـن اعمـال قانـون از ادامـه حرکـت آنها 

می شـود. جلوگیـری 
بـه گـزارش کرمان نـو، سـرهنگ یوسـف نجفی، 
فرمانـده پلیس راه شـمال اسـتان کرمان امروز 
25 اسـفندماه در نشسـت خبـری بـا اصحـاب 
رسـانه اظهار کـرد: طرح ویـژه ترافیکی نوروزی 
سـازمان هایی  سـایر  همـکاری  بـا  راه  پلیـس 
ترافیـک  و  حمل ونقـل  جـاده،  حـوزه  در  کـه 

مسـوولیت دارنـد از جمله راهـداری، اورژانس، 
هـالل احمـر و امـداد خودروهـا امـروز رسـمًا 
همزمـان بـا اجـرای رزمایش در کل کشـور آغاز 
شـد و تا پایـان 17 فروردیـن 98 ادامه خواهد 

داشت.
نجفـی بـا بیـان اینکـه مهم تریـن برنامه هایـی 
21 روز  ایـن  از سـوی پلیـس راه در طـی  کـه 
در  پررنگ تـر  حضـور  شـد  خواهـد  اجرایـی 
بخشـداری  ظرفیـت  از  اسـتفاده  و  جاده هـا 
افـزود:  اسـت،  جاده هـا  در  فرمانداری هـا  و 
در  و شـهروندان  بـه مسـافران  خدمت رسـانی 
در  ترافیکـی  انضبـاط  افزایـش  نـوروز،  ایـام 
حـوادث  از  پیشـگیری  جـاده ای،  ترددهـای 
رانندگـی و کاهـش تلفـات ناشـی از تصادفـات 
از دیگـر اقدامـات پلیـس در ایـن طرح اسـت.

کرمـان  اسـتان  شـمال  پلیـس راه  فرمانـده 
تاکیـد کـرد: امیدواریـم نتایج تمامـی اقدامات 

ایـن باشـد که تعـداد کمتـری از هم اسـتانی ها 
نـوروزی  سـفرهای  طـول  در  مـا  هموطنـان  و 
دچـار حادثـه و آسـیب شـوند که این مسـتلزم 
کنـار  در  راننـدگان  و  مـردم  رفتـار  همـکاری 
مسـوول  سـازمان های  کـه  اسـت  اقداماتـی 

داد. خواهنـد  انجـام 
صحبت هـای  ادامـه  در  مسـوول  مقـام  ایـن 
خـود، تشـریح کـرد: در 11ماهـه سـال جـاری 
در حـوادث جاده  هـای شـمال و جنوب اسـتان 
دسـت  از  را  خـود  جـان  نفـر   743 کرمـان 
داده انـد کـه نسـبت به سـال قبـل چهـار درصد 

کاهـش داشـته اسـت.
در  تـردد  آمـار  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  نجفـی 
جاده هـای اسـتان در سـال جـاری حـدود 17 
افزایـش داشـته اسـت کـه مسـووالن  درصـد 
راهـداری 18 میلیـون تـردد را ثبـت کرده انـد، 
افـزود: رونـد حوادث جاده ای کشـور در 10ماهه 
سـال جاری افزایشـی بوده که خوشـبختانه در 
اسـتان کرمـان حـدود 4 درصـد کاهـش تلفات 

داشـته ایم. را 
کرمـان  اسـتان  شـمال  پلیـس راه  فرمانـده 
بـا بیـان اینکـه در 11ماهـه امسـال 4 هـزار و 
862 نفـر در حـوادث جاده هـای اسـتان کرمان 
مجـروح شـده اند کـه ایـن میـزان تقریبـا برابر 
اسـت، تصریـح  بـا مجروحـان سـال گذشـته 
کـرد: در نـوروز 97 در جاده های اسـتان کرمان 
در طـی همـان 20 روز، 67 نفـر جـان خـود را 
 337 و  داده  دسـت  از  رانندگـی  حـوادث  در 
اسـت  حالـی  در  ایـن  و  مجـروح شـدند  نفـر 
کـه در طـرح نـوروزی امسـال تمـام تالش مان 
ایـن اسـت کـه ایـن تعـداد کمتـر شـود ضمـن 
اینکـه پیش بینی هـا نشـان می دهـد سـفرهای 

نـوروزی افزایـش پیـدا خواهـد کـرد.
ایـن مقـام مسـوول در ادامـه افـزود: ایمنـی 
از  اعـم  مسـافر  و  بـار  عمومـی  نـاوگان  تـردد 
و  کامیون هـا  مینی بوس هـا،  اتوبوس هـا، 
باشـد  اثرگـذار  خیلـی  می توانـد  تریلی هـا 

ایـن  کنتـرل  و  سـاماندهی  طـرح  پلیـس  و 
دسـته از وسـائل نقلیـه را از سـه هفتـه قبـل 
همـکاری  بـا  را  مسـافربری  پایانه هـای  در 
ایـام  راهـداری اسـتان آغـاز کـرده و در طـی 
نـوروز نیـز ایـن دسـته از وسـائل در جاده هـا 

می شـوند. کنتـرل  ویـژه  به صـورت 
بـا  فرمانـده پلیـس راه شـمال اسـتان کرمـان 
اشـاره بـه اینکـه برخورد قاطع و بـدون اغماض 
سـال های  ماننـد  بـه  حادثه سـاز  تخلفـات  بـا 
بـود  خواهـد  پلیـس  کار  دسـتور  در  گذشـته 
دسـتور  در  غیرمجـاز  سـرعت  تخلـف  به ویـژه 
بررسـی های  تاکیـد کـرد:  اسـت،  پلیـس  کار 
کارشناسـی نشـان می دهـد کـه عامـل اصلـی 
حـوادث جـاده ای و عامل مهم تشـدید شـدت 
و  اسـت  غیرمجـاز  تخلـف سـرعت  تصادفـات 
در ایـن خصـوص تمرکـز پلیـس روی تخلـف 
همیـن  در  بـود  خواهـد  ویـژه  سـرعت کامـال 
راسـتا از دوربین هـای سـیار پلیـس اسـتفاده 

حداکثـری خواهـد شـد.
 100 نجفـی در ادامـه اظهـار کـرد: نزدیـک بـه 
بـا  سـرعت  کنتـرل  ثابـت  دوربیـن  دسـتگاه 
پیگیری هـای اداره کل راهـداری و پلیـس راه 
جاده هـای  در  جـاری  سـال  طـول  در  اسـتان 
محورهـای  عمـده  کـه  شـده  نصـب  اسـتان 

اصلـی اسـتان تحـت پوشـش دوربین هـا قرار 
گرفتـه و ایـن قابلیـت را دارد کـه هـم سـرعت 
لحظـه ای و هم سـرعت متوسـط وسـایل نقلیه 

را کنتـرل کننـد.
وی افـزود: برخـی راننـدگان بـه اشـتباه تصـور 
شـوند  نزدیـک  دوربیـن  بـه  وقتـی  می کننـد 
بعـد  و  دهنـد  کاهـش  را  سرعت شـان  بایـد 
افزایـش  از دوربیـن سـرعت خـود را  از عبـور 
دهنـد ایـن درحالی اسـت کـه ایـن پیش بینی 
بتواننـد  دوربین هـا  ایـن  کـه  گرفتـه  صـورت 
سـرعت متوسـط را محاسـبه و ثبـت  کننـد کـه 
ایـن بدان معناسـت اگـر راننده ای زیـر دوربین 
بـا سـرعت مجـاز حرکـت کنـد امـا بیـن دو تـا 
دوربیـن سـرعتش زیـاد باشـد ایـن محاسـبه 
توسـط  قانـون  اعمـال  و  می شـود  انجـام 
مقـام  ایـن  خواهـد گرفـت.  صـورت  سـامانه 
حـوادث  بیشـترین  کـرد:  تصریـح  مسـوول 
واژگونـی  نـوع  از  کرمـان  اسـتان  جـاده ای 
و خـروج از جـاده اسـت کـه علـت بیـش از 
 60 از  بیـش  علـت  و  حـوادث  درصـد کل   50
ایـن  و  شـده  عنـوان  فوتـی  حـوادث  درصـد 
واژگونی هـا نیز ناشـی از سـرعت باال، خسـتگی 

اسـت. راننـدگان  خواب آلودگـی  و 

درافشــانی، رئیــس ســازمان فرهنگــی، اجتماعــی و 
ــت: امســال بیــش  ــن گف ورزشــی شــهرداری قزوی
از 500 برنامــه فرهنگــی، ورزشــی، هنــری و آموزشــی 
در ســطح اســتانی، ملــی و در مقایــس کوچکتــر در 
محــالت شــهر قزویــن و نواحــی منفصــل شــهری 

برگــزار شــده اســت.
ــی،  ــازمان فرهنگ ــی س ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــد  ــن؛ محم ــهرداری قزوی ــی ش ــی و ورزش اجتماع
درافشــانی بــا اشــاره بــه برنامه هــای شــاخص 
اجــرا شــده توســط ســازمان فرهنگــی، اجتماعــی و 
ورزشــی شــهرداری در ســال جــاری، افــزود: اولیــن 
ــوروز  ــی ن ــنن ایران ــگ و س ــی فرهن ــنواره مل جش
ــه  ــر از جمل ــزار نف ــد 99 ه ــا بازدی ــن ب 97 در قزوی
برنامه هــای اجــرا شــده می باشــد کــه بیــش از 120 
برنامــه مفــرح فرهنگــی، مذهبــی و ورزشــی در ایــن 

ــزار شــد. جشــنواره برگ
وی برگــزاری بزرگداشــت هفتــه فرهنگــی قزویــن را 
ــمرد  ــال 97 برش ــاخص س ــای ش ــر برنامه ه از دیگ
و گفــت: هفتــه فرهنگــی قزویــن امســال، مردمــی 
ــد  ــزار ش ــل برگ ــال های قب ــر از س ــاوت ت ــر و متف ت
کــه خوشــبختانه اســتقبال شــهروندان از برنامه های 
ایــن هفتــه بســیار پرشــور و چشــمگیر بــود و بیــش 
ــی  ــری و ورزش ــی، هن ــوع فرهنگ ــه متن از 70 برنام
ــن در ســطح شــهر  ــه فرهنگــی قزوی در طــول هفت
قزویــن باالخــص در نواحــی منفصــل و مناطق کمتر 
برخــوردار برگــزار شــد کــه از آن جملــه می تــوان 
ــت  ــزا – بزرگداشــت آی ــت روح ف ــه »همایــش آی ب
هللا تاکنــدی«، »همایــش تجلیــل از 37 تــن از 
پیشکســوتان و نــام آوران فرهنــگ و هنــر قزویــن«، 
ــرای  ــی«، »اج ــی فارس ــز ادب ــی طن ــنواره مل »جش
نخســتین ســمپوزیوم ســردیس شــهدا و مفاخــر«و 
فوتســال محــالت بــا شــرکت 100 تیــم، اولیــن 

ــه ای غــذا و ... اشــاره کــرد. جشــنواره منطق
درافشــانی اضافــه کــرد:157 برنامــه فرهنگــی، 
ــتانه  ــنواره تابس ــوان جش ــا عن ــری ب ــی و هن ورزش
شــهر ســبز »شــهروند ســالم، شــهر بانشــاط و 
شــهر زیبــا« در ســطح مناطــق مختلــف شــهر 
نواحــی  و  محــالت  بوســتان ها،  نظیــر  قزویــن 

منفصــل شــهری برگــزار شــد کــه می تــوان بــه 
برگــزاری جشــنواره بــزرگ »همســایه مهربــان 
مــن«، برنامــه »ســینما ســالم«، جنــگ شــهروندی 
»شــهر شــاداب«، برگــزاری همایــش بــزرگ ورزش 
صبحگاهــی در ســطح بوســتان های ســطح شــهر، 
جنگ هــای بــزرگ تابســتانه »همســایه مــن«، 
برگــزاری مســابقات ورزشــی در ســطح، جنــگ 
ادبــی تابســتانه »قزویــن در گــذر ادب و هنــر«، 
جشــن بــزرگ تابســتانه حریــم دوســت )شــمس 
الشــموس طــوس(، جشــنواره مســابقات محلــه ای 
ــس  ــی عک ــنواره مل ــذی«، جش ــک های کاغ »موش
ــرح  ــای مف ــراوان برنامه ه ــن و ف ــگری قزوی گردش

