
وقتی حقوق شهروندی با 
حقوق عمومی تعارض دارد
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آزادی نعمتـی اسـت کـه خدا بـه همه ارزانی داشـته و باید همـه از آن 
اسـتفاده کننـد به شـرط آن که بـه آزادی دیگران لطمـه وارد نکند.

بدیهـی اسـت آزادی بـا  بی بند و باری فـرق دارد و این را همه می دانند 
امـا آنـان که صاحب امکاناتی می شـوند اغلـب آن را فراموش می  کنند 
و یـا خـود را بـه همـراه امکانـات در جایگاهـی می بینند که بـا دیگران 

فـرق می کند.
حقـوق شـهروندی را از آن جهـت گذاشـته اند تا دولت ها سوءاسـتفاده 
نکننـد و حقـوق مـردم را ندیـده نگیرنـد. امـا در مقابـل، آنان کـه برای 
خـود امکاناتـی را فراهـم کرده اند، فارغ از این که چگونه آن را به دسـت 
آورده انـد می  خواهنـد تـا از حقـوق عمومـی بـه نفـع خـود بهـره ببرند. 
نمونـه آن تعبیـر اتومبیـل به عنوان خانه شـخصی اسـت کـه در آن هر 

کاری هـر کـس می خواهـد می توانـد در آن انجـام دهد.
فروشـگاه ها،  ادارات،  توسـط  پیاده  روهـا  بـه  تعـرض  دیگـر  نمونـه 
غذاخوری  هـا، تعمیرگاه  هـا و امثـال آن اسـت. حـال هـر چـه مغـازه، 
مؤسسـه و یـا اداره تـا برسـد بـه وزارتخانـه بزرگ تـر باشـد گویـی آن 
حـق دارد بـه پیـاده  رو تجـاوز، و آن را بـرای خـود ُقُرق کنـد و جلوی در 
مغـازه یـا مؤسسـه خـود مانع بگذارد تا کسـی پارک نکنـد، حتی میله 
نصـب می کننـد و از ایـن قبیـل امـور. در بسـیاری از غذاخوری هـا بـا 
اسـتخدام افـراد غول پیکـر برای جابه جایـی ماشـین  های آن چنانی و 
دعـوت بـه شـام و ناهار، آدم را یـاد گالدیاتور ها می انـدازد و یا گاردهای 
ویـژه نظامـی کـه با چوب دسـتی با شـب رنگ بـه به جلب مشـتری و 

راهنمایـی پـارک می پردازنـد. / خبـر آنالین 

انس طال         1.277.210

مثقال طال     18.930.250

گرم طالی 18  4.368.192

گرم طالی 24   5.824.200

بهار آزادی      46.900.000

امامی          48.180.000

نیم       26.280.000

ربع         16.890.000

گرمی       10.000.000

دالر             145.390

یورو         164.200

درهم          39.359

لیر ترکیه           24.423

دالر استرالیا      100.848 @p a y a m e m a

ما را در تلگرام 
 19 تا  32دنبال کنید

رونق مسکن به زور تسهیالت
وزیر راه و شهرسازی: وام ساخت مسکن، 65 درصد افزایش پیدا کرد

تجـاوز بـه حریـم بسـتر رودخانـه هـا، موسـوم بـه 
»رودخانـه خـواری«، پدیـده مذمومـی اسـت کـه 
بـه  بـی شـمار  زیـان هـای  آوردن  وارد  بـر  عـالوه 
منابـع آبـی، موجـب غفلـت از خشـم طبیعـت و به 
خطـر افتـادن جـان و مـال انسـان هـا مـی شـود 
و بـازی دو سـر زیـان اسـت. در تبییـن اهمیـت 
آزادسـازی حریـم رودخانـه هـا از هـر گونـه تصرف 
بـه طـور عـام و خانـه سـازی و ویالسـازی بـه طور 
بـه  بنـا  اسـت کـه  الزم  نکتـه  ایـن  ذکـر  خـاص، 
گفتـه رحیـم انجـم شـعاع، معـاون پارلمانـی وزیـر 
نیـرو، 140 هـزار کیلومتـر رودخانـه بزرگ، متوسـط 
تنهـا  دارد کـه  وجـود  سـطح کشـور  در  و کوچـک 
20 هـزار کیلومتـر آن، تعییـن و در طـرح  حریـم 

»کاداسـتر« ثبـت شـده اسـت. 
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حذف ظروف پالستیکی 
از دانشگاه ها

به زودی کالس های آموزشی 
مرتبط با حفظ محیط زیست و 
حذف ظروف یکبار مصرف برای 
دانشگاه ها و دانشجویان برگزار 

می شود تا موفقیت در طرح 
حذف پالستیک، تضمین شود.

نمایش ماشین های 
قورباغه ای در موزه 
خودروهای  تاریخی

مسوول تنها موزه خودروهای 
تاریخی و کالسیک کشور در یزد 
از ارزش نوستالژی خودروهای 

کالسیک به منظور بهره وری 
اقتصادی در حوزه گردشگری یاد 

کرد و آن ها را اهرمی انگیزشی برای 
جذب گردشگر به شهر یزد خواند.
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یادداشت  مهمان
غالمرضا فدایی

تهران

 سال پانزدهم
   شماره پیاپی 1452

دوشنبه 30 اردیبهشت 1398
  قیمت 500 تومان

www.payamema.ir

یک استاد دانشگاه تهران معتقد 
است هنوز قوانین تعیین بستر  
و حریم رودخانه ها برای تمامی 
رودخانه ها اجرا نشده است.

خطر تجاوز به 
حریم رودخانه ها، 
جدی است
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هنر، روابط ایران و فرانسه را 
تقویت می کند

نمایشگاه جاده ابریشم با حضور هنرمندان 
ایران و ازبکستان در کشور فرانسه برگزار شد.

حسین سالمی:

به دنبال جنگ نیستیم

آگهی فراخوان  مناقصه عمومی 
شـهرداری کرمـان در نظـر دارد نسـبت بـه برگـزاری مناقصـه عمومـی خریـد  

قطعـات اتوبـوس بنـز 457 بـه  شـرح ذیـل برگـزار  نمایـد:
1-نام طرح / پروژه: کمک به توسعه و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی 

2-موضوع مناقصه: خرید قطعات  اتوبوس بنز 457 
3-مدت انجام پروژه  : یک ماه

4-محل انجام پروژه: شهر کرمان
5-اعتبـار پـروژه: اعتبار پروژه از محل اعتبارات اسـتانی به صورت اسـناد خزانه 

اسـالمی با سـر رسـید1399/7/21  قابل پرداخت می باشد  
6-مبلغ ضمانتنامه شـرکت در مناقصـه:   2/701/000/000 ریـال )  دو میلیارد و 

هفتصـدو یک میلیـون ریال  (
7-نام و نشـانی دسـتگاه مناقصه گذار )کارفرما(: شـهرداری کرمـان به آدرس 

کرمان، خیابان سـپه 
8-نحـوه خریـد اسـناد مناقصه: کلیـه متقاضیان واجـد الشـرایط میتوانند از 
طریق سـامانه تدارکات الکترونیک دولـت )سـایت www.setadiran.ir( در 
قبـال پرداخـت 1/000/000 ریـال )یـک میلیـون ریال( نسـبت به خرید اسـناد 

بصـورت الکترونیکـی اقـدام نمایـد. بدیهـی اسـت تمامـی فرآینـد برگـزاری 
مناقصـه از طریـق سـایت مذکـور انجام خواهد شـد.

9-نحـوه برگـزاری مناقصـه : کلیه مراحل بارگـذاری مناقصه از دریافت اسـناد 
مناقصـه تـا ارائـه پیشـنهاد مناقصه گـران و بازگشـایی پاکتهـا از طریـق درگاه 
 www.setadiran.ir سـامانه تدارکات الکترونیکی دولت )سـتاد( به آدرس
انجـام خواهد شـد و الزم اسـت مناقصه گـران در صورت عـدم عضویت قبلی، 
مراحـل ثبـت نـام در سـایت مذکـور و دریافت گواهـی امضـاء الکترونیکی را 
جهـت شـرکت در مناقصـه محقـق سـازند. )تاریخ انتشـار مناقصه در سـامانه 

98/2/28  میباشـد(
1-محـل تحویل اسـناد: از طریق سـامانه تدارکات الکترونیک دولت )سـایت 

)www.setadiran.ir
2-مهلت زمانی دریافت اسـناد مناقصه از سـایت:  از سـاعت 8/00 صبح مورخ 

98/2/28  تا سـاعت 19/00 مورخ 98/3/1
3-مهلت تحویل اسناد: تا ساعت 19/00   مورخ 98/3/11 
4-تاریخ بازگشایی اسناد: ساعت10 صبح مورخ 98/3/12 
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آگهی مناقصه عمومی 
شماره س-1398/2-1-115

   دانشـگاه علـوم پزشـکی و خدمات بهداشـتی درمانی بـم در نظر دارد ارائـه خدمات پيش بيمارسـتاني پایگاه های جاده 
ای اورژانـس 115 )دهبکری،ابارق،تهرود،نظـام شـهر وکـروک( خـود را از طریـق مناقصـه عمومـی بـه مدت یک سـال از تاریخ 
98/04/01لغایت99/03/31بـه بخـش خصوصـی واگذار نماید. لذا از شـرکتهای دارای مجوز بهداشـتی درمانـی دعوت به عمل می 

آیـد جهت دریافت اسـناد و اطالعات بیشـتر بـه آدرس اینترنتـی www.Mubam.ac.ir  مراجعه نمایید.

برآورد اولیه:  16،200،000،000ریال 
مبلـغ تضمیـن شـرکت در مناقصـه : 810،000،000 ریـال بـه 
صـورت ضمانـت نامـه بانکـی و یـا واریـز نقـدی بـه حسـاب 
شـمارهIR170100004101095052135266  پرداخـت رد وجوه 
سـپرده بـه نام دانشـگاه علوم پزشـکی بـم نزد بانـک مرکزی 

جمهـوری اسـالمی ایران
توزیـع اسـناد: از روز دوشـنبه 98/02/30 لغایـت پایان وقت 

اداری روز شـنبه98/03/11 میباشد
شـنبه  یـک  روز  از  پیشـنهادات:  تحویـل  مهلـت  و  محـل 

شـنبه  چهـار  روز  اداری  وقـت  پایـان  98/03/12لغایـت 
98/03/22بـه دبیر خانه حراسـت دانشـگاه علوم پزشـکی 

بم
*ضمنـًا جلسـه توجیهـی روزیـک شـنبه مـورخ98/03/19 
سـاعت 9 صبـح مرکـز مدیریـت حـوادث و فوریـت هـای 

باشـد پزشـکی115می 
بازگشـایی پـاکات: روزشـنبه98/03/25 سـاعت 9 صبح دفتر 

معاونت توسـعه دانشـگاه علوم پزشـکی بم میباشـد
تلفن تماس: 44344601-034   و 034-44344115

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بم

1398/2/3
0     

ی 1452
پیاپ

روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی جنوب کرمان

آگهی مناقصه عمومی 
) یک مرحله ای(

مدیریت شـعب بانک کشـاورزی جنـوب کرمان بـه آدرس جیرفت 
خیابـان قرنی غربی در نظر دارد تعمیر و نگهداری تاسیسـات سـاختمان 
مدیریـت و شـعبه مرکزی  را به مدت یکسـال از طریـق مناقصه عمومی 

به اشـخاص واجد شـرایط حقیقـی و حقوقی واگـذار نماید .

لــذا کلیــه اشــخاص واجــد شــرایط حقیقــی و حقوقــی  مــی تواننــد از 
تاریــخ انتشــار آگهی مناقصــه تــا تاریــخ 98/03/02 به  ســامانه تدارکات 
الکترونیکــی دولــت )ســتاد (www.setadiran.ir مراجعــه و نســبت 
بــه دریافــت اســناد شــرکت در  مناقصــه اقــدام نماینــد و متقاضیــان 
ــا  تاریــخ  98/03/13  پیشــنهادات  خــود را در ســامانه ســتاد  ــد ت بای

بارگــذاری نماینــد .
بابــت تضمیــن  شــرکت در مناقصــه مبلــغ ســی میلیون ریــال ضمانت 
ــز  ــا واری ــاورزی( و ی ــک کش ــه از بان ــز ضمانتنام ــه ج ــی )ب ــه بانک نام
مبلــغ مذکــور بــه حســاب شــماره 868984496 نــزد بانک کشــاورزی 

الزامــی اســت . 
بانک در رد یا قبول یک یا تمامی پیشنهادات مختار است.

هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه است .

تعمیرونگهداری تاسیسات ساختمان بانک کشاورزی
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این صفحه می خوانیم
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خواستار بازگشت اتباعمان از ایران و عراق نشده ایمپیام خبر
منبعی در وزارت خارجه کویت توضیح داد که این کشور خواستار بازگشت اتباعش در عراق و ایران 
نشده و شایعه های منتشر شده در شبکه های اجتماعی درباره تخلیه و بازگشت اتباع کویت از 
عراق و ایران صحت ندارد.
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رونق مسکن به زور تسهیالت
وزیر راه و شهرسازی: وام ساخت مسکن، 65 درصد افزایش پیدا کرد

وزیر راه و شهرسازی: وام ساخت مسکن قابل انتقال به خریداران است

 رشــد چشــمگیر قیمــت مســکن 
کــه  اســت  بااهمیــت  آنجایــی  از 
هزینــه  درصــد   40 تــا   35 بیــن 
ــه مســکن  ــوار ب ســبد معیشــتی خان
ــش  ــن بی ــاص دارد و همچنی اختص
از 30 درصــد از خانوارهــای کشــور 
زندگــی  اســتیجاری  خانه هــای  در 
می کننــد. در کنــار ایــن مــوارد، طــی 
یک ســال اخیــر تعــداد معامــالت 
ــزرگ  ــهرهای ب ــران و ش ــهر ته در ش

ــدی  ــه 50 درص ــک ب ــی نزدی کاهش
را تجربــه کــرده اســت، کــه ایــن 
مولفــه نیــز می توانــد گــواه افزایــش 
جمعیــت  تعــداد  بیشــتر  هرچــه 
امــا  باشــد.  کشــور  اجاره نشــین 
بخــش  تحــوالت  رونــد  از  آنچــه 
در  اخیــر  دهــه  دو  طــی  مســکن 
ــم  ــن  مه ــود، ای ــم می ش ــران فه ای
بخــش  سیاســتگذار  کــه  اســت 
مســکن کشــور در انجــام وظایــف 