ــرد. ــاره ک ــر اش ــی دیگ فرهنگ
مناســبت  بــه  کرد:همچنیــن  خاطرنشــان  وی 
ــالمی 65  ــالب اس ــروزی انق ــالگرد پی ــن س چهلمی
برنامــه فرهنگــی ورزشــی در ســطح شــهر قزویــن و 
نواحــی منفصــل شــهری برگــزار شــد کــه از آن جمله 
می تــوان بــه ویــژه برنامــه »چلچــراغ فرهنــگ و هنر 
قزویــن«، اولیــن جشــنواره ملــی عکــس چهلمیــن 
ــگری  ــور گردش ــزاری ت ــالمی برگ ــالب اس ــار انق به
محــالت قزویــن بــا عنــوان مســیر انقــالب، اولیــن 
جشــنواره بــزرگ شــهروندی در ســطح محــالت 
شــهر قزویــن و نواحــی منفصــل شــهری، برگــزاری 
مراســم تجلیــل از قهرمانــان ملــی و فراملــی قزوین، 
برگــزاری جشــنواره بــازی، شــادی، ورزش در نواحــی 
منفصــل شــهری، اجــرای مســابقات ورزشــی مفرح، 
برگــزاری جشــن های انقــالب و مســابقات نقاشــی، 
کتابخوانــی بــا موضــوع انقــالب اســالمی در ســطح 

مراکــز ســازمان، اشــاره کــرد.
ــن  ــبت چهلمی ــه مناس ــن ب ــه کرد:همچنی وی اضاف
ســالگرد پیــروزی انقــالب اسالمی؛ســفیران مجموعه 
ــا  ــن ب ــی نمادی ــن در حرکت ــت شــهری قزوی مدیری
ــتاندار،  ــن، اس ــه قزوی ــام جمع ــر ام ــور در دفت حض
ــالمی  ــورای اس ــس ش ــن در مجل ــدگان قزوی نماین
و برخــی از دســتگاه هایی اجرایــی پیــام چهــل 
ــرده  ــم ک ــا تقدی ــران آنه ــه مدی ســالگی انقــالب را ب
و فرهنــگ دوچرخــه ســواری را نیــز ترویــج کردنــد.
ایــن مســئول خاطرنشــان کــرد: مجمومــه مدیریــت 

شــهری در ســال 97 عــالوه بــر برگــزاری برنامه هــای 
فاخــر فرهنگــی تــالش کــرد تــا برنامه هــا بــه صورت 
عادالنــه در ســطح محــالت، مناطــق کــم برخــوردار و 
نواحــی شــهری اجــرا شــود و حتــی می تــوان اذعــان 
کــرد کــه مناطــق کــم برخــوردار و نواحــی منفصــل 
ــر از ســال های گذشــته  ــر رنــگ ت شــهری بســیار پ

دیــده شــد.
درافشــانی در پایــان افــزود: مشــارکت شــهروندان در 
برنامه هــا انگیــزه مدیریــت شــهری قزویــن را جهــت 
برگــزاری هــر چــه باشــکوه تــر و پربارتــر برنامه هــا 
ــا  ــد و امیدواریــم ایــن همراهــی ت ــدان می کن دوچن
رســیدن بــه ســر منــزل مقصــود، چشــم اندازهــا و 

اهــداف تعیــن شــده ادامــه داشــته باشــد.
ــوردار  ــم برخ ــق ک ــگ در مناط ــه فرهن ــش خان ش

قزویــن بــه زودی راه انــدازی می شــود
ــی  ــی و ورزش ــی، اجتماع ــازمان فرهنگ ــس س رئی
ــگ  ــه فرهن ــش خان ــت: ش ــن گف ــهرداری قزوی ش
ــهروندی در  ــگ ش ــطح فرهن ــای س ــدف ارتق ــا ه ب
مناطــق کــم برخــوردار قزویــن بــه زودی راه انــدازی 

می شــود.
خانه هــای  احــداث  افــزود:  درافشــانی  محمــد 
ــتور کار  ــوردار در دس ــم برخ ــی ک ــی در نواح فرهنگ
ــر  ــان ب ــت زم ــه عل ــرار دارد، ب ــهرداری ق ــدی ش ج
بــودن ســاخت آنهــا، تصمیــم گرفتــه شــد تــا پایــان 
ــر  ــورد نظ ــی م ــا، در نواح ــاختمانی آنه ــات س عملی
ســاختمان هایی بــه صــورت اســتیجاری بــرای نــوع 

ــود. ــه ش ــا تهی فعالیت ه
و  فضاهــا  کرد:توســعه  اظهــار  مســوول  ایــن 
ــازی  ــی س ــهر، غن ــطح ش ــی س ــرانه های فرهنگ س
اوقــات فراغــت شــهروندان و ارتقــای ســطح فرهنگ 
ایــن  انــدازی  راه  اهــداف  از جملــه  شــهروندی 

خانه هــای فرهنــگ اســت.
وی خاطرنشــان کرد:توســعه مناطــق کــم برخــوردار 
و کمتــر توســعه یافتــه قزويــن از اولويت هــاي 
اصلــي مجموعــه مديريــت شــهری قزویــن اســت و 
ــای  ــدازی خانه ه ــهرداری راه ان ــتا ش ــن راس در همی
فرهنــگ بــاغ نشــاط، عــارف، ایثــار، بــاران، آفتــاب و 
یــاس در نواحــی منفصــل شــهری و کــم برخــوردار 
قزویــن شــهرک شــهید بهشــتی، »شــهرک عــارف«، 
ــاد(«، »ناحیــه ناصــر  ــان مجاهــد )هــادی آب »خیاب
ــاد«، »ناحیــه مشــعلدار«، »شــهرک مینــودر« در  آب

ــرار گرفــت دســتور کار ســازمان ق

ته
نک

فرمانـده پلیس راه اسـتان کرمـان در ادامه بیان کرد: حـدود 60 درصد از تصادفات 
در محـدوده ۳0 کیلومتـری شـهرها اتفـاق می افتـد. یعنـی جایـی کـه رانندگان 
فکـر می کنـد بـه مقصـد رسـیده اند کـه افزایـش حجـم ترددهـا و عابران پیـاده و 
موتورسـیکلت ها، تداخل ترافیک جاده ای و شـهری، عدم توجه و دقت الزم و … از 
دالیل این مسـاله اسـت از این رو مهم اسـت رانندگان در محدوده نزدیک شـهرها 
دقـت و توجـه بیشـتری داشـته و رعایـت کننـد تـا زمانـی کـه بـه مقصد برسـند.
نجفـی با اشـاره بـه اینکه یکـی از اقدامات طرح ترافیکـی نوروز ۹۸ به صـورت ویژه 
کنترل های نامحسـوس اسـت، تشـریح کرد: سـامانه کنترل سـرعت های بحرانی 
در اسـتان کرمـان فعـال شـده و خودروهایـی کـه بـا سـرعت بـاال و خطرآفریـن 
تـردد می کننـد، اطاعـات آنهـا به نزدیـک ترین پاسـگاه پلیس راه مسـیر ارسـال 
و ایـن خودروهـا متوقـف می شـوند و ضمـن اعمـال قانـون از ادامه حرکـت آنها 
جلوگیری می شـود.نجفی با اشـاره بـه محدودیت های ترافیکی طرح نـوروزی ۹۸ 
در جاده هـای اسـتان کرمان اظهار کـرد: در محور بندرعباس - حاجی آباد - سـیرجان 
و بالعکـس از سـاعت 7 صبح تا 24 روزهـای ۱4، ۱5 و ۱6 فروردین ۹۸ تردد انواع 

تریلر، کامیـون و کامیونت ممنوع اسـت.

مشـارکت شـهروندان در برنامه هـا انگیـزه مدیریـت شـهری قزویـن را جهت برگـزاری هر چه 
باشـکوه تـر و پربارتـر برنامه هـا دوچنـدان می کند

گزارش
کرمان نو
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گیـالن  اسـتان  گاز  شـرکت  مدیرعامـل 
گفـت: سـال آینـده طـرح گازرسـانی بـه 
بیـش از 60 واحـد صنعتـی در گیـالن در 
در  اکبـر  است.حسـین  اقـدام  دسـت 
جمـع خبرنـگاران بـا اعـالم ایـن خبـر، 
اظهـار کـرد: شـرکت گاز اسـتان گیـالن 
سـال جاری اقدامات گسـترده ای را برای 
از  گیالنیـان  بیشـتر  هرچـه  بهره منـدی 
نعمـت گاز طبیعـی بـه انجام رسـانده که 
از جملـه آنهـا می تـوان بـه گازرسـانی به 
56 روسـتا و افزایـش درصـد بهره مندی 
خانوارهـای روسـتایی اسـتان بـه 94.6 

درصد اشاره کرد.
گیـالن  اسـتان  گاز  شـرکت  مدیرعامـل 
افـزود: ایـن شـرکت هم اکنـون بیش از 

مشـترک گاز  هـزار   55 و  یک میلیـون 
طبیعـی دارد که بیـش از 43 هزار از این 
تعـداد را در سـال جاری جـذب کـرده و 
خانوارهـای  بهره منـدی  درصـد  متوسـط 
شـهری و روسـتایی اسـتان 98 درصـد 

است.
وی بـا بیـان اینکـه شـرکت گاز اسـتان 
گیـالن در سـالجاری بالـغ بـر 13 هـزار و 
500 انشـعاب گاز نصـب کـرده تا مجموع 
انشـعابات گاز در اسـتان به بیش از 581 
شـرکت  ایـن  گفـت:  یابـد،  افزایـش 
همچنیـن بالـغ بـر 400 کیلومتـر عملیات 
شـبکه گـذاری در سـال جاری انجام داده 
کـه بـا احتسـاب ایـن میـزان، مجمـوع 
در  تغذیـه گاز  خطـوط  و  شـبکه  طـول 

گیـالن به بیـش از 20 هـزار 500 کیلومتر 
رسـیده اسـت.اکبر با بیان اینکـه افتتاح 
کـرد:  تصریـح  گازرسـانی،  طـرح   129
بـر  عـالوه  گیـالن  اسـتان  گاز  شـرکت 
گازرسـانی به مشـترکان خانگی، اهتمام 
ویـژه ای در امـر گازرسـانی بـه واحدهای 
صنعتـی و تولیـدی دارد و در ایـن راسـتا 
بـا  واحـد صنعتـی  بـه 73  سـال جاری 
ریـال  میلیـارد   17 بـر  بالـغ  اعتبـاری 
گازرسـانی کـرده اسـت. هـدف شـرکت 
گاز، بهره منـدی تمـام صنایـع ممکـن از 
تقویـت  بـا  چراکـه  اسـت  طبیعـی  گاز 
بخـش تولیـد، زمینـه شـکوفایی هر چه 
بیشـتر اقتصـاد و بـه تبـع آن افزایـش 
فراهـم  مـردم  رضایتمنـدی  سـطح 

سـال  راسـتا  همیـن  در  لـذا  می  شـود 
آینـده طـرح گازرسـانی بـه بیـش از 60 
اقـدام  واحـد صنعتـی دیگـر در دسـت 

است.
ادامـه داد: اجـرای موفقیـت آمیـز  وی 
پـروژه بنـد »ق« در گیـالن و برخورداری 

673 روسـتا و جذب 154 هزار مشـترک 
جدیـد در کمتـر از 4 سـال باعث شـد تا 
سـوی  از  گیـالن  اسـتان  گاز  شـرکت 
شـرکت ملـی گاز ایـران به عنوان اسـتان 
بـه شهرسـتان  بـرای گازرسـانی  معیـن 

زابل انتخاب شود.