عملکــرد خوبــی نداشــته اســت.
دار  خانــه  راهکارهــای  از  یکــی   
بــرای  وام  اختصــاص  شــدن، 
ــن  ــت در همی ــکن اس ــاخت مس س
وزیــر  اســالمی«  راســتا،»محمد 
درخصــوص  شهرســازی  و  راه 
برنامــه وزارتخانــه بــرای افزایــش 
داشــت:  اظهــار  مســکن،  وام 
بــر  راه  وشهرســازی  وزارت  در 
مســکن  عرضــه  بخــش  تقویــت 

تاکیــد داریــم، تولیــد کننــدگان و 
انبوه ســازان بایــد تقویــت شــوند. 
بیــان  بــا  شهرســازی  راه  وزیــر 
ــرد  ــه ف ــه ب ــکنی ک ــه وام مس اینک
از  می گیــرد  تعلــق  زوجیــن  و 
ــه ســازنده  ــق اختصــاص وام ب طری
اســت،  شــده  گرفتــه  نظــر  در 
اســفندماه   16 در  کــرد:  تصریــح 
شــورای  مصوبــه  گذشــته  ســال 
ــش وام  ــرای افزای ــار ب ــول و اعتب پ
ســاخت مســکن دریافــت شــد و 
ــد  ــدودا 65 درص ــهیالت ح ــن تس ای

می کنــد. پیــدا  افزایــش 

قابل  وام ساخت مسکن 
به خریداران است انتقال 

اســالمی تصریــح کــرد: وام ســاخت 
مســکن قابــل انتقــال بــه خریــداران 
اثــر  تــا  اســت و کمــک می کنــد 
عرضــه  و  نشــود  ایجــاد  تورمــی 
ــده  ــم در آین ــا بتوانی ــود ت ــال ش فع
مســکن  بیشــتر  تولیــد  شــاهد 
ــخاصی  ــه داد: اش ــیم. وی ادام باش
کــه قصــد ســاخت مســکن  نیــز 
تســهیالت  از  می تواننــد  دارنــد 
ســاخت مســکن بهره منــد شــوند تــا 
بتوانیــم بــرای خانــه دار شــدن آنهــا 
در مراحــل بعــدی گام هــای بلندتــر و 
ــه  ــو کابین ــم. عض ــتوارتری برداری اس
ایــن  برنامــه  درخصــوص  دولــت 
مبلــغ  افزایــش  بــرای  وزارتخانــه 
تســهیالت خریــد مســکن، گفــت: 
برنامــه ای  و شهرســازی  راه  وزارت 
ــد  ــزان وام خری ــش می ــرای افزای ب

ــدارد. ــکن ن مس
ــه  ــوط ب ــای مرب ــوزه ه ــی از ح  یک

مشــکل مســکن ســرمایه گــذاری 
در ایــن بخــش اســت،»محمدرضا 
پــور ابراهیمــی داورانــی« رییــس 
مجلــس  اقتصــادی  کمیســیون 
شــورای اســالمی، بــا اشــاره بــه 
گــذاری  ســرمایه  شــرکت  اینکــه 
بانــک  بــه  وابســته  مســکن 
راه  وزارت  زیرمجموعــه  و  مســکن 
ــار  ــن اظه ــت، چنی ــازی اس و شهرس
نظــر کــرد: بــا توجــه بــه نیــاز کشــور 
ــدود  ــاالنه ح ــل س ــد حداق ــه تولی ب
مســکونی  واحــد  میلیــون  یــک 
بــرای افــراد فاقــد مســکن و وجــود 
بایــد  کشــور  در  زیــاد  نقدینگــی 
ــوزه  ــت ح ــش ظرفی ــای افزای راه ه
ایــن بخــش  ســرمایه گــذاری در 

بررســی شــود.

باید تحرکی در ســاخت و 
تولید واحدهای مســکونی 

در کشور ایجاد شود
ســرمایه  شــرکت  داد:  ادامــه  وی 
در  بتوانــد  بایــد  مســکن  گــذاری 
ــای  ــد واحده ــای تولی ــت ه ماموری
مســکونی در کشــور موفقیــت حاصــل 

براســاس آمارهــای  کنــد، چراکــه 
ــای  ــت ه ــت فعالی ــی وضعی دریافت
نیســت. مناســب  شــرکت  ایــن 
پورابراهیمــی بــا بیــان اینکــه فعالیت 
پایــان  از  مهــر  مســکن  ســاخت 
روی کار  زمــان  تــا  دهــم  دولــت 
آمــدن اســالمی بــه عنــوان وزیــر راه 
ــد  ــد، تاکی ــف ش ــازی متوق و شهرس
ــه اینکــه وزارت راه  ــا توجــه ب کــرد: ب
ــن  ــوزه تامی ــی ح و شهرســازی متول
اســت  مســکن  بانــک  در  مالــی 
زمیــن  ملــی  ســازمان  بخــش  و 
بازآفرینــی  موضــوع  و  مســکن 
شــهری در ایــن وزارتخانــه قــرار دارد، 
ــد  ــاخت و تولی ــی در س ــد تحرک بای
کشــور  در  مســکونی  واحدهــای 
ــد. وی افــزود: مقــرر شــد  ایجــاد کن
براســاس یــک کار مشــترک بیــن 
ــم وزارت  ــادی و تی ــیون اقتص کمیس
ــل  ــم از مدیرعام ــازی اع راه و شهرس
بانــک مســکن و مدیرعامــل شــرکت 
ــی  ــکن اقدامات ــذاری مس ــرمایه گ س
طراحــی  هایــی  برنامــه  و  انجــام 
شــود تــا تحرکــی در بخــش مســکن 

ــود. ــاد ش ــور ایج کش

دبیــرکل حــزب موتلفــه اســالمی بــا 
اشــاره بــه اینکــه وزارت خارجــه بایــد 
بــا  راهبــردی  ارتبــاط  یــک  پایه هــای 
شــرق را روز بــه روز مســتحکم کنــد، 
ــرات  ــه مذاک ــت در چال ــد دول گفــت: نبای
بیفتد.اســدهللا  اروپــا  بــا  بی حاصــل 
بادامچیــان در پایــان نشســت دبیــران 
حــزب موتلفــه اظهــار داشــت:ملت ایــران 
از ســال 41بــه رهبــری امــام خمینــی )ره( 
ــکا و  ــرارت آمری ــر ش ــرد و در براب اراده ک
را  ســختی ها  و  ایســتاد  همدســتانش 

تحمــل کــرد و در همــه جبهه هــا نیــز 
پیــروز شــد و امــروز در برابــر نقــض 
ــای  ــکا و بدعهدی ه ــط آمری ــام توس برج
ــروز اســت. ــاز هــم ســربلند و پی ــا ب اروپ
وی بــا اشــاره بــه توانایی هــای ملــت 
ایــران بیــان کــرد: وقتــی در منطقه،امــت 
ــا مقاومــت، کمــر صهیونیســم  اســالمی ب
را شکســته و جلــوی تحقــق مطامــع 
آمریــکا در منطقــه را گرفتــه اســت، وقتــی 
جمهــوری اســالمی از یــک ظرفیــت فــوق 
العــاده در دانــش هســته ای برخــوردار 