ــرا  ــی اج ــد جای ــروژه بای ــت: پ ــالم گف ــتاندار ای اس
ــود  ــاظ وج ــر لح ــرای آن از ه ــه اج ــه زمین ــود ک ش
داشــته باشــد. قاســم ســلیمانی دشــتکی« در 
ــار  نشســت مســئولیت اجتماعــی شــرکت هــا اظه
ــته  ــی داش ــرح توجیه ــد ط ــا بای ــروژه ه ــرد: پ ک

باشــند و جایــی اجــرا شــوند کــه زمینــه اجــرای آن 
از هــر لحــاظ وجــود داشــته باشــد.وی ادامــه داد: 
ــر اینکــه هــر پــروژه ای ضــرورت دارد کــه  عــالوه ب
ــته  ــی و اقتصــادی داش ــی مال ــه فن ــرح توجی ط
باشــد و جایــی اجــرا شــود کــه زمینــه اجــرای آن از 

هــر لحــاظ وجــود داشــته باشــد، بایســت فایــده ای 
ــتاندار  ــته باشد.اس ــز داش ــه نی ــردم منطق ــرای م ب
ــیار  ــای بس ــازو کاره ــاد س ــه از ایج ــالم در ادام ای
ــر  ــرز خب ــاط م ــرمایه گذاری در من ــرای س ــی ب خوب
داد و گفــت: از جملــه ایــن مشــوق هــا مــی تــوان 
بــه بیمــه امنیتــی در نطــر گرفتــه شــده بــرای 
ــه  ــه ب ــد یاران ــاص 50 درص ــرمایه گذاران، اختص س
ــص 100  ــق و تخصی ــن مناط ــذاری در ای ســرمایه گ
درصــد اعتبــارات تملــک دارایــی در ایــن مناطــق از 
طــرف شــورای عالــی اقتصــاد اشــاره کــرد.وی دامــه 
داد: البتــه بایســت فرهنــگ کار در ایــن مناطــق نیــز 
اصــالح شــود و مــردم از اجــرای طــرح هــا و پــروژه 
هــا و ســرمایه گذاری جدیــد اســتقبال کننــد و مانــع 

انجــام پــروژه هــا نباشــند.وی در بخــش دیگــری از 
صحبــت هــای خــود بــه اهمیــت دولــت بــه مقولــه 
مســئولیت اجتماعــی اشــاره کــرد و گفــت: در 
اعتبــارات شــورای عالــی اقتصــاد 700 میلیــون دالر 
ــتان  ــی اس ــترک نفت ــن مش ــعه میادی ــرای توس ب
ــادل  ــغ مع ــن مبل ــد ای ــه 4 درص ــده ک ــوب ش مص
اســتان  توســعه  بــرای  تومــان   میلیــارد   280
ــز  ــرا نی ــزود: اخی ــت.وی اف ــه اس ــاص یافت اختص
ــان  ــن نفتــی دان ــرای میادی ــارد تومــان ب 1200 میلی
اختصــاص یافتــه کــه 4 درصــد آن چیــزی معــادل 
کمیتــه  در  طــرح  بــرای  تومــان  میلیــارد   48
برنامه ریــزی اســتان جهــت توســعه اســتان درنظــر 

گرفته شده است.

مدیـرکل ثبت احـوال مازنـدران از کاهش میزان 
مـاه   11 طـی  اسـتان  ایـن  در  طـالق  و  ازدواج 
بـا  گفت وگـو  در  رجبـی  داد.علـی  خبـر  امسـال 
ایسـنا بـا اشـاره به وقایـع چهارگانه سـال 97 در 
ایـن اسـتان، اظهـار کـرد: 36 هـزار و 768 نفـر 
والدت در 11 مـاه امسـال بـه ثبـت رسـیده که به 
نسـبت سـال گذشـته بـا کاهـش 10 درصـدی رو 
بـه رو بـوده اسـت.وی با اشـاره به آمـار فوت در 
مازنـدران خاطرنشـان کـرد: در 11 مـاه امسـال، 
15 هـزار و 351 نفـر فـوت بـه ثبـت رسـیده کـه 
اسـت. یافتـه  افزایـش  درصـد   3 میـزان  ایـن 

کاهـش  از  مازنـدران  احـوال  ثبـت  مدیـرکل 
ازدواج و طـالق در سـال 97 خبـر داد و تصریـح 
کـرد: 18 هـزار و 527 مـورد ازدواج امسـال بـه 
ثبـت رسـیده کـه در مقایسـه بـا مـدت مشـابه 
و  درصـدی   14 کاهـش  بـا  گذشـته  سـال 
هم چنیـن در زمینـه طـالق 6 هـزار و 800 واقعـه 
بـه ثبـت رسـیده که ایـن رویـداد هم بـا کاهش 

8.2 دهـم درصـدی رو بـه رو بـوده اسـت.رجبی 
شـاهد  گرفتـه  صـورت  تالش هـای  بـا  افـزود: 
کاهـش نـرخ طـالق بـه میـزان 2.2 دهـم درصد 
در مازنـدران هسـتیم کـه بـا نـرخ کشـوری کـه 
2.1 دهـم اسـت برابـری می کنـد.وی بـا اشـاره 
بـه آمـار صدور کارت ملـی هوشـمند در مازندران 
یـادآور شـد: بیـش از دو میلیـون و 600 هزار نفر 
در مازنـدران واجـد شـرایط دریافـت کارت ملـی 
هوشـمند هسـتند کـه در حال حاضـر بیش از دو 
میلیـون و صـد هـزار نفـر معـادل 81 درصـد از 
جمعیـت اسـتان ایـن کارت را دریافـت کرده اند.

مدیـرکل ثبـت احـوال مازنـدران ادامـه داد: بـا 
درنظـر گرفتـن جمعیتـی کـه در سـال آینـده بـه 
 540 حـدود  در  می شـوند  اضافـه  اسـتان  ایـن 
بـرای دریافـت کارت ملـی هوشـمند  نفـر  هـزار 
باقـی می ماننـد کـه تـالش می شـودتا 6 ماهـه 

نخسـت ثبت نام از تمامی افراد انجام شـود.

گازرسانی به 60 واحد صنعتی گیان 
در سال ۹۸

تصویب 700 میلیون دالر، برای 
توسعه میادین مشترک نفتی

کاهش ازدواج و طاق در مازندران

خراسانقم

سازش  میان 
متقاضیان طاق 

کم شده است
معـاون اجتماعـی و پیشـگیری اداره کل دادگسـتری خراسـان 
شـمالی گفـت: سـازش های بـادوام در میان زوج هـای متقاضی 
طالق در خراسـان شـمالی کاهش یافته است. ابراهیم محجوب 
در جمـع خبرنـگاران بـا اشـاره بـه این کـه یکـی از آسـیب های 
اجتماعـی کـه در ایـن اسـتان و در کشـور وجـود دارد، اختالفات 
خانوادگـی اسـت، افـزود: ایـن اختالفات به دو شـکل اسـت که 
یکـی از ایـن اختالفات منجر به ارائه دادخواسـت طالق می شـود 
و برخـی از اختالفـات نیـز بـه آن مرحله نمی رسـد.وی ادامه داد: 
دادگسـتری بـرای این کـه اختالفـات خانوادگـی را بـه حداقـل 
برسـاند اقدام به برگزاری کالس های آموزشـی می کند که برخی 
از ایـن کالس هـای آموزشـی بـرای زوج هایـی هسـتند که قصد 
طـالق دارنـد و تعـدادی از کالس هـا نیز برای افرادی هسـتند که 
قصـد ازدواج بـا یکدیگـر را دارند.محجـوب بـا بیـان این کـه طی 
سـال جـاری دو هـزار و 400 پرونـده به مراکز مشـاوره ارجاع داده 
شـده اسـت، اظهار کرد: از این تعداد 328 مورد منجر به آشـتی 
شـده اسـت.وی تصریح کرد: میزان سـازش های بادوام در میان 
زوج هایـی کـه قصد طالق از یکدیگر را داشـته اند در سـال جاری 
13 درصـد بـوده اسـت ایـن درحالیسـت کـه ایـن رقـم در سـال 
گذشـته 20 درصـد بـوده اسـت.این مقـام مسـئول بـا اشـاره به 
این کـه عوامـل مختلفـی سـبب ایجـاد اختالفـات خانوادگی در 
خانواده هـا شـده اسـت، گفت: فضـای مجازی یکـی از این علل 
اسـت، در حقیقت سـواد رسـانه ای در جامعه بسـیار پایین است 
و از سـوی دیگـر بـه جـای این کـه در ابتدا سـواد رسـانه ای را در 
جامعـه افزایـش دهیـم و بعـد از آن فضـای مجـازی را وارد 
می کردیـم، برعکـس عمـل کرده ایـم.وی افـزود: متاسـفانه در 
فضـای مجـازی افـراد بـه زندگی مجـردی و زندگی بـا حیوانات 
محلـی و ... تحریـک می شـوند.معاون اجتماعـی و پیشـگیری 
اداره کل دادگسـتری خراسـان شـمالی ادامه داد: دخالت منفی 
والدیـن یکـی دیگـر از علـل بـروز اختالفـات خانوادگـی اسـت، 
چراکـه بسـیاری از پـدر و مادرها احسـاس می کنند کـه فرزندان 
نتیجـه  در  ندارنـد  را  خـود  زندگـی  مدیریـت  قـدرت  هـا  آن 
دخالت هایـی از سـر دلسـوزی دارنـد، امـا همیـن دخالت هـا 

موجب ایجاد اختالفات خانوادگی می شود.  

دستگیری 
کاهبرداران 2 

میلیارد ریالی پسته
فرمانــده انتظامــی اســتان قــم بــا 
اشــاره بــه دســتگیری 3 کالهبــردار 
ــق  ــان از طری ــت: متهم ــه ای، گف حرف
پســته  تــن  یــک  ثبــت ســفارش 
ــرداری  ــال کالهب ــارد ری ــدود 2 میلی ح
کــرده و متــواری شــده بودنــد کــه بــا 
آگاهــی  پلیــس  مأمــوران  تــالش 
اســتان قــم در یکــی از اســتان هــای 

همجوار شناسایی و دستگیر شدند.
 سـردار عبدالرضـا آقاخانـی در رابطه با این 
خبـر گفـت: بـا طـرح شـکایتی در پلیس 
آگاهـی اسـتان قم مبنی بر ایـن که فردی 
طـی تمـاس و ثبـت سـفارش یـک تـن 
پسـته درجه یک به ارزش 2 میلیارد ریال 
خواسـته تا محمولـه به آدرس مغـازه وی 
در قم ارسـال و سـپس پول آن واریز شود 
امـا بـا اقدامـی فریبکارانه پـس از تحویل 
هیـچ پولـی پرداخـت نکـرده و متـواری 
شـده اسـت، بنابرایـن موضـوع بـه صورت 
ویـژه در دسـتور کار مأموران پلیس آگاهی 
اسـتان قـم قـرار گرفت.فرمانـده انتظامی 
اسـتان قـم گفـت: متهم بـا درخواسـت از 
فروشـنده پسـته خواسته اسـت تا همراه 
وی جهـت پرداخـت پـول بـه بانـک بروند 
امـا پـس از مدتـی وقـت تلـف کـردن بـه 
بهانـه ای واهـی از خودرو شـاکی پیـاده و 
متـواری مـی شود.سـردار آقاخانـی اظهـار 
کـرد: فروشـنده بالفاصله بـه محل تخلیه 
بـار مراجعـه و مشـاهده می کنـد محموله 
پسـته بـه مکانـی نامعلـوم منتقـل شـده 
اسـت که در ادامه با شـکایت وی و احضار 
مالـک، مغـازه نامبـرده یـک بـرگ اجـاره 
نامـه را ارائـه داده و اذعـان داشـت متهـم 
مسـتاجر مغـازه بـوده و تاکنـون نیز هیچ 

پولی پرداخت نکرده است.
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گیالن

امواج موبایل خطرناک تر از 
تشعشعات دکل هاست

پوشـش جنگلی و کوهسـتانی در گیالن از جمله مواردی اسـت که کار را 
بـرای اپراتورها سـخت کـرده زیرا برای فراهم سـاختن زیرسـاخت های 
 ارتباطـات در دورتریـن نقطـه اسـتان، بایـد چندیـن دکل نصـب کننـد.

بـه گـزارش ایسـنا، اگـر شـما هـم جـزو افـرادی هسـتید کـه از وجـود 
دکل هـای مخابراتـی و تشعشـعات آنهـا در مجـاور محـل زندگی تان در 
شـهر یـا روسـتا نگران هسـتید، شـاید این گـزارش راهکاری بـرای حل 
موضـوع باشـد.امروزه »ارتباطـات« زیربنای توسـعه کشـورها و از مبانی 
رشـد اجتماعـی مـردم محسـوب  می شـود. بـا پیشـرفت تکنولـوژی و 
افزایـش ابزارهـای مربوط به حـوزه فناوری اطالعـات و ارتباطات همواره 
مباحـث فراوانـی در خصوص میزان آسـیب های ناشـی از تشعشـعات 
ابزارهـای مخابراتـی مطـرح شـده کـه یکـی از مهم ترین آنهـا مربوط به 
دکل هـای مخابراتـی اسـت و طبـق باور عام عالوه بر سـالمتی افـراد، بر 
ارزش و قیمـت گـذاری امـالک مجـاور ایـن دکل ها هم تاثیر گـذار بوده 
اسـت.اگر شـما هـم از وجـود دکل هـای مخابراتـی در مجـاور محـل 
زندگی تـان احسـاس نگرانـی می کنیـد، دعـوت می کنـم تـا گفت وگو با 
فـرزاد توکلـی، مدیـرکل ارتباطـات و فنـاوری اطالعـات اسـتان گیالن و 
فرهـاد جاویدی، مدیرکل سـازمان تنظیـم مقررات و ارتباطـات رادیویی 
منطقه شـمالغرب کشـور)گیالن، قزوین و زنجان( را مطالعه کنید.فرزاد 
توکلـی در گفت وگـو بـا خبرنـگار ایسـنا بـا بیـان اینکـه در بحـث انتقال 
امـواج، پوشـش جنگی از مهمترین مشـکل اسـت، اظهارکرد: پوشـش 
جنگلـی و کوهسـتانی در گیـالن از جملـه مـواردی اسـت کـه کار را برای 
اپراتورهـا سـخت کـرده، زیـرا بـرای فراهـم سـاختن زیرسـاخت های 
 ارتباطـات در  دورتریـن نقطـه اسـتان، بایـد چندیـن دکل نصـب کننـد.