بــوده و یکــی از قوی ترین،مجهزتریــن 
موشــکی  قدرت هــای  کارآمدتریــن  و 
غیرهســته ای جهــان را دارد، در برابــر 
ــای  ــان از ظرفیت ه ــران و زورگوی تجاوزگ
بالقــوه و بالفعــل خــود اســتفاده خواهــد 
ــد  ــا خواهن ــه زودی آمریکایی ه ــرد و ب ک
تحریم هــا  و  تهدیدهــا  ادامــه  فهمیــد 
جــز زیــان بــرای آنهــا نتیجــه ای نخواهــد 
داشــت.دبیرکل حــزب موتلفــه اســالمی با 
ــره  ــال مذاک ــه دنب ــه ترامــپ ب ــان اینک بی
قلدرانــه اســت، اظهــار کرد:مفهــوم مذاکــره 
مجــدد ایــن اســت کــه بــه کمتــر از آنچــه 
در برجــام بــوده رضایــت بدهیــم کــه ایــن 
رویکــرد ذلــت و خفــت آور بــرای ملــت بــه 

ــول نیســت. ــل قب ــه قاب ــچ وج هی

دولت در چاله مذاکرات 
بی حاصل با اروپا نیفتد

صادرات نفت ایران، متوقف نشده است

ــا اشــاره بــه اینکــه مســئوالن بلنــد پایــه ایرانــی و آمریکایــی  ســفیر کشــورمان ب
تاکیــد کرده انــد کــه خواهــان جنــگ نیســتند افزود:برخــی طرف هــا ماننــد 
ــب  ــگ و تخری ــاد جن ــال ایج ــه دنب ــه ب ــتند ک ــون هس ــو و بولت ــن نتانیاه بنیامی
منطقــه هســتند.محمد ایرانی،ســفیر ایــران در کویــت در گفــت و گــو بــا روزنامــه 
الــرای گفت:مســئوالن بلنــد پایــه کشــورمان اعــالم کرده اندخواهــان جنــگ نیســتند 
و مســئوالن آمریکایــی نیــز مواضــع مشــابهی داشــتند.از نگرانــی برخــی کشــورهای 
منطقــه نســبت بــه احتمــال نابســامان شــدن اوضــاع متعجــب هســتم.وی گفــت: 
ــرای  ــد ب ــا بای ــداده اســت ام ــچ مســاله جــدی رخ ن ــون هی ــه تاکن ــم اینک علیرغ
آینــده آمــاده باشــیم زیــرا برخــی طرفهــا ماننــد بنیامیــن نتانیاهــو، نخســت وزیــر 
رژیــم صهیونیســتی و جــان بولتون،مشــاور امنیــت ملــی آمریــکا به دنبــال تخریب 
منطقــه هســتند.محمدایرانی بــا اشــاره بــه اینکــه اقدامــات تحریــک آمیــز بــه هیچ 
کــس کمــک نخواهــد کــرد بلکــه بــه ســود جنگ طلبهــا خواهــد بــود افــزود: ایــران 
بــه دنبــال کاهــش تنــش و ایجــاد ثبــات اســت زیــرا هــر جنگــی رخ دهــد تــر و 
خشــک را باهــم می ســوزاندبنابراین ایــن مســاله بــه ســود هیــچ کــس نیســت و 
همــه بــه دنبــال ایجــاد امنیــت و ثبــات بــرای ملتهــای خــود هســتند.وی در رابطــه 
بــا تشــدید تحریم هــا و ایجــاد فشــار بیــش از حــد بــر ملــت ایــران گفــت: اوضــاع 
ایــران بــه هیــچ وجــه بحرانــی نیســت و صــادرات نفــت مــا متوقــف نشــده اســت 

زیــرا مرزهــای زیــادی بــا کشــورهای جهــان داریــم .

ته
نک

وزیـر راه و شهرسـازی: وام سـاخت مسـکن قابـل انتقـال 
بـه خریـداران اسـت و کمـک می کند تـا اثر تورمـی ایجاد 
نشـود و عرضـه فعـال شـود تـا بتوانیـم در آینـده شـاهد 
تولیـد بیشـتر مسـکن باشـیم. وی ادامـه داد: اشـخاصی 
نیـز که قصد سـاخت مسـکن دارند می توانند از تسـهیالت 
سـاخت مسـکن بهره مند شـوند تـا بتوانیم بـرای خانه دار 
شـدن آنهـا در مراحل بعـدی گام های بلندتر و اسـتوارتری 
برداریـم. عضـو کابینـه دولـت درخصـوص برنامـه ایـن 
وزارتخانـه بـرای افزایـش مبلـغ تسـهیالت خرید مسـکن، 
افزایـش  بـرای  برنامـه ای  گفـت: وزارت راه و شهرسـازی 

میـزان وام خریـد مسـکن ندارد.

سیاست

سیاست

دولت

سیاست

به دنبال جنگ، نیستیم

»آرین بانک« ایرانی نیست

صاحبان تریبون در پازل دشمن، بازی نکنند

سیاست قهر یا تحریم انتخابات جزء برنامه های ما، نخواهد بود

ـــر  ـــد ب ـــا تاکی ـــالمی ب ـــردار س س
اینکـــه امـــروز ســـپاه در پیشـــانی 
تقابـــل بـــا دشـــمن قـــرار دارد، 
ـــه  ـــم ک ـــه ای ـــا آموخت ـــت : م گف
ـــتند؛  ـــا هس ـــدن م ـــد ش ـــد و قدرتمن ـــل رش ـــدات عام تهدی
ـــمنان  ـــا دش ـــه ب ـــوده بلک ـــه ای نب ـــز گلخان ـــپاه نی ـــد س رش
بـــزرگ دســـت و پنجـــه نـــرم کـــرده است.ســـردار 
ـــپاه  ـــده کل س ـــالمی فرمان ـــین س ـــدار حس ـــکر پاس سرلش
ـــه  ـــم و معارف ـــن تکری ـــالمی در آیی ـــالب اس ـــداران انق پاس
ـــده و  ـــگ کنن ـــن هماهن ـــده کل و معاونی ـــین فرمان جانش
ـــا در  ـــالب م ـــروز انق ـــه ام ـــان اینک ـــا بی ـــپاه ب ـــی س فرهنگ
یکـــی از زیباتریـــن فـــراز هـــای خـــود قـــرار دارد و دشـــمن 
بـــا شکســـت هـــای ســـنگین مواجـــه شـــده اســـت، گفـــت: 

ـــت  ـــارت مل ـــا غ ـــه همان ـــی ک ـــفه سیاس ـــمن در فلس دش
هـــا، اســـیرکردن آنهـــا و ایجـــاد فضـــای بـــرده داری مـــدرن 
و ســـیطره یکجانبـــه بـــر سرنوشـــت انســـان هـــا مـــی 
باشـــد، شکســـت خـــورده اســـت.وی افـــزود: ایـــن فلســـفه 
ـــز  ـــت و هرگ ـــه اس ـــالت ظالمان ـــا و مداخ ـــگ ه ـــد جن مول
ـــه  ـــد دشـــمن اســـت و ب ـــه مول ـــدرت نیســـت بلک ـــد ق مول
ـــه ایجـــاد ریســـک در  ـــا منجـــر ب ـــر خـــود آمریکایی ه تعبی
سراســـر جهـــان مـــی شود.ســـردار ســـالمی در ادامـــه اظهـــار 
کـــرد: امـــروز ســـرزمین هـــای اســـالمی میـــدان رشـــد 
ـــزو  ـــمن ج ـــا دش ـــرد ب ـــه نب ـــت ک ـــدی اس ـــان مجاه جوان
ـــمن   ـــی دش ـــت و  نگران ـــه آنهاس ـــای مردان ـــت ه مطلوبی
موجـــب شـــده تـــا منطقـــه بـــه یـــک میـــدان آتـــش 

بالقـــوه بـــرای آمریکایی هـــا تبدیـــل شـــود .

ســـخنگوی بانـــک مرکـــزی افغانســـتان 
ـــت،  ـــی نیس ـــک ایران ـــن بان ـــرد آری ـــالم ک اع
ـــوز  ـــی دارد و مج ـــهامدار ایران ـــا س ـــه تنه بلک
ـــر اســـاس نقـــض قوانیـــن بانکـــی ایـــن  آن ب
کشـــور لغـــو شـــده اســـت.»ایمل هاشـــور«در 
ـــد  ـــک معتقدن ـــن بان ـــووالن آری ـــه مس ـــا ک ـــوال ایرن ـــن س ـــه ای ـــخ ب پاس
ـــه  ـــون بانکـــداری و روی ـــک خـــارج از قان تصمیـــم شـــما در لغـــو مجـــوز بان
هـــای بیـــن المللـــی بـــوده اســـت،گفت: بانـــک مرکـــزی افغانســـتان 
ـــد  ـــه بای ـــی دارد ک ـــا مقررات ـــک ه ـــوز بان ـــدور مج ـــع ص ـــوان مرج ـــه عن ب
اجرایـــی شـــود.این مقـــام مســـوول افغـــان افـــزود: بانـــک مرکـــزی 
قوانیـــن و مقرراتـــی دارد کـــه بانـــک هـــا هنـــگام دریافـــت مجـــوز ، 
متعهـــد بـــه انجـــام آن مـــی شوند.هاشـــور ادامـــه داد: آریـــن بانـــک 
ـــزی را  ـــک مرک ـــای بان ـــه ه ـــه و جریم ـــراری، اخطاری ـــای تک ـــه ه توصی
نادیـــده گرفتـــه و از آن ســـرپیچی مـــی کـــرد.وی گفت:آریـــن بانـــک 
براســـاس تعهـــدات اولیـــه خود،نتوانســـت نقـــش مهمـــی در توســـعه 
ـــک  ـــش کوچ ـــک بخ ـــا ی ـــت اش تنه ـــا کند.»فعالی ـــور ایف ـــادی کش اقتص

را در بـــر مـــی گرفـــت و ســـبب شـــد بانـــک مرکـــزی بـــرای تحکیـــم 
ـــزود:  ـــی اف ـــام دولت ـــن مق ـــم الزم را بگیرد.«ای ـــی کشـــور تصمی ـــام مال نظ
در نهایـــت بانـــک مرکـــزی ایـــن کشـــور تصمیـــم گرفـــت جـــواز آریـــن 
ـــک  ـــه بان ـــوال ک ـــن س ـــه ای ـــخ ب ـــور در پاس ـــالم کند.هاش ـــو اع ـــک را لغ بان
ـــق  ـــتان از طری ـــران و افغانس ـــاری ای ـــراودات تج ـــرد م ـــالم ک ـــزی اع مرک
ـــن  ـــد ای ـــدود 99درص ـــه ح ـــت ک ـــی اس ـــن در حال ـــوده ای ـــک ب ـــن بان آری
مـــراودات توســـط صرافـــان انجـــام مـــی شـــود گفت:مـــا هیـــچ وقـــت 
ـــا  ـــور تنه ـــن دو کش ـــی بی ـــی بازرگان ـــراودات مال ـــام م ـــم تم ـــا نکردی ادع
ـــزان  ـــه کرد:می ـــور اضاف ـــی گرفت.هاش ـــورت م ـــک ص ـــن بان ـــیر آری از مس
ـــش  ـــه بخ ـــد ک ـــی رس ـــارد دالر م ـــه3 میلی ـــاالنه ب ـــور س ـــادالت دو کش مب
اعظـــم آن واردات اســـت و هیـــچ آمـــاری وجـــود نداردآریـــن بانـــک 
ـــران  ـــه ای ـــه ب ـــول ک ـــه داد:پ ـــد.وی ادام ـــال داده باش ـــغ را انتق ـــن مبل ای
ـــم.  ـــی کنی ـــی وارد م ـــل آن کاالی بازرگان ـــود در مقاب ـــی ش ـــال داده م انتق
ـــط  ـــه رواب ـــه ب ـــا توج ـــه ›ب ـــا ک ـــووال ایرن ـــن س ـــه ای ـــخ ب ـــور در پاس .هاش
ـــری  ـــم بهت ـــت تصمی ـــی توانس ـــزی نم ـــک مرک ـــور، بان ـــتانه دو کش دوس
ـــت.وی  ـــی نیس ـــک ایران ـــن بان ـــت: آری ـــرد؟ › گف ـــوص بگی ـــن خص در ای
تاکیـــد کـــرد: آریـــن بانـــک افغانـــی اســـت و در ایـــران هیـــچ بانـــک 

ـــدارد. ـــود ن ـــک وج ـــن بان ـــام آری ـــه ن ـــادری ب م

یـــک عضـــو شـــورای مرکـــزی حـــزب 
موتلفـــه اســـالمی بـــا اشـــاره بـــه 
ــل  ــا در داخـ اینکه»نبایداظهارنظرهـ
ـــه  ـــه ب ـــه ای باشـــد ک ـــه گون کشـــور ب
گســـترش جنـــگ روانـــی دشـــمن کمـــک کند«گفت:کســـانی 
کـــه تریبـــون دارنـــد بایددقـــت داشـــته باشـــند تـــا در 
ــان  ــی بابیـ ــا ترقـ ــازی نکنند.حمیدرضـ ــمن بـ ــازل دشـ پـ
اینکه»برخـــی اظهارنظرهـــای شـــخصی دربـــاره مســـائل 
منطقه ای،سیاســـت قابـــل اجـــرا توســـط دولـــت یـــا 
ــام  ــط مقـ ــام توسـ ــت«اظهارکرد:مواضع نظـ ــام نیسـ نظـ
ـــود. ـــالم می ش ـــت اع ـــه صراح ـــت ب ـــری و دول ـــم رهب معظ

ـــر  ـــه اظهارنظ ـــالش دارد از هرگون ـــمن ت ـــه داد:دش وی ادام
در داخـــل کشـــور دربـــاره سیاســـت خارجـــی و مســـائل 

ـــی علیـــه کشـــورمان اســـتفاده  ـــرای جنـــگ روان منطقـــه ای ب
کند؛نبایـــد اظهارنظرهـــا بـــه گونـــه ای باشـــدبه گســـترش 
ـــی دشـــمن  ـــگ روان ـــک کند.جن ـــی دشـــمن کم ـــگ روان جن
ـــی  ـــری نظام ـــگ و درگی ـــراس از جن ـــاد ه ـــر ایج ـــی ب مبتن
بیـــن ایـــران و آمریـــکا اســـت و هرگونـــه ســـخنی در داخـــل 
ـــتباه  ـــروژه باشد،اش ـــن پ ـــه ای ـــده ب ـــک کنن ـــه کم ـــور ک کش
ـــات  ـــت داشـــته و مراع ـــون دارنددق ـــه تریب است.کســـانی ک
ــال  ــن فعـ ــازی نکنند.ایـ ــمن بـ ــازل دشـ ــادر پـ ــد تـ کننـ
سیاســـی اصولگـــرا گفت:مـــردم بـــا مشـــاهده خســـارات 
مالـــی دشـــمنان خـــود کـــه هزینه هـــای زیـــادی علیـــه 
ــی  ــوند ولـ ــحال می شـ ــام داده اند،خوشـ ــورمان انجـ کشـ
ـــت  ـــه سیاس ـــت والبت ـــردم اس ـــه م ـــه ذائق ـــوط ب ـــن مرب ای

کالن در کشـــور نیســـت.