مدیـرکل ارتباطـات و فناوری اطالعات گیالن افزود: توسـعه ارتباطات در 
اسـتان های مختلف به تناسـب اقلیم و سـاختار زمین متفاوت اسـت، 
مـردم گیـالن خیلی خوب بـا تکنولوژی ارتبـاط می گیرند و تعـداد زیاد 
سـیم کارت فعال در اسـتان بیانگر همین موضوع اسـت و عالوه بر این 
می داننـد  اپراتورهـا  هسـتیم،  توریسـت پذیر  اسـتان های  از  چـون 
سـرمایه گذاری در اسـتان های شـمالی منجربـه نتیجـه می شـود کـه 
بیانگـر ظرفیـت موجـود در اسـتان اسـت.وی ادامـه داد: مانـع دیگر در 
گیـالن تراکـم باالی شـهرها و ساختمان هاسـت زیرا برای احـداث دکل 
نیاز به رعایت فواصلی هسـتیم؛ در شـهرهایی که از پشـت بام فالت)بام 
تهرانـی( برخوردارنـد می توان از نصب دکل های کوچک اسـتفاده کرد که 
بـه دلیـل عـدم وجود سـازه آهنی، ممانعتی هـم وجود نخواهد داشـت 
اما در شـهرهای شـمالی که بام شیروانی اسـت نمی توانید از این شیوه 
بهـره مند شـوید لذا مجبور هسـتید کـه از زمین دکل بزنیـد و زمین هم 
در شـهرهای شـمالی گران و کم اسـت، مجموع این عوامل مانع توسعه 
زیرسـاخت ارتباطـی می شـوند.توکلی اضافه کرد: همانگونـه که فرهنگ 
اسـتفاده از تکنولـوژی در گیالن باالسـت، ممانعت مردمـی برای احداث 
دکل هـا بـه نسـبت دیگـر اسـتان ها هـم بیشـتر اسـت؛ در اسـتان های 
دیگـر مـردم خواهـان ارتبـاط هسـتند. مدیـرکل ارتباطـات و فنـاوری 
اطالعـات گیـالن بـا بیـان اینکـه در قوانیـن مجلـس شـورای اسـالمی 
مشـخص شـده که مرجع رسیدگی به تشعشعات سـازمان انرژی اتمی 
ایـران اسـت، گفـت: چناچـه هر فردی شـکایتی ناشـی از تشعشـع هر 
ابـزاری نظیـر نیـروگاه، دکل و... دارد، مرجـع بررسـی شـکایت سـازمان 
انـرژی اتمی اسـت کـه با نصب تجهیزات، فرکانس تشعشـعات را ثبت 

و ضبط می کنند.
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تکذیب شایعه آدم ربایی در شهرستان رودبارجنوب
دادستان عمومی و انقالب شهرستان رودبارجنوب شایعات مربوط به آدم ربایی در این شهرستان را 
کذب و بی اساس اعالم کرد.
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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 رسانی

راویت هایی از تاریخ معاصر ایران. ایــن  توضیــح  در  کــه  آنطــور 
ایــن  در  نوشــته:  پادکســت 
پادکســت بــه بررســی فرهنگ هــا و 
ادیــان شــرقی پرداختــه می شــود..

ــرای خوره هــای ســینما،  پادکســتی ب
تلویزیــون و ادبیــات.

معرفی پادکست
AktalkPodcast

معرفی پادکست
ساتوری

معرفی پادکست
این حکایت

به نظر می رسد که اپلیکیشن اسنپ چت سعی دارد بازی های موبایلی محبوب را برای جلب نظر گیمرها و کاربرانش 
به پلت فرم خود بیفزاید. اسنپ چت )snapchat( ، به عنوان یکی از بزرگترین رقیبان شبکه اجتماعی اینستاگرام که 

یک برنامه ارسال و دریافت تصاویر در پلت فرم گوشی های هوشمند است.

آگهی اباغ رای
بـه تاريـخ 1397/08/06اقـای اسـفندیار 
بـر  مبنـی  دادخواسـتی  پـور  بیگلـری 
مطالبـه بـه طرفیـت اقـای الل محمـد الهـی بـه شـماره 
حـل  شـورای  9709983468200532تقدیـم  کاالسـه 
اختـالف 22 نمـوده لـذا بـه علت مجهـول المـکان بودن 
خوانـده بتحريـر مـاده 73 قانـون ابیـن دادرسـی مدنی 
رای مذکـور یـک نوبت جهـت درج در روزنامـه در صورت 
اعتراض به رای شـماره دادنامـه 9709973468201225 
مورخـه 1397/12/05صـادره از این شـورا واقع در کرمان 
بلـوار 22 بهمـن بعـداز چهـارراه شـعبانيه کوچـه مجتمع 
قضایـی 22 بهمـن اداره کل شـوراها مراجعـه و نسـخه 
ثانـی را دریافـت و رای صـادره به مـدت 20 روز از تاریخ 
نشـر آگهـی در ایـن شـورا قابـل اعتـراض و20 روز ازان 
عمومـی  دادگاههـای  در  خواهـی  نظـر  تجدیـد  قابـل 

شد میبا
با تشکر دبیرشورای حل اختاف 22 کرمان م.الف 1983

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

شهر عنبر آباد
هیـات موضوع قانون تعییـن تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسمی
قانـون  نامـه  مـاده 13آئیـن  و  قانـون  مـاده3  موضـوع  آگهـی 
تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتی واراضی و سـاختمانهای فاقدسـند 
رسـمی برابررای شـماره139760319091000259-97/08/13هیات 
اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و 
سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی حوزه ثبت 
ملـک شـهر عنبر آباد تصرفـات مالکانه بالمعـارض متقاضی آقای 
اسـمعیل مهنـی فرزنـد خدامـراد بشـماره شناسـنامه 793صادره 
ازعنبرآبـاد درششـدانگ یک باب خانه به مسـاحت 322/45متر 
مربـع پـالک - فرعـی از49- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از 
پـالک 49- اصلـی قطعـه یک واقـع درمحمد آباد بی بی شـهری 
بخش45کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی بـی بـی فرخنـده 
امیـری محرزگردیده اسـت.لذا به منظور اطالع عمـوم مراتب دردو 
نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهـی مـی شـود در صورتی که اشـخاص 
نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند 
مـی تواننـد از تاریخ انتشـاراولین آگهـی به مدت دومـاه اعتراض 
خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مدت 
یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را به مراجع 
قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صورت انقضـای مدت 
مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبـق مقررا ت سـند مالکیت صادر 

. خواهدشد 
تاریخ انتشار نوبت اول:97/12/12 

تاریخ انتشارنوبت دوم :1397/12/27
مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد اماک 
عنبرآباد – م الف:20۳۹

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

شهر عنبر آباد
هیـات موضـوع قانون تعییـن تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسمی

قانـون  نامـه  مـاده 13آئیـن  و  قانـون  مـاده3  موضـوع  آگهـی 
تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتی واراضی و سـاختمانهای فاقدسـند 
رسـمی برابـررای شـماره139760319091000599-97/11/06هیات 
اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و 
سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی حوزه ثبت 
ملـک شـهر عنبر آباد تصرفـات مالکانه بالمعـارض متقاضی آقای 
امامعلـی سـرحدی فرزنـد محمدبشـماره شناسـنامه 282صادره 
مغـازه  بـر  مشـتمل  خانـه  بـاب  یـک  درششـدانگ  ازعنبرآبـاد 
تجـاری بـه مسـاحت 203/85مترمربـع پـالک - فرعـی از47- 
اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک 47- اصلـی قطعـه یـک 
بخش45کرمـان واقـع در احمد آبـاد عنبرآباد خریـداری از مالک 
رسـمی خانـم بی بی فرخنـده امیـری  محرزگردیده اسـت.لذا به 
منظـور اطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهـی 
می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـاراولین 
آگهـی بـه مـدت دومـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم 
و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم 
اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد. 
انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصـول  بدیهـی اسـت در صـورت 

اعتـراض طبـق مقـررا ت سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد .
تاریخ انتشار نوبت اول:97/12/12 

 تاریخ انتشارنوبت دوم :1397/12/27
مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد اماک 
عنبرآباد – م الف: 204۱

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

شهر عنبر آباد
هیـات موضوع قانون تعییـن تکلیف وضعیت 

ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسمی
قانـون  نامـه  مـاده 13آئیـن  و  قانـون  مـاده3  آگهـی موضـوع 
تعییـن تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و سـاختمانهای فاقدسـند 
رسـمی برابررای شـماره139660319091000671-97/11/08هیات 
اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و 
سـاختمانهای فاقد سـند رسمی مسـتقردرواحد ثبتی حوزه ثبت 
ملـک شـهر عنبـر آبـاد تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی 
شناسـنامه  بشـماره  خدامـراد  فرزنـد  مهنـی  اسـمعیل  آقـای 
793صـادره ازعنبرآبـاد درششـدانگ یک باب مغازه به مسـاحت  
55/46مترمربـع پـالک - فرعـی از50- اصلـی مفـروز و مجزی 
شـده از پـالک 50- اصلـی قطعـه یـک بخش45کرمـان واقـع 
در شـهرعنبرآباد خریـداری از مالـک رسـمی آقـای علـی اخالقی 
بـه منظـور اطـالع عمـوم  نـژاد محرزگردیـده اسـت.لذا  یـزدی 
مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهـی می شـود در صورتی 
که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضـی اعتراضی 
داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـاراولین آگهـی به مدت 
دوماه اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، 
ظـرف مـدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خود 
را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت 
انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصول اعتراض طبق مقررا ت سـند 

مالکیـت صادر خواهدشـد .
تاریخ انتشار نوبت اول:97/12/12 

تاریخ انتشارنوبت دوم :1397/12/27
مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد اماک 
عنبرآباد– م الف:20۳7

آگهی فراخوان شرکت در مناقصه عمومی یک مرحله ای فراخوان مناقصه عمومي یک مرحله اي با ارزیابی )فشرده(  

روابط عمومی اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان ایالم
4471

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

آخرین مهلت تحویل اسناد مناقصه : 1398/1/4  
آخرین مهلت تحویل پيشنهادات: 1398/1/18 

تاریخ بازگشایي پاکات : 1398/1/19 
نــوع تضميــن: تضميــن معتبــر شــرکت در فرآینــد ارجــاع کار بــه صــورت یــک یــا ترکيبــی از ضمانــت نامــه هــای موضــوع بندهــای الــف 

،ب،پ،ج،چ و ح مــاده 4 آیيــن نامــه تضميــن معامــالت دولتــی )شــماره 123402 /ت 50659 ه مــورخ 22 / 09 / 94 ميباشــد.
کليــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد مناقصــه تــا ارائــه پيشــنهاد مناقصــه گــران و بازگشــایي پــاکات و مراحــل بعــد از آن تــا پرداخــت 
صــورت وضعيــت از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونيکــي دولــت )ســتاد(به آدرس www.setadiran.irانجــام خواهد شــد و الزم اســت مناقصه گــران در 
صــورت عــدم عضویــت قبلــی مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای الکترونيکــی را جهــت شــرکت درمناقصــه محقق ســازند 

محل تحویل پاکت الف- ب-ج  )ارائه پاکات ارزیابی کيفی الف و ب و ج به واحد دبيرخانه اداره کل الزامی است(
ایالم بلوار مدرس اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان ایالم واحد دبير خانه 

) ضروری است ارائه پيشنهادات از طریق سامانه ستاد ارسال گردد در غير این صورت پاکت پيشنهادی مفتوح نمي گردد(
جهت دریافت اطالعات مناقصه به سایت اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایيد .

تلفن تماس 08433362922 - 08433330195 - 08433338400 اداره پيمان و رسيدگی فاکس – 3341638
هزینه آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد.

شرکت گاز استان آذربایجانغربی

شماره 
رشته موردنيازبرآوردمبلغ تضمين –ریال مدت اجراموضوع مناقصهمناقصه

لکه گيری و ماسه آسفالت محور 83/97/55
راه وترابری 82/929/285/41271/464/270/602 ماه ایالم – مهران – پایه مرزی مهران

 استان ایالم

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی  اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابــر رأی شــماره 139760317001005645-97/12/4 هیــأت  اول موضــوع 
ــد  ــای فاق ــاختمان ه ــی و س ــی اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی قان
ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی ناحیــه یــک اهــواز تصرفــات مالکانــه 
و بالمعــارض متقاضــی آقــای/ ســعید هلیچــی  فرزنــد کاظــم بشــماره 
ــی 1988892600  ــماره مل ــه ش ــادره از دشــت آزادگان ب ــنامه 12490 ص شناس
در ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بــه مســاحت 237/08  متــر مربــع  در 
قســمتی از پــالک 58/25 بخــش 9 اهــواز خریــداری شــده موضــوع ســهام 
شــماره 1639 شــرکت ســهامی ایجــاد باغــات کــوی شــاه ســهمی ســید احمــد 
علــی مرعشــی فرزنــد ســید علــی محمد)مالــک رســمی( کــه بــه متقاضــی 
انتقــال یافتــه، محــرز گردیــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب 
در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز آگهــی مــی شــود در صورتیکــه اشــخاص 
نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند میتواننــد 
از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه  اعتــراض خــود را بــه ایــن 
اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم 
اعتــراض ، دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضائــی تقدیــم نماینــد . بدیهــی 
ــق  ــراض طب ــول اعت ــدم وص ــور و ع ــدت مذک ــای م ــورت انقض ــت در ص اس
ــت  ــًا صــدور ســند مالکی ــد شــد. ضمن ــت صــادر خواه ــررات ســند مالکی مق
مانــع از مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود. شــماره م/الــف:   5/3306

)تاریخ انتشار نوبت اول :97/12/11(      
)تاریخ انتشار نوبت دوم: 27/ 97/12(

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک اهواز- اکبر افشین  3889

 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  اراضی و ساختمان 

های فاقد سند رسمی
برابــر آراء صــادره هیــأت/ هیــأت هــای موضــوع قانــون تعییــن 
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند 
ــات  ــک اهــواز تصرف ــه ی ــی ناحی رســمی مســتقر در واحــد ثبت
مالکانــه و بالمعــارض متقاضیــان محــرز گردیــده اســت.   لــذا 
بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده 
روز آگهــی مــی شــود در صورتیکــه اشــخاص نســبت بــه صــدور 
ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند میتواننــد از 
تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه  اعتــراض خــود 
ــدت  ــس از اخــذ رســید ظــرف م ــن اداره تســلیم و پ ــه ای را ب
ــود را  ــت خ ــراض ، دادخواس ــلیم اعت ــخ تس ــاه از تاری ــک م ی
بــه مرجــع قضائــی تقدیــم نماینــد . بدیهــی اســت در صــورت 
انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات 
ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد. ضمنــًا صــدور ســند مالکیــت 
مانــع از مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود.1. آقــای علــی 
ــادره از  ــنامه 1241 ص ــماره شناس ــین بش ــد حس ــیاحی فرزن س
ــاب  ــک ب ــی 1989089038 در ی ــماره مل ــه ش ــت آزادگان ب دش
ــمتی از  ــع در قس ــر مرب ــاحت 218/66 مت ــه مس ــاختمان ب س
پــالک 58/25 بخــش 9 اهــواز خریــداری شــده موضــوع ســهام 
شــماره 1984 شــرکت ســهامی ایجــاد باغــات کوی شــاه ســهمی 
علــی پــور موســویان فرزنــد محمــد صــادق )مالــک رســمی( کــه 

ــده اســت.2. آقــای  ــه ، محــرز گردی ــه متقاضــی انتقــال یافت ب
علــی ســیاحی فرزنــد حســین بشــماره شناســنامه 1241 صــادره 
از دشــت آزادگان بــه شــماره ملــی 1989089038 در یــک 
ــع در قســمتی  ــه مســاحت 31/24 متــر مرب ــاب ســاختمان ب ب
ــوع  ــده موض ــداری ش ــواز خری ــش 9 اه ــالک 58/25 بخ از پ
ســهام شــماره 1984 شــرکت ســهامی ایجــاد باغــات کــوی شــاه 
ــک  ــادق )مال ــد ص ــد محم ــویان فرزن ــور موس ــی پ ــهمی عل س
رســمی( کــه بــه متقاضــی انتقــال یافتــه، محــرز گردیــده اســت.

ــه  ــه فاصل ــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت ب ــذا ب ل
ــبت  ــخاص نس ــه اش ــود در صورتیک ــی ش ــی م ــزده روز آگه پان
ــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند  ب
ــاه   ــدت دو م ــه م ــی ب ــن آگه ــار اولی ــخ انتش ــد از تاری میتوانن
اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید 
ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ، دادخواســت 
خــود را بــه مرجــع قضائــی تقدیــم نماینــد . بدیهــی اســت در 
صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق 
مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد. ضمنــًا صــدور ســند 
ــود. ــد ب ــه دادگاه نخواه ــرر ب ــه متض ــع از مراجع ــت مان مالکی

شــماره م/الــف:   5/3304
)تاریخ انتشار نوبت اول :97/12/11(        
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آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی و مشاعی 

ــات  ــم تصرف ــه دو ق ــالک منطق ــناد و ام ــت اس ــتقر در اداره ثب ــالف مس ــل اخت ــأت ح هی
ــاس  ــور را براس ــون مذک ــق قان ــکیلی طب ــای تش ــان پرونده ه ــروزی متقاضی ــه مف مالکان
گــزارش کارشناســان و بــه اســتناد مــدارک موجــود در پرونــده بــه شــرح آراء ذیــل تاییــد 

نموده انــد. 
1ـ رأی شــماره 139760330002034629 مربــوط بــه پرونده کالســه 1396114430002001899 
آقــای غیبعلــی عابدینــی فرزنــد ســیفعلی در قســمتی از/ ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه 
در آن احــداث بنــا شــده بمســاحت 140 )یکصــد و چهــل( متــر مربــع پــالک شــماره فرعــی 
از 2300 اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عــادی مع الواســطه از حســین 

رضائــی خریــداری کــرده اســت. )م الــف 5832 (
2ـ رأی شــماره 139760330002034932 مربوط به پرونده کالســه 1396114430002001832 
آقــای حمیــد عینــی چهــر فرزنــد علــی در قســمتی از/ ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در 
آن احــداث بنــا شــده بمســاحت 102 )یکصــد و دو( متــر مربــع پــالک شــماره 1 فرعــی از 
2295 اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عــادی مع الواســطه از ابوالفضــل 

براتــی خریــداری کــرده اســت. )م الــف 5831 (
مــورد تاییــد قــرار گرفتــه و از آنجائیکــه مقــرر گردیــده اســت پــس از نشــر آگهــی و انقضــاء 
موعــد مقــرر ســند مالکیــت رســمی صــادر گــردد بــا توجــه بــه عــدم دسترســی بــه مالکیــن 
ــع  ــخاص ذینف ــه اش ــا چنانچ ــی ت ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب ــاعی مرات مش
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 آن را اخــذ و ظــرف مــدت 
یکمــاه پــس از تســلیم اعتــراض بــه اداره ثبــت بــه دادگاه مراجعــه و دادخواســت خــود را 
بــه مرجــع قضائــی تقدیــم و گواهــی آنــرا بــه ایــن اداره تحویــل نماینــد الزم بــه توضیــح 
ــه دادگاه  ــرر ب ــه متض ــع از مراجع ــور مان ــون مذک ــاس قان ــر اس ــند ب ــدور س ــه ص ــت ک اس

نخواهــد بــود. )اقتصــاد آینــده – پیــام مــا(
تاریخ انتشار دوم: 97/12/27 تاریخ انتشار اول: 97/12/12  

مرتضی نورانی آرانی ـ رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو قم  3970

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

ــه اینکــه در اجــرای مــواد 3 و 15 و 17 و 18 قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان  نظــر ب
هــای فاقــد ســند رســمی و مــاده 13 آییــن نامــه اجرایــی آن متقاضــی ذیــل بــا ارائــه اســناد و مــدارک عــادی و 
اســناد مشــاعی درخواســت صــدور ســند مالکیــت نمــوده و پرونــده مــورد نظــر در هیــأت موضــوع قانــون مذکــور 
ــه صــدور رأی جهــت اخــذ ســند مالکیــت  ــًا منجــر ب مصــوب 90/9/20 مجلــس شــورای اســالمی مطــرح و نهایت
گردیــده اســت. لــذا مراتــب بــه اســتناد مــاده 3 قانــون مذکــور در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز جهــت عمــوم آگهــی 
مــی گــردد. قریــه چالکســرا ســنگ اصلــی 97 بخــش 16 گیــالن : پــالک 1295 مفــروز از 57- در مالکیــت خانــم 
فرخنــده صفائــی چالکســرا ششــدانگ یــک  قطعــه زمیــن مشــتمل بــر یکبــاب انبــاری بمســاحت 201/56 مترمربــع 
از مالکیــت مرحــوم نقــی صفائــی چالکســرا . لــذا هرکــس اعــم از مجــاوران و صاحبــان حقــوق و مالکیــن مشــاع 
نســبت بــه اصــل و حــدود و مفــروزی پــالک فــوق واخواهــی داشــته باشــد میتوانــد از تاریــخ اولیــن انتشــار آگهــی 
بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد و امــالک ســیاهکل تحویــل و ظــرف مــدت یــک مــاه بــه 
مراجــع قضایــی صالحــه دادخواســت تســلیم و گواهــی آنــرا بــه اداره متبوعــه تحویــل نمایــد . در غیــر اینصــورت 
ــه صــدور ســند مالکیــت اقــدام خواهــد شــد و  ــر مقــررات نســبت ب ــی مذکــور براب پــس از انقضــای مــدت قانون

صــدور ســند مالکیــت نیــز مانــع مراجعــه متضــرر بــه دادخــواه نخواهــد بــود. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/12/13                         تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/12/27

4000 رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان سیاهکل– همایون فالحتکار 

 اخطاریه دفترخانه
نــام مخاطــب : ســعید ســالمی فــر فرزنــد نعیــم شــغل : بیــکار اقامتــگاه و آدرس: مجهــول المــکان – موضــوع: نظــر 
بــه اینکــه خانــم زینــب حســین زاده فرزنــد عبــاس بــا تســلیم حکــم طــالق بــه شــماره بایگانــی 970302 مورخــه 
ــه  ــرای صیغ ــای  اج ــه و تقاض ــه مراجع ــن دفترخان ــه ای ــواز ب ــواده اه ــعبه 6 دادگاه  خان ــداری از ش 97/09/23 اص
ــن  ــالغ ای ــخ اب ــه از تاری ــک هفت ــرف ی ــا ظ ــوت میشــود ت ــذا بدینوســیله از شــما دع ــت طــالق را دارد ل طــالق و ثب
اخطاریــه در دفترخانــه بــرای اجــرای صیغــه طــالق و ثبــت آن حاضــر و نســبت بــه امضــاء ســند طــالق اقــدام نمائیــد 
ــه: اهــواز،  . درصــورت عــدم حضــور یــا امتنــاع صیغــه طــالق جــاری و  طــالق ثبــت خواهــد شــد./. آدرس دفترخان
دروازه، خرمکوشــک، خ فاضلــی 3 ، مقابــل پمپ بنزیــن - تلفــن تمــاس  32267658- 09391130144-09161130144 
سردفتر ازدواج 70 و طالق 117 اهواز- سید احمد حسینی  4459 

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  ــورخ 97/11/29 هی ــماره 139760318014001829 م ــر رأی ش براب
اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و 
ــوزه  ــی ح ــد ثبت ــتقر در واح ــمی مس ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق س
ثبــت ملــک املــش تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی شــهربانو 
ــادره  ــنامه 100 ص ــماره شناس ــه بش ــی ال ــد زک ــی فرزن ــی املش رمضان
ــاب  ــر یکب ــتمل ب ــن مش ــه زمی ــک قطع ــدانگ ی ــش در شش از امل
ــی   ــالک 6863 فرع ــع پ ــاحت 371/24 مترمرب ــه مس ــاختمان ب س
مفــروز و مجــزی شــده از باقیمانــده قریــه از ســنگ 25 اصلــی واقــع 
در بخــش 29 گیــالن خریــداری از مالــک رســمی بنیــاد مســتضعفان 
ــده اســت.  ــرز گردی ــالک مح ــوال و ام ــازمان ام ــالب اســالمی س انق
لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز 
آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند 
ــخ  ــد از تاری ــی توانن ــند م ــته باش ــت متقاضــی اعتراضــی داش مالکی
ــه ایــن  ــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را ب انتشــار اولیــن آگهــی ب
اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ 
ــم  ــی تقدی ــه مراجــع قضای ــراض، دادخواســت خــود را ب تســلیم اعت
ــدم  ــور و ع ــدت مذک ــای م ــورت انقض ــت در ص ــی اس ــد. بدیه نماین
وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد. 

تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/12/13                   
تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/12/27
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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 

برابــر رأی شــماره 139760318014001834 مــورخ 97/11/30 هیــأت 
اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و 
ــوزه  ــی ح ــد ثبت ــتقر در واح ــند رســمی مس ــد س ــاختمانهای فاق س
ثبــت ملــک املــش تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی رمضــان 
محمــودی فرزنــد محمــد بشــماره شناســنامه 512 صــادره از رودســر 
در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر یکبــاب ســاختمان بــه 
مســاحت 150 مترمربــع پــالک 6865 فرعــی  مفــروز و مجــزی شــده 
از باقیمانــده قریــه از ســنگ 25 اصلــی واقــع در بخــش 29 گیــالن 
ــالمی  ــالب اس ــتضعفان انق ــاد مس ــمی بنی ــک رس ــداری از مال خری
ــور  ــه منظ ــذا ب ــده اســت. ل ــالک محــرز گردی ــوال و ام ســازمان ام
ــی  ــی م ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب ــوم مرات ــالع عم اط
ــت  ــه صــدور ســند مالکی ــه اشــخاص نســبت ب ــی ک شــود در صورت
ــخ انتشــار  ــد از تاری ــی توانن ــند م متقاضــی اعتراضــی داشــته باش
ــن اداره  ــه ای ــود را ب ــراض خ ــاه اعت ــدت دو م ــه م ــی ب ــن آگه اولی
تســلیم و پــس از اخــذ رســید ، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ 
تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم 
ــدم  ــور و ع ــدت مذک ــی اســت در صــورت انقضــای م ــد. بدیه نماین
وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد. 

تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/12/13          
تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/12/27
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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  ــورخ 97/11/29 هی ــماره 139760318014001822 م ــر رأی ش براب
اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و 
ــوزه  ــی ح ــد ثبت ــتقر در واح ــمی مس ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق س
ثبــت ملــک املــش تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی الیــاس 
حســین زاده فرزنــد آقاجــان بشــماره شناســنامه 214 صــادره از 
رودســر در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر یکبــاب 
ســاختمان بــه مســاحت 204/55 مترمربــع پــالک 6866 فرعــی  
مفــروز و مجــزی شــده از باقیمانــده قریــه از ســنگ 25 اصلــی واقــع 
در بخــش 29 گیــالن خریــداری از مالــک رســمی بنیــاد مســتضعفان 
ــده اســت.  ــرز گردی ــالک مح ــوال و ام ــازمان ام ــالب اســالمی س انق
لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز 
آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند 
ــخ  ــد از تاری ــی توانن ــند م ــته باش ــت متقاضــی اعتراضــی داش مالکی
ــه ایــن  ــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را ب انتشــار اولیــن آگهــی ب
اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ 
ــم  ــی تقدی ــه مراجــع قضای ــراض، دادخواســت خــود را ب تســلیم اعت
ــدم  ــور و ع ــدت مذک ــای م ــورت انقض ــت در ص ــی اس ــد. بدیه نماین
وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد. 

تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/12/13       
تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/12/27
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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 

برابــر رأی شــماره 139760318014001830 مــورخ 97/11/30 هیــأت 
ــی و  ــی اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان اول موض
ــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه  ســاختمانهای فاق
ثبــت ملــک املــش تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی ســیف 
ــی بشــماره شناســنامه 27  ــد محرمعل ــه چالدشــتی فرزن ــه پاچل ال
ــر  ــن مشــتمل ب ــه زمی ــک قطع صــادره از رودســر در ششــدانگ ی
یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 82/87 مترمربــع پــالک 73 
فرعــی  مفــروز و مجــزی شــده از یــک فرعــی از ســنگ 403 
ــمی  ــک رس ــداری از مال ــالن خری ــش 29 گی ــع در بخ ــی واق اصل
ــور  ــه منظ ــذا ب ــت. ل ــده اس ــرز گردی ــه مح ــکان مقراض ــد نی احم
ــه 15 روز آگهــی مــی  ــه فاصل ــت ب اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوب
شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت 
ــخ انتشــار  ــد از تاری متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی توانن
ــن اداره  ــه ای ــراض خــود را ب ــاه اعت ــه مــدت دو م ــی ب ــن آگه اولی
تســلیم و پــس از اخــذ رســید ، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ 
تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم 
ــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم  نماین
وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد. 

تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/12/13            
تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/12/27
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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  ــورخ 97/12/2 هی ــماره 139760318014001842 م ــر رأی ش براب
اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و 
ــوزه  ــی ح ــد ثبت ــتقر در واح ــمی مس ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق س
ثبــت ملــک املــش تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی حــوری 
محمدنیــا فرزنــد عاشــور بشــماره شناســنامه 3 صــادره از املــش در 
ــه  ــاب ســاختمان ب ــر یکب ــن مشــتمل ب ــه زمی ــک قطع ششــدانگ ی
مســاحت 371 مترمربــع پــالک 6861 فرعــی  مفــروز و مجــزی شــده 
ــالن  ــع در بخــش 29 گی ــی واق ــه از ســنگ 25 اصل ــده قری از باقیمان
ــالمی  ــالب اس ــتضعفان انق ــاد مس ــمی بنی ــک رس ــداری از مال خری
ــور  ــه منظ ــذا ب ــت. ل ــده اس ــرز گردی ــالک مح ــوال و ام ــازمان ام س
اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود 
در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی 
اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی 
ــس  ــن اداره تســلیم و پ ــه ای ــراض خــود را ب ــاه اعت ــدت دو م ــه م ب
از اخــذ رســید ، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، 
ــی  ــد. بدیه ــم نماین ــی تقدی ــع قضای ــه مراج ــود را ب ــت خ دادخواس
ــراض  ــول اعت ــدم وص ــور و ع ــدت مذک ــای م ــورت انقض ــت در ص اس

ــت صــادر خواهــد شــد.  ــررات ســند مالکی ــق مق طب
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/12/13      

تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/12/27
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ــاربان  ــتر س ــارت گس ــالن تج ــرکت دی ــرات ش ــی تغیی آگه
ــه شــماره ثبــت 17722 و شناســه  ــا مســئولیت محــدود ب ب
ملــی 14008064240 بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی 
ــات  ــورخ 01/12/1397 تصمیم ــاده م ــوق الع ــور ف ــادی بط ع
ــه  ــی ب ــان ســید مرتضــی جالل ــل اتخــاذ شــد : 1 - آقای ذی
ــه کــد  کــد ملــی )0322253391( و ســید مجیــد جاللــی ب
ملــی )0070794987( و مجتبــی برنــج آبــادی بــه کــد ملــی 
ــد  ــه ک ــی ب ــم جالل ــیده مری ــم س )3255825636( و خان
ملــی )0323894299( بعنــوان اعضــاء اصلــی هیئــت مدیــره 
بمــدت نــا محــدود تعییــن و انتخــاب شــدند. اســامی شــرکا: 
آقــای ســید مرتضــی جاللــی بــه کــد ملــی )0322253391( 
بــا ســهم الشــرکه چهــل و پنــج میلیــون ریــال آقــای 
ســید مجیــد جاللــی بــه کــد ملــی )0070794987( بــا 
ــم  ــم ســیده مری ــال خان ــون ری ــاد میلی ســهم الشــرکه هفت
ــرکه  ــهم الش ــا س ــی )0323894299( ب ــد مل ــه ک ــی ب جالل
ده میلیــون ریــال آقــای مجتبــی برنــج آبــادی بــه کــد ملــی 

ــال  ــون ری ــرکه ده میلی ــهم الش ــا س )3255825636( ب
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان غربی 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ارومیه )416917(        4463

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  ــورخ 97/12/2 هی ــماره 139760318014001847 م ــر رأی ش براب
اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و 
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت 
ــه  ــب ال ــارض متقاضــی حبی ــه بالمع ــات مالکان ــش تصرف ــک امل مل
ــه بشــماره شناســنامه 250 صــادره از رودســر  ــد یدال ــی زاده فرزن تق
در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر یکبــاب ســاختمان بــه 
مســاحت 139/81 مترمربــع پــالک 6862 فرعــی  مفــروز و مجــزی 
ــش 29  ــع در بخ ــی واق ــنگ 25 اصل ــه از س ــده قری ــده از باقیمان ش
گیــالن خریــداری از مالــک رســمی بنیــاد مســتضعفان انقــالب 
ــه  ــذا ب ــده اســت. ل ــالک محــرز گردی ــوال و ام اســالمی ســازمان ام
ــه 15 روز آگهــی  ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب منظــور اطــالع عمــوم مرات
مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت 
ــار  ــخ انتش ــد از تاری ــی توانن ــند م ــته باش ــی داش ــی اعتراض متقاض
ــن اداره  ــه ای ــود را ب ــراض خ ــاه اعت ــدت دو م ــه م ــی ب ــن آگه اولی
ــخ  ــاه از تاری ــک م ــدت ی ــرف م ــید ، ظ ــذ رس ــس از اخ ــلیم و پ تس
ــم  ــی تقدی ــه مراجــع قضای ــراض، دادخواســت خــود را ب تســلیم اعت
ــدم  ــور و ع ــدت مذک ــای م ــورت انقض ــت در ص ــی اس ــد. بدیه نماین
وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد. 

تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/12/13                  
تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/12/27
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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 

 97/11/30 مــورخ   139760318014001833 شــماره  رأی  برابــر 
هیــأت اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی 
ــد  ــتقر در واح ــمی مس ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق ــی و س اراض
ــارض  ــه بالمع ــات مالکان ــش تصرف ــک امل ــت مل ــی حــوزه ثب ثبت
متقاضــی حمــزه روزگاری فرزنــد رحمــت الــه بشــماره شناســنامه 
524 صــادره از رودســر در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل 
بــر یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 806/30 مترمربــع پــالک 184 
فرعــی  مفــروز و مجــزی شــده از یــک فرعــی از ســنگ 98 اصلــی 
واقــع در بخــش 29 گیــالن خریــداری از مالــک رســمی حســنعلی 
رمضــان پــور 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 
ــن  ــار اولی ــخ انتش ــد از تاری ــی توانن ــند م ــته باش ــی داش اعتراض
آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم 
و پــس از اخــذ رســید ، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم 
اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. 
بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول 

اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/12/13       

تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/12/27
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آگهي فقدان سند مالكيت 
ســند مالكيــت ششــدانگ عرصــه و اعيــان يــك دســتگاه آپارتمــان مســكوني تحــت 
پــالك 4730 فرعــي از 3191 – اصلــي بخــش 4 قزويــن ذيــل ثبــت 105741 صفحــه 
ــي  ــاي غالمحســين حاج ــام آق ــي 674334 بن ــماره چاپ ــه ش ــر 387 ب 337 دفت
ــورخ  ــي 84309 م ــند رهن ــابقه س ــت . س ــده اس ــليم گردي ــادر و تس ــي ص كريم
91/5/21 دفتــر 37 بــه نفــع بانــك مســكن مشــاهده مــي گــردد و همچنيــن ســابقه 
ســند رهنــي بــه شــماره 17177 مــورخ 93/12/26 و17176 مــورخ 93/12/26 دفتــر 
ــرددو  ــي گ ــت شــعبه شــهيد انصــاري مشــاهده م ــك مل ــع بان ــه نف ــن ب 23 قزوي
ــه  ــدان ســند ب ــرم شــهادت شــهود مدعــي فق ــرگ ف ــه دو ب ــا ارائ ــك ب ســپس مال
ــود را  ــي خ ــت المثن ــند مالكي ــده و تقاضــاي صــدور س ــگاري گردي ــت ســهل ان عل
نمــوده كــه مراتــب بــه اســتناد مــاده 120 آئيــن نامــه اصالحــي قانــون ثبــت اعــالم 
مــي گــردد تــا هــر كــس بــه نحــوي از هــر انحــاء نســبت بــه ملــك مذكــور حقــي 
ــود  ــزد خ ــند ن ــود س ــي وج ــا مدع ــده و ي ــع او ش ــه نف ــي ب ــا معامالت ــت و ي داش
باشــد از تاريــخ انتشــار ايــن آگهــي تــا مــدت ده روز ضمــن مراجعــه بــه ايــن اداره 
اعتــراض خــود را بــا ارائــه اصــل ســند مالكيــت و ســند معاملــه تســليم نمايــد. و 
چنانچــه ظــرف مــدت مقــرر اعتــراض بــه ايــن اداره نرســد و يــا در صــورت اعتــراض 
اصــل ســند مالكيــت ارائــه نشــود اداره ثبــت المثنــي ســند مالكيــت را طبــق مقررات 
ــه شــرح  ــه متقاضــي تســليم خواهــد كــرد ايــن آگهــي در يــك نوبــت ب صــادر و ب