ــان  ــدای ایرانیـ ــزب نـ ــی حـ ــاون سیاسـ معـ
ــدوق  ــان صنـ ــدای ایرانیـ ــزب نـ ــت:در حـ گفـ
بـــرای  راه  بهتریـــن و کم هزینه تریـــن  رأی، 
اصالحـــات و تغییـــر روش هاســـت؛بر همیـــن 
ـــات  ـــم انتخاب ـــا تحری ـــر ی ـــت قه اساس،سیاس
جـــزو برنامه هـــای مـــا نخواهـــد بود.محمدحســـین شـــیخ محمدی، دربـــاره 
ـــت های  ـــی سیاس ـــار کرد:بررس ـــش اظه ـــزب متبوع ـــی ح ـــای انتخابات فعالیت ه
ـــی  ـــس، ط ـــات مجل ـــدا در انتخاب ـــزب ن ـــتراتژی ح ـــه راه و اس ـــی، نقش انتخابات
هفته هـــای آینـــده در دســـتور جلســـه شـــورای سیاســـت گذاری حـــزب قـــرار 
ـــم.وی  ـــو بپردازی ـــث و گفت وگ ـــه بح ـــوص ب ـــن خص ـــم در ای ـــد داری دارد و قص
ـــای  ـــه، راه ه ـــادی جامع ـــتی و اقتص ـــات معیش ـــئله مطالب ـــه مس ـــه داد:س ادام
ـــکیالتی  ـــازی درون تش ـــیل زده،تقویت و بازس ـــق س ـــا مناط ـــی ب ـــک و همراه کم
از مهم تریـــن دغدغه هـــا و اولویت هـــای مـــا طـــی چنـــد مـــاه اخیـــر بودنـــد.
ـــن  ـــه همی ـــتند، ب ـــت داش ـــات ارجحی ـــوع انتخاب ـــر موض ـــرای ماب ـــوارد ب ـــن م ای
ــورای  ــات مجلـــس شـ ــاز و کار انتخابـ ــوز وارد بحـــث تعییـــن سـ دلیـــل هنـ
ــارکت  ــزار مشـ ــن ابـ ــات را مهم تریـ ــزود: انتخابـ ــده ایم.وی افـ ــالمی نشـ اسـ

ـــردی  ـــه راهب ـــن بیانی ـــم. در اولی ـــی در سرنوشـــت سیاســـی کشـــور می دانی مردم
ــن راه  ــن و کم هزینه تریـ ــدوق رأی،بهتریـ ــتیم صنـ ــد داشـ ــم تاکیـ ــزب هـ حـ
ـــر  ـــت قه ـــن اساس،سیاس ـــر همی ـــت؛ ب ـــر روش هاس ـــات و تغیی ـــرای اصالح ب
یـــا تحریـــم انتخابـــات جـــزو برنامه هـــای مـــا نخواهـــد بود.شـــیخ محمدی 
بیـــان کرد:هـــدف ما،حضـــور فعـــال برنامـــه محـــور در انتخابـــات اســـت؛اما 
ـــی و مصـــوب نشـــده اســـت. ـــوز نهای ـــات آن هن ـــن حضـــور و جزئی ـــی ای چگونگ

کارگروه هایـــی تشـــکیل داده ایـــم تـــا بـــا دوری از شـــعارگرایی،به تدویـــن و 
تنظیـــم برنامه هـــای واقع گرایانـــه بـــرای انتخابـــات مجلـــس بپردازنـــد تـــا 
در انتخابـــات از دادن وعده هـــای انتخاباتـــی بـــه ســـمت ارائـــه برنامه هـــای 
ـــات موفـــق  انتخاباتـــی حرکـــت کنیـــم.وی خاطرنشـــان کرد:برگـــزاری یـــک انتخاب
و پرشـــور نیازمنـــد پیش شـــرط هایی هســـت،امیدواریم مجریـــان و ناظـــران 
ــرایط  ــای سلیقگی،شـ ــون و دوری از برخوردهـ ــرای مرقانـ ــا اجـ ــات بـ انتخابـ
ـــردم  ـــگان و م ـــور نخب ـــور پرش ـــکان حض ـــا ام ـــوأم ب ـــات آگاه و ت ـــزاری انتخاب برگ
را فراهـــم کنند.توصیـــه ای هـــم بـــه جریان هـــای سیاســـی داریم،بـــه جـــای 
ــای  ــی چهره هـ ــل اول انقالب،معرفـ ــته  نسـ ــراد بازنشسـ ــدد افـ ــی مجـ معرفـ
خدوم،بـــا کفایت،خوشـــنام، متخصـــص و جـــوان را در دســـتور کار داشـــته باشـــند
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نماینـده مـردم مهریـز و بافـت درمجلـس از هیـأت رئیسـه 
خواسـت نسـبت بـه آنچـه تخلـف دولـت درخصـوص عـدم 
بگیرد.محمدرضـا  خواندموضـع  کارکنـان  حقـوق  افزایـش 
صباغیـان درمجلـس شـورای اسـالمی خطـاب بـه دسـتگاه 
دیپلماسـی کشـور گفـت:از موضـع گیـری خوب شـما،دولت و 
شـورای امنیـت ملـی در قبـال خـروج آمریکا از برجام تشـکر 
می کنم.آمریـکا نقـض برجـام کـرد ومجـددًا تحریم هایـی را 
وضـع کرده اسـت.او هم اکنون پیشـنهاد مذاکـره می دهد.وی 
گفت:مادرمجلـس تصویـب کردیـم تـا حـد 10 درصـد افزایش 
حقـوق داشـته باشـیم ولـی دولـت آن را اعمال نکرده اسـت.

وزیـر امـور اقتصـادی و دارایی بـا بیان این که میـزان ارزی که 
بـه کشـور بازگشـته افزایـش یافته اسـت، گفت:در اردیبهشـت 
مـاه 1.7 میلیـارد دالر ارز صادراتـی به کشـور برگشـته و اکنون 
ایـن رقـم از مرز 10 میلیارد دالر گذشـته اسـت.فرهاد دژپسـند 
بـا اشـاره به انتشـار آماری مبنی بـر عدم بازگشـت 30 میلیارد 
دالر ارز صادراتـی بـه کشـور، اظهـار داشـت: ایـن آمـار ارائـه 
شـده بـرای تاریـخ زمانـی کنونـی نیسـت، چراکـه وزارت امـور 
اقتصـادی و دارایـی در مقاطـع تاریخـی خاصی آمـار ارائه می 
دهـد و ایـن موضـوع بـرای اواخـر اسـفندماه بـود. وزیـر امـور 
اقتصـادی و دارایـی با بیـان این مطلب ادامه داد: دولت سـاز 

وکارهایـی طراحـی کـرد تـا این ارز بـه کشـور بازگردد.

دولت افزایش حقوق ها 
را اعمال نکرده است

میزان ارزی که به کشور 
بازگشته، افزایش یافته است

ایـران  گفت:جامعـه  درمجلـس  نیشـابور  مـردم  نماینـده 
دچـار بی اخالقـی و فراموشـی شـده اسـت.عده ای در چنیـن 
جامعـه ای کـه گرفتار تحریم و تورم اسـت،غنی  و غنی تر شـده 
و عـده ای فقیـر و فقیرتـر می شـوند.هاجر چنارانـی بـا انتقـاد 
از عملکـرد بانکهـای کشـور،گفت:امام)ره(فرمودند»اگر ربـا در 
کشـوری مثـل کشـور مـا در بانکـش در تجارتـش و در بیـن 
مردمـش وجود داشـته باشـد،نمی توانیم بگوییـم که جمهوری 
ما جمهوری اسـالمی اسـت«. طی سـه سـال گذشـته مراجع 
تقلیـد بیـش از 150 بـار گفتنـد کـه بانک هـای ما ربوی اسـت 

و ایـن نظـام بایـد اصالح شـود.