ذيــل منتشــر خواهــد شــد.
تاريخ انتشار : 97/12/27       
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مفقودی
ســند کمپانــی اینجانــب مرضیــه عبــاس زاده جمــال تبــار مالــک خــودرو هــاچ بــک-
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و شــماره شاســی MALBC51C6FM693550 و شــماره پــالک32م836 ایــران 77 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط می باشــد.                               4460

آگهــی تغییــرات شــرکت دیــالن تجارت گســتر 
ــماره  ــه ش ــدود ب ــئولیت مح ــا مس ــاربان ب س
ــی 14008064240  ــه مل ــت 17722 و شناس ثب
بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی فــوق 
ــل  ــات ذی ــورخ 01/12/1397 تصمیم ــاده م الع
اتخــاذ شــد : 1 - آقــای مجتبــی برنــج آبــادی 
فرزنــد تقــی بــه شــماره شناســنامه 924 متولد 
ــی )3255825636(  ــد مل ــه ک ســال 1357 ب
مبنــی بــر واریــز مبلــغ ده میلیــون ریــال ســهم 
ــرکاء  ــزو ش ــرکت ج ــدوق ش ــه صن ــرکه ب الش
شــرکت منظــور شــد . 2-آقــای ســید مجیــد 
جاللــی بــه کــد ملــی )0070794987( بــا 
واریــز مبلــغ بیســت و پنــج میلیــون ریــال بــه 
صنــدوق شــرکت میــزان ســهم الشــرکه خــود 
ــغ  ــه مبل ــال ب ــون ری ــج میلی ــل و پن را از چه
هفتــاد میلیــون ریــال افزایــش داد . 3- اصــل 
ســرمایه شــرکت از مبلــغ یکصــد میلیــون 
ریــال بــه مبلــغ یکصــد و ســی و پنــج میلیــون 
ریــال افزایــش یافــت و مــاده چهــار اساســنامه 

شــرکت بشــرح ذیــل اصــالح و تصویــب شــد 
: - ســرمایه شــرکت : مبلــغ یکصــد و ســی و 
پنــج میلیــون ریــال نقــدی اســت . 4- تعــداد 
اعضــای هیئــت مدیــره منــدرج در اساســنامه 
از 3 نفــر بــه 4 نفــر افزایــش یافــت . اســامی 
ــه کــد  ــی ب ــای ســید مرتضــی جالل شــرکا: آق
الشــرکه  بــا ســهم  ملــی )0322253391( 
چهــل و پنــج میلیــون ریــال آقــای ســید 
ــه کــد ملــی )0070794987(  مجیــد جاللــی ب
بــا ســهم الشــرکه هفتــاد میلیــون ریــال 
ــی  ــد مل ــه ک ــی ب ــم جالل ــیده مری ــم س خان
ده  الشــرکه  ســهم  بــا   )0323894299(
میلیــون ریــال آقــای مجتبــی برنــج آبــادی بــه 
کــد ملــی )3255825636( بــا ســهم الشــرکه 

ــال  ــون ری ده میلی
اداره کل ثبت اسناد و امالک 

استان آذربایجان غربی 
اداره ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری 

ارومیــه )416916(                              4462
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مهدی رجبی زاده - مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان

اداره کل منابــع طبیعــی و آبخیــزداری اســتان کرمــان در اجــرای صــدر مــاده 2 قانــون حفــظ و حمایــت از منابــع طبیعــی و ذخائــر جنگلــی کشــور مصــوب 71/7/12 وتبصــره یــک آئیــن نامــه اجرائــی مصــوب 71/12/16 هیئــت وزیــران و براســاس تفویــض 
اختیار شــماره 704/100/90 مورخ 72/2/27 ســازمان جنگلها ، مراتع و آبخیزداری محدوده رقبات حوزه اســتحفاظی خود را به شــرح ذیل :  

نام رقبهردیف
مشخصات ثبتی

شهرستان
مساحت به مترمربعحدود اربعه

پاک 
بخش پاک اصلیفرعی

مساحت مغربجنوبمشرقشمالثبتی
مستثنیات

مساحت 
منابع ملی

مساحت 
کل

محدوداست به مزرعه باغ زال پالک15-اصلی بخش41بافت1641-مزرعه آب باد پدری1
محدود است به مزرعه نقی پالک13-اصلی  

بخش41
محدوداست به مزرعه خدادادی وآباد سیوندی 

پالکهای 17و18-اصلی بخش41
محدود است به اراضی ملی پالک60-اصلی 

بخش41جنگل فرامرزی
258000602341860341

بافت140متعددمزرعه اغر کوئیه2
محدوداست به اراضی ملی ششدانگ مرتع تل علی 

صالح پالک427-اصلی 

 محدوداست به اراضی ملی ششدانگ مرتع 
تل علی صالح پالک427-اصلی ومزرعه کندر 

ماه پری پالک19فرعی از 19-اصلی

محدود است به اراضی مزرعه گروندشت 
پالک19-اصلی

محدود است به اراضی ملی ششدانگ مرتع تل علی 
صالح پالک427-اصلی

145000485000630000

بافت24440-چنار توران3
محدود است به اراضی مزرعه بید کردوئیه)ناصر آباد(

پالک245-اصلی
محدود است به اراضی مزارع هنکوئیه 
وآدرنجان پالکهای243-242-اصلی

محدود است به اراضی مزرعه شیروئیه 
پالک241-اصلی

178000026900004470000محدود است به اراضی مزرعه زردشت پالک245-اصلی

محدود است به رودخانه خبربافت2341-مزرعه فخرآباد4
محدود است به رودخانه خبر واراضی باغ 

پیشگاه پالک3-اصلی
106250011675002230000محدوداست به اتالل واراضی جاروب پالک20-اصلیمحدود است به اتالل ومنابع ملی

بافت23940-مزرعه گنوئیه5
محدود است به جدول مزرعه مذکور ورودخانه زردشت 

از میله 1تا میله2
محدود است به رودخانه زردشت از میله 

2تا میله3
محدود است به جدول آب واتالل از میله3تا 

میله5
محدود است به جدول واراضی ارکان پالک240-اصلی از 

میله5تا میله7
72000218000290000

بافت1141-12-13-آباد قهرمانی،قنبری-نقی6
محدود است به مزارع تل گوشک-علی نقی-باغ زال 

پالکهای10-14-15-اصلی بخش41
محدود است به مزرعه حیدر خانی پالک6-

اصلی بخش41
محدود است به مزارع فخرآباد،جاروب،آبادخدادا

دپالکهای23-20-18-اصلی بخش41
محدود است به مزرعه آباد پدری پالک16-اصلی 

بخش41
447500-447500

بافت1841-مزرعه خدادادی7
محدود است به اراضی مزارع تقی وپدری 

پالکهای13و16-اصلی بخش41
محدود است به اراضی مزرعه آباد قهرمانی 

پالک12-اصلی بخش41
محدود است به اراضی دیخوئیه پالک19-اصلی 

بخش41
محدود است به اراضی آباد سیوندی ورود پهن 

پالکهای17-24-اصلی بخش41
55000011600001710000

بافت1741-مزرعه آب باد سیوندی8
محدود است به اراضی پالک16-اصلی بخش 41واراضی 

ملی پالک60-اصلی بخش41
محدود است به اراضی پالک18-اصلی بخش 

41بنام مزرعه خدادادی
محدود است به اراضی پالک18-اصلی 

بخش41بنام مزرعه خدادادی ورودخانه خبر
محدود است به اراضی ملی ومزرعه رود پهن پالک24-

اصلی بخش41
2125009575001170000

بافت119040-1191-1194-مزارع حاجی آباد-بهجرد وصالح آباد9
محدود است به جدول بحر انجیرواراضی باقر آباد 

پالک999-اصلی بخش40
محدود است به اراضی سفته-سنگوئیه 

ورودخانه بافت
20250003470002372000محدود است به اراضی قنات سرخ-تقی آباد وگرگیشانمحدود است به اراضی گریغان

بافت29940-مزرعه باغ مال10
محدود است به اراضی ملی مزرعه بید شیرین 

پالک292-اصلی بخش40
محدود است به اتالل واراضی ملی مزرعه بنه 

پالک293-اصلی بخش40
محدود است به اراضی ملی مزرعه باغ حسن 

پالک 296-اصلی بخش40
محدود است به اراضی ملی مزرعه سنگ کرپالک303-

اصلی بخش40
20000670000690000

بافت25640-مزرعه بید لنگ11
محدود است به اراضی ملی پالک448-اصلی 

بخش40مرتع شرقی بنه آباد
محدود است به اراضی ملی پالک255-اصلی 

بخش40مزرعه بنه آباد
محدوداست به اراضی ملی پالک445-اصلی 

بخش40مرتع هشون
محدود است به اراضی ملی پالک448-اصلی 

بخش40مرتع شرقی بنه آباد
1500001202000012170000

12
اراضی واسط،مهدی 

آباد،سعیدآباد،حسن آباد،کریم آباد
کلیه 
فرعیات

-8502-8447-8476 -8445-8444-7953
8534-8503

کرمان13
به اراضی ملی فیض آباد واراضی فتح آباد شور واراضی 

عباس آباد علیاء
به اراضی مستثنیات فیض آباد واراضی 

اسماعیل آباد

به اراضی ملی دامنه پالک خیرآباد واراضی 
باقیمانده ده ایرج واراضی ده گبروئیه 

پالک8475-اصلی

به اراضی ملی خسرو آباد باال واراضی مستثنیات خسرو 
آباد پایین

91109275105489621475

13
اراضی برفوئیه-دهنو-فتح آباد-قنات 

البشروده قاضی سربنان
کلیه 
فرعیات

به اراضی احمدی سربنانزرند195-194-187-18615
به اراضی ملی پالک459-اصلی بخش15بنام 

آبکندروآب ریگو سربنان
به اراضی ملی پالک پالک1-اصلی بخش15بنام 

سرکوه
79993810010001800938به اراضی ملی پالک 1-اصلی بخش 15بنام سرکوه

14
اراضی باقیمانده ده رئیس حد فاصل 

محدوده شهر اناروگلدشت2
انار11قسمتی از پالکهای7363لغایت7521-

اراضی دارای سابقه اجرای مقررات ماده12قانون زمین 
شهری ومحدوده جدید شهر انار

اراضی گلدشت2موضوع رای کمیسیون ماده 
واحده شماره96/4/19-5

محدوده جدید شهر انار وحریم جاده آسفالته 
انار- رفسنجان

40884207287248171اراضی دارای سابقه اجرای ماده12قانون زمین شهری

15
اراضی باقیمانده ده رئیس حد فاصل 

گلدشت 2 تا اسحاق آباد
انار11قسمتی از پالکهای7363لغایت 7521-

اراضی مستثنیات ده رئیس موضوع برگ تشخیص 
69/3/19-497

اراضی مستثنیات اسحاق آباد وقسمتی از 
عزت آباد موضوع برگ تشخیص 588-

69/5/8

اراضی گلدشت یک موضوع برگ تشخیص 
92/2/30-5081

اراضی گلدشت 2موضوع رای کمیسیون ماده واحده اراضی 
اختالفی شماره96/4/19-5

136063-136063

16
اراضی شریف آبادخواجه،فتح 
آباد،نصرت آباد،وباقیمانده هنو

32431518953184138469اراضی بشرآباد ومحمد آباد خواجهاراضی محمد آباد خواجهاراضی دهنو ،خالق آباد،قربان آباد وتوکل آباداراضی عباس آباد واراضی بشر آبادانار736111-7579-7578و باقیمانده7806-

17
عباس آباد وقسمتی از سعید آباد 

وراس التحت
-

7810لغایت8074و قسمتی از 10882 لغایت یک 
فرعی از 10995و قسمتی از از 10429لغایت10880

انار11
اراضی مستثنیات احمد آبادموضوع برگ تشخیص 
5088-94/10/26واراضی مستثنیات اکبرآباد برگ 

تشخیص 6121-89/6/25واراضی مستثنیات تراب آباد

اراضی مستثنیات دهنو موضوع برگ 
تشخیص6250-69/12/7واراضی فاقد سابقه 

اجرای مقررات ماده2

اراضی مستثنیات بشر آباد موضوع برگ 
تشخیص شماره90/3/2-6122

خط محدوده قدیم شهر انار واراضی دارای سابقه اجرای 
مقررات ماده12 قانون زمین شهری

19066413304432237084

انار677011لغایت6846-صادق آباد18
اراضی مستثنیات علی آباد حسن موضوع برگ تشخیص 

92/2/29-5080
اراضی مستثنیات اسد آباد مهدوی موضوع 

برگ تشخیص شماره94/3/23-5012
اراضی مستثنیات مزرعه داوود آباد

اراضی مستثنیات محمدآباد خواجه موضوع برگ 
تشخیص 5084

550167-550167

انار696111-اراضی باقر آباد19
اراضی شرق قراء باقرآباد وفدک برگ 

تشخیص 608-71/1/8واراضی فدک برگ 
تشخیص88/2/12-5057

اراضی توکل آباد برگ تشخیص 5082-
92/3/2

330909-330909اراضی قربان آباد برگ تشخیص 627-69/12/8اراضی توکل آباد برگ تشخیص 92/3/2-5082

20
باقیمانده حسین آبادامین وشریف 

آباد
-

قسمتی از پالکهای6683لغایت 
6739و6518لغایت6681

اراضی حسین آبادامین برگ تشخیص 639-70/3/9انار11
اراضی شریف آباد برگ تشخیص 5078-

91/10/10
اراضی محمد آبادامین)کهنه(برگ تشخیص 

70/3/9-638
475930-475930اراضی عزت آباد برگ تشخیص 91/9/18-5083

بــه اســتثنای مســتثنیات قانونــی تبصــره 3 ) هرپــالک( موضــوع مــاده 2 قانــون ملــی شــدن جنگلهــا و مراتــع کشــور کــه بوســیله روســای ادارات منابــع طبیعــی و آبخیــزداری شهرســتانهای مربوطــه و کارشناســان ذیصــالح بازدیــد و مشــخصات هــر رقبــه در متــن آگهــی قیــد گردیــده و ســوابق مربوطــه 
در ادارات منابــع طبیعــی و آبخیــزداری شهرســتان هــای ذیربــط و یــا اداره کل موجــود مــی باشــد ، جــزء منابــع ملــی شــده مــاده 1 قانــون ملــی شــدن جنگلهــا و مراتــع تشــخیص و مراتــب بــه اطــالع عمــوم رســانیده مــی شــود تــا چنانچــه بــه تشــخیص منابــع ملــی شــده هــر رقبــه معتــرض مــی 
باشــند از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی در روزنامــه هــای کثیراالنتشــار و محلــی و حداکثــر بــه مــدت شــش مــاه اعتــراض خــود را کتبــا بــه همــراه مــدارک و مســتندات قانونــی طــی دادخواســت بــه هیئتهــای تعییــن تکلیــف اراضــی اختالفــی ) کمیســیون مــاده واحــده ( مســتقر در ادارات منابــع طبیعــی 

و آبخیــزداری شهرســتانهای محــل وقــوع ملــک ارائــه تــا مــورد رســیدگی قــرار گیــرد.. بدیهــی اســت در صــورت عــدم وصــول اعتــراض در فرجــه قانونــی تعییــن شــده ایــن اداره کل نســبت بــه اخــذ ســند مالکیــت منابــع ملــی شــده مــورد تشــخیص اقــدام خواهــد نمــود.

وزارت جهاد کشاورزی
سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور                آگهی تشخیص منابع ملی و مستثنیات قانونی

شناسه آگهی 418436

آگهی مزایده شماره 97/12
فروش امالک و مستغالت بانک تجارت استان آذربایجان شرقی

اداره مهندسی و امالک 
4428

بانــک تجــارت در نظــر دارد مالکیــت و ســرقفلی محــل ســابق شــعبه جمهــوری اســامی خــود را واقــع در شهرســتان 
تبریــز بــا مشــخصات ذیــل، بــا وضــع موجــود، بــا شــرایط نقــد و اقســاط در قالــب قــرارداد اجــاره بــه شــرط تملیــک 
از طریــق مزایــده عمومــی بــه فــروش برســاند. متقاضیــان مــی تواننــد جهــت کســب اطاعــات بیشــتر، بازدیــد از 

امــاک ، دریافــت بــرگ درخواســت شــرکت در مزایــده، بــه مدیریــت بانــک تجــارت اســتان – دایــره تــدارکات و مهندســی واقــع در تبریــز 
– میــدان شــهدا مراجعــه و پیشــنهادات خــود حداکثــر تــا پایــان وقــت اداری مــورخ 98/1/20 در تهــران بــه دبیرخانــه کمیســیون معامــات 
عمــده واقــع در خیابــان آزادی، بیــن خیابــان هــای نــواب و اســکندری ، ســاختمان بانــک تجــارت )طبقــه هشــتم( و در تبریــز بــه مدیریــت 
اســتان آذربایجــان شــرقی دایــره تــدارکات تســلیم فرماینــد. بازگشــایی پــاکات در تاریــخ 98/1/25 راس ســاعت 10 صبح در محل ســاختمان 
مدیریــت امــور تــدارکات و مهندســی واقــع در تهــران بــه نشــانی فــوق انجــام خواهــد شــد و حضور شــرکت کننــدگان در جلســه بازگشــایی 

بامانــع اســت. چنانچــه تغییــری در تاریــخ بازگشــایی پــاکات صــورت گیــرد، مراتــب تلفنــی بــه اطــاع شــرکت کننــدگان خواهــد رســید.
ضمنا متن آگهی در سایت بانک تجارت به نشانی www.tejaratbank.ir قابل دسترسی می باشد.

توضیحات:
1- مبلــغ ســپرده شــرکت در مزایــده معــادل 5% قیمــت پایــه مزایــده منــدرج در آگهــی مــی باشــد کــه مــی بایســت بــه حســاب 

شــماره 01821474 نــزد بانــک تجــارت واریــز گــردد.
2- شــرکت کننــدگان مبلــغ 200/000 ریــال ) بــه حســاب کارمــزد فــروش اســناد به شــماره اســناد بــه شــماره 01854879 نــزد بانــک تجارت( 

واریــز و فیــش را ضمیمــه بــرگ پیشــنهاد نماینــد) ضمنــا مبلــغ دریافتــی جهــت خریــد اســناد بــه هیــچ وجه مســترد نخواهد شــد( 
3- رعایــت مفــاد فــرم پیشــنهاد شــرکت در مزایــده الزامــی مــی باشــد و بهــای پیشــنهادی بایــد از حیــث مبلــغ مشــخص و معیــن 

و بــدون خــط خوردگــی بــوده و در پاکــت الک و مهــر شــده ) دربســته( تســلیم گــردد.
4- کلیه اماک عرضه شده با وضعیت موجود به فروش می رسند و بازدید از محل با هماهنگی قبلی امکانپذیر می باشد.

5- بانک در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات واصله مختار می باشد.
6- در صورت مساوی بودن قیمت پیشنهادی اولویت فروش با شرایط نقدی می باشد.

7- در پیشــنهادهای خریــد بصــورت نقــد و اقســاط صرفــا باالتریــن قیمــت مــاک بــوده و افزایــش پیــش پرداخــت و کاهــش مــدت 
بازپرداخــت اقســاط مــاک تعییــن برنــده نمــی باشــد.

8- هزینه آگهی از برندگان مزایده اخذ می گردد.

شناسه آگهی : 417463

آذربایجان شرقی تلفن 5571688 5565059- 0413 و 021-66927220
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شناسه 
دارایی

شرح
مساحت 
عرصه 

)مترمربع(

مساحت 
تقریبی اعیان 

)مترمربع(
شرایط توضیحاتقیمت پایه)ریال(

پرداخت

10924

ملکیت و سرقفلی 
محل سابق شعبه 

بانک واقع در 
شهرستان تبریز، 
خیابان جمهوری، 

روبروی بازار 
شمس، پاک 
ثبتی 3719 و 

3719/5

200/40296108/000/250/000

ملک متشکل از 2 پاک ثبتی می باشد که پاک 
ثبتی 3719 بصورت ششدانگ و پاک ثبتی 

3719/5 بصورت 5 دانگ از ششدانگ بوده و یک 
دانگ آن متعلق به شخص ثالث می باشد و توافق با 
مالک یک دانگ و اخذ رضایت آنان به عهده خریدار 
می باشد. مورد مزایده بدون احتساب سرقفلی یک 
باب مغازه به مساحت 26 مترمربع که متعلق به غیر 

می باشد.

50 درصد 
نقد مابقی 
در اقساط 
60 ماهه 

با سود 14 
درصد

وز 
یر

 د
ما 

م 
پیا

ادامه یادداشت از صفحه ۱
رهبـری بـه این هـا اعتمـاد کـرده، خدا انصـاف دهـد کاری کرده اند کـه حتی به 

یـک چنین مجموعه بسـیار معتبـر و مهمی هم اعتماد نشـود.
سـخنان این عضو مجمع تشـخیص دو پهلوسـت و دو گونه می توان برداشت 

کرد:
برداشـت اول ایـن اسـت کـه انتقاد او متوجه گـروه های فشـار و رادیکال هایی 
اسـت کـه بـه اعضـای مجمـع پیامـک می زننـد و آنـان را تهدیـد مـی کنند که 
نبایـد پالرمـو را تصویـب کنند. اما اگر منظور او گروه های فشـار اسـت چرا می 
گوید: بسـیاری از مردم؟ آیا گروه های فشـار، بسـیاری از مردم اسـت؟ آیا اینها 
کـه بـا پیامـک تهدیـد می کنند بسـیاری از مردم اند یـا قلیل اندر قلیـل اند اما 

زور و صـدای بلند و نفـوذ دارند؟!
برداشـت دوم ایـن اسـت کـه نقـد او به مردمی اسـت که به یک نفـر به عنوان 
رییـس جمهـوری و بـه 290 نفر برای نمایندگی مجلس شـورای اسـالمی رأی 
داده انـد و می بیننـد رییس جمهـوری و دولت متبوع او و مجلسـیان به الحاق 
بـه کنوانسـیون ها رأی داده اند اما شـورای نگهبان تأییـد نمی کند و حاال معطل 

مجمع تشـخیص است.
اگـر منظـور ایشـان این باشـد می توان پرسـید مگر امـام، مجلـس را در رأس 
امور توصیف نکرده و نگفته »مجلس سـنا، حرف مزخرفی اسـت« و مگر قرار 
نبوده مجمع تشـخیص در میانه »عرف و شـرع« جانب »مصلحت« را بگیرد 
و گره گشـایی کنـد؟ چـرا برخی از اعضـای مجمع به گونه ای سـخن می گویند 

کـه انگار مجمع، مجلس سناسـت؟
هـر روز یکـی از کسـانی کـه یـا در انتخابـات ریاسـت جمهـوری رأی نیـاورده 
یـا در انتخابـات مجلـس شـورای اسـالمی ناکام مانـده در قالـب عضو مجمع 

نظـری ابـراز مـی کنـد و در پـاره ای اذهـان ایـن پرسـش را پدیـد مـی آورد که 
پـس مـا بـه نماینـدگان مجلس بـرای چـی رأی می دهیـم وقتی قرار اسـت 

اینـان نظـر دهند؟
بـا ایـن حـال و بـا همـۀ ابهـام هـا وجـه غالب این اسـت کـه آقـای مصباحی 
مقـدم مـی خواهـد خـود را از فشـار پیامـک های دلواپسـان رها کند یـا نگران 
اسـت در صـورت تصویـب کـه با تنگناهای اقتصـادی احتمـال ان افزایش می 
یابـد اعضـای مجمـع را بـه بـاد انتقـاد بگیرنـد و می خواهـد قضیـه را متوجه 

همۀ نهادهـا کند.
پـس اگـر منظورشـان از بسـیاری از مـردم همـان بسـیاری از مردم اسـت که 
بـه رییـس جمهـوری و نمایندگان موافـق اف.ای. تی .اف وکالـت داده اند حق 
دارنـد پـی گیـر باشـند چـون تصمیـم مجمعی ها بـر زندگی و معیشـت مردم 
اثـر می گـذارد و نمی تـوان گفـت هزینه اش با شـما امـا در تصمیم مـا دخالت 

نکنیـد. صریـح و روشـن با آقـای مصباحی مقـدم می گوییم:
اگر منظورتان گروه فشار و دلواپسان است چرا می گویید بسیاری از مردم؟

اگـر منظورتـان بسـیاری از مردم اسـت و بـه رای مردم احتـرام می گذارید چرا 
نظـر رییـس جمهور و مجلـس را لحاظ نمی کنیـد؟ و اصال چرا ایـن موضوع را 

بـه همه پرسـی نمی گذارید؟
اگـر از منظورتـان از زخـم خـوردن تصویـب برجـام اسـت و برجـام را زخـم 
می دانیـد چـرا کل برجـام را برنمی چینیـد و رای بـه خـروج از آن نمـی دهید؟ 

هـر چنـد کـه بـدون پالرمـو ادامـه حضـور در برجـام بی فایـده خواهـد بـود.
اگـر منظورتـان انتقـاد کنندگانـی اسـت کـه از مجمـع مـی پرسـند تـا کی می 
خواهد به تعویق بیندازد و خود را در جایگاه مجلس سـنا می داند آن سـخن 

رهبـر فقید انقـالب قابل یـادآوری اسـت./عصر ایران