بـه گـزارش ایلنـا بـه نقـل از آسوشـیتدپرس،دو منبـع آگاه در 
دولـت عـراق در مـورد مذاکـرات مایـک پمپئـو و مقام هـای 
بامقام هـای  دیـدار  در  پمپئـو  گفتند:»مایـک  عـراق  دولـت 
عراقـی بـه آنهـا هشـدار داده اسـت بیـن ایـران و آمریـکا باید 
یکـی را انتخـاب کنند.«ایـن دو منبع در ادامـه گفتند:پمپئو در 
دیـدار بـا مقام هـای عـراق تاکیـد کـرده اسـت اگـر نمی توانید 
در تصمیمـات آمریـکا علیـه ایـران مـا را همراهـی کنیـد، پس 
بی طـرف باشـید.پمپئو بـه مقام هـای بغـداد گفتـه  اسـت مـا 
در صـورت وقـوع هرگونـه حملـه یاتهدیـدی علیـه نیروهـا و 
تأسیسـات آمریـکا در عراق،»حـق قانونی«خـود می دانیـم  که 

از خـود دفـاع کنیـم.

بانک ها از خالءهای قانونی 
سوءاستفاده می کنند

اگر نمی توانید علیه ایران 
باشید، بی طرف بمانید
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3 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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میراثمیراث

بحران آتش سوزی در بازار میدان نقش جهان، جدی استراه هموار موزه به سبدخانوارها
فرهنگـــی  میـــراث  ســـازمان  رئیـــس 
شـــخص  ویـــژه  توجـــه  اعـــالم کـــرد: 
میـــراث   حـــوزه  بـــه  رئیس جمهـــور 
فرهنگـــی اســـت وخوشـــبختانه مـــوزه بـــه 
حـــدی مـــورد توجـــه مـــردم قـــرار گرفتـــه 
کـــه بـــه یـــک فرهنـــگ عمومـــی تبدیـــل شـــده و در ســـبد خانواده هـــا 
قـــرار گرفتـــه اســـت.علی اصغر مونســـان کـــه در آئیـــن گرامیداشـــت روز 
ـــا حضـــور مـــوزه داران و مســـؤوالن فرهنگـــی در فرهنگســـتان  ـــوزه ب ـــی م جهان
هنـــر صحبـــت می کـــرد، ادامـــه داد: موزه هـــا می تواننـــد بـــه گســـترش 
تعامـــالت فرهنگـــی ملت هـــا کمـــک کنند،برگـــزاری نمایشـــگاه های 
مشـــترک از داشـــته های تاریخـــی و فرهنگـــی کشـــورها گامـــی مؤثـــر در 
ــان  ــاز جهـ ــه نیـ ــخی بـ ــا و پاسـ ــی موزه هـ ــای بین المللـ ــق کارکردهـ تحقـ
ــالت  ــترش تعامـ ــق گسـ ــتی از طریـ ــح و دوسـ ــعه صلـ ــه توسـ ــروز بـ امـ
فرهنگـــی بیـــن دولت هـــا و ملت هاســـت.او بـــا تاکیـــد بـــر این کـــه 
ســـازمان میراث فرهنگـــی بـــا اعتقـــاد بـــه چنیـــن رویکـــردی در برگـــزاری 
نمایشـــگاه های متقابـــل بـــا ســـایر کشـــورها تـــالِش زیـــادی دارد، بیـــان 

ــط  ــوزه توسـ ــی مـ ــذاری روز جهانـ ــه از نام گـ ــار دهـ ــش از چهـ ــرد: بیـ کـ
شـــورای بین المللـــی موزه هـــا می گـــذرد، در ســـال های بعـــد از ایـــن 
ــه  ــد، بلکـ ــول شـ ــا متحـ ــت موزه هـ ــه اهمیـ ــرش بـ ــا نگـ ــداد، نه تنهـ رویـ
ـــی  ـــه مکان های ـــی ب ـــی- تاریخ ـــیای فرهنگ ـــداری اش ـــل نگه ـــا از مح موزه ه
ـــن  ـــکل ممک ـــن ش ـــه بهتری ـــه ب ـــدند ک ـــل ش ـــاز تبدی ـــی و فرهنگ س آموزش
زندگـــی بشـــر و دســـتاوردهای گذشـــته را روایـــت می کننـــد.وی بـــا 
ـــه  ـــت ک ـــی اس ـــوم، مکان ـــنامه ایک ـــای اساس ـــر مبن ـــوزه ب ـــه م ـــن ک ـــان ای بی
ــی،  ــی و طبیعـ ــی، تاریخـ ــی میراث فرهنگـ ــت و معرفـ ــش، حفاظـ پژوهـ
به صـــورت هم زمـــان و مســـتمر در آن انجـــام می شـــود و هـــدف آن 
ـــای ســـطح  ـــرای ارتق ـــردن شـــرایط مناســـب ب ـــوزش و فراهـــم ک ـــه، آم مطالع
ـــر  ـــت، از دیگ ـــت بوم اس ـــگ و زیس ـــت و فرهن ـــی از هوی ـــای عموم آگاهی ه
ــدگان  ــدی بازدیدکننـ ــکان بهره منـ ــردن امـ ــم کـ ــا را فراهـ ــداف موزه هـ اهـ
دانســـت و ادامـــه داد: مـــوزه، مؤسســـه ای غیرانتفاعـــی و دائمـــی در خدمـــت 
جامعـــه و توســـعه آن اســـت کـــه بـــه روی عمـــوم مـــردم بـــاز اســـت و 
ـــم  ـــش آن فراه ـــق نمای ـــراث را از طری ـــن می ـــا ای ـــوم ب ـــاط عم ـــکان ارتب ام

مـــی آورد.

ـــان  ـــش جه ـــدان نق ـــی می ـــگاه جهان ـــر پای مدی
ـــان از  ـــدان نقـــش جه ـــازار می گفت:وضعیـــت ب
ـــد  ـــت و بای ـــی اس ـــوزی بحران ـــش س ـــر آت نظ
ـــه  ـــازار ب ـــن ب ـــرق ای ـــیم های ب ـــوع س ـــه موض ب
ـــش  ـــه آت ـــود چراک ـــیدگی ش ـــدی رس ـــور ج ط
ـــا وجـــود چنیـــن ســـیم  ـــازار ب ـــن ب ـــز روی داد در ای ـــل آنچـــه در تبری ســـوزی مث
ــن  ــوص آخریـ ــش در خصـ ــت.فریبا خطابخـ ــن نیسـ ــی های دور از ذهـ کشـ
ـــر از 16  ـــال حاض ـــرد: در ح ـــار ک ـــان، اظه ـــی نقش جه ـــدان تاریخ ـــت می وضعی
ـــا  ـــت و تنه ـــده اس ـــل ش ـــرک کام ـــی 13 َت ـــع عباس ـــجد جام ـــد مس ـــرک گنب َت
ســـه تـــرک دیگـــر باقـــی مانـــده اســـت.وی افـــزود: اگـــر اعتبـــارات بـــرای 
ایـــن گنبـــد تأمیـــن شـــود می تـــوان گفـــت یـــک تـــا یـــک ســـال و نیـــم 
دیگـــر گنبـــد مســـجد جامـــع عباســـی نیـــز از بنـــد داربســـت های فلـــزی 
رهـــا خواهـــد شـــد، امـــا بایـــد اعتبـــارات آن کـــه بـــرای هـــر َتـــرک حـــدود 
ـــش  ـــدان نق ـــی می ـــگاه جهان ـــود.مدیر پای ـــن ش ـــت، تأمی ـــان اس ـــزار توم 500 ه
ـــون  ـــه داد: تاکن ـــرد و ادام ـــد مســـجد شـــیخ لطـــف هللا اشـــاره ک ـــه گنب ـــان ب جه
ــون  ــف هللا 100 میلیـ ــیخ لطـ ــجد شـ ــد مسـ ــی گنبـ ــتحکام بخشـ ــرای اسـ بـ

ـــت  ـــرای مرم ـــرک ب ـــز دارای 16 َت ـــد نی ـــن گنب ـــه شـــده اســـت و ای ـــان هزین توم
ـــت و دو َتـــرک دو َتـــرک ایـــن مرمـــت انجـــام می شـــود، بـــا توجـــه بـــه  اس
ـــًا از  ـــد حتم ـــد خاصـــی اســـت و بای ـــد مســـجد شـــیخ لطـــف هللا گنب ـــه گنب اینک
ـــود. ـــد ب ـــر خواه ـــان ب ـــت زم ـــن مرم ـــود ای ـــتفاده ش ـــود آن اس ـــی های خ کاش

ـــد مســـجد شـــیخ لطـــف هللا در بخـــش شـــرقی  ـــرد: گنب ـــح ک خطابخـــش تصری
ـــبت  ـــتری نس ـــیت بیش ـــا حساس ـــد ب ـــان بای ـــش جه ـــدان نق ـــی می ـــا بیرون ی
ـــجد  ـــن مس ـــت ای ـــاع در پش ـــه اوض ـــود چراک ـــت ش ـــرش مرم ـــای دیگ ـــه زوای ب
ـــاره  ـــان اش ـــش جه ـــدان نق ـــازار می ـــوع ب ـــه موض ـــت.وی ب ـــاس اس ـــز حس نی
ـــوزی  ـــش س ـــر آت ـــان از نظ ـــش جه ـــدان نق ـــازار می ـــت ب ـــت: وضعی ـــرد و گف ک
ـــور  ـــه ط ـــازار ب ـــن ب ـــرق ای ـــیم های ب ـــوع س ـــه موض ـــد ب ـــت و بای ـــی اس بحران
ـــز روی داد  ـــه در تبری ـــل آنچ ـــوزی مث ـــش س ـــه آت ـــود چراک ـــیدگی ش ـــد رس ج
ـــا وجـــود چنیـــن ســـیم کشـــی های دور از ذهـــن نیســـت. مدیـــر  ـــازار ب در ایـــن ب
ـــی و  ـــیم های مخابرات ـــرد: س ـــد ک ـــان تاکی ـــش جه ـــدان نق ـــی می ـــگاه جهان پای
ـــازار  ـــم کار را در ب ـــده و حج ـــیده ش ـــوع کش ـــن ن ـــه بدتری ـــازار ب ـــن ب ـــرق در ای ب
ـــه  ـــش ارائ ـــن بخ ـــی در ای ـــار خوب ـــدوارم اعتب ـــت، امی ـــرده اس ـــاد ک ـــیار زی بس

ـــات داد. ـــران نج ـــن بح ـــازار را از ای ـــوان ب ـــا بت ـــود ت ش

 پیام
 میراث

پس ارائه پیشنهاد افزایش متوسط 25 درصدی قیمت بلیت قطار، با افزایش متوسط 22 درصدی قیمت ها پس از ماه مبارک 
رمضان موافقت شد.معاون حمل ونقل وزیر راه و شهرسازی در حاشیه جلسه امضای تفاهم نامه همکاری مشترک معاونت 
حمل ونقل وزارت راه و شهرسازی و مرکز همکاری های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری اعالم کرد که با توجه به تقاضای 

مربوطه از سوی شرکت های ریلی شورای عالی ترابری تصمیم گرفت پس از ماه مبارک رمضان به طور متوسط 22 درصد افزایش 
یابد.

رنا
 ای

س:
عک

معـاون صنایـع دسـتی اعـالم کـرد که بـه محض پاک سـازی 
مناطـق سـیل زده و امـکان اسـتقرار هنرمنـدان در کارگاه هـا 
و منازلشـان، بـا تخصیـص وام  تسـهیالت و تجهیـزات ایـن 
هنرمنـدان را فراهـم خواهنـد کرد.پویـا محمودیـان، معـاون 
صنایع دسـتی دربـاره برنامه هـای ایـن معاونـت بـرای کمـک 
بـه هنرمندان،صنعت گـران و تولیدکننـدگان صنایع دسـتی کـه 
بـه دنبـال سـیل های نـوروزی دچـار خسـارت شـده بودنـد، 
اظهـار کـرد: در مجموع خسـارات ناشـی از سـیل در حوزه های 
تجهیـزات، مـواد اولیه و زیرسـاخت ها نزدیک بـه 170 میلیارد 
تومـان بـرآورد شـده اسـت. برنامه ریـزی مـا ایـن اسـت بـه 
محـض اینکـه مناطـق سـیل زده پاک سـازی شـود و امـکان 
منازلشـان  و  کارگاه هـا  در  هنرمنـدان  و  اسـتقرار صنعتگـران 
فراهـم شـود، کمک هـا را آغـاز کنیـم.او ادامـه داد:در همیـن 
راسـتا میـزان خسـارات سـیل بـه حـوزه صنایـع دسـتی بـه 
مربوطـه،  اسـتانداری های  بـه  شـده  تفکیک بنـدی  صـورت 
سـتاد مدیریـت بحـران،وزارت کشـور و نهاد ریاسـت جمهوری 
اعالم شـده اسـت تـا بودجه مناسـبی را برای تجهیـز کارگاه ها 
و مـواد اولیـه مناطـق سـیل زده در نظـر بگیرند.معـاون صنایع 
دسـتی خاطرنشـان کرد: بنابراین پس از فراهم شـدن امکان 
اسـتقرار، تأمیـن تجهیـزات تأمیـن مـواد اولیـه و کارگاه ها در 
وهلـه نخسـت و سـپس مرمـت کارگاه هـا در دسـتور معاونت 
همچنیـن  گرفت.محمودیـان  خواهـد  قـرار  دسـتی  صنایـع 
در بخـش دیگـری از سـخنان خـود دربـاره وضعیـت بیمـه 
هنرمنـدان و صنعت گـران صنایـع دسـتی، اظهـار کـرد: حـدود 
815 نفـر بـا توجـه بـه بودجه ای کـه در اختیار ما قرار داشـت، 
بیمـه شـده اند. تـالش می کنیـم کـه  بودنـد کـه  در لیسـت 
امسـال بتوانیـم میـزان بودجـه را بیشـتر کنیـم و هنرمندانـی 
کـه در انتظـار برقـراری بیمه شـان هسـتند نیـز بیمـه شـوند.

قـرار  لیسـت  در  هنرمندانـی کـه  انتخـاب  نحـوه  دربـاره  او 
گرفتـه بودنـد نیـز گفـت: نـام ایـن 800 هنرمنـدان بر اسـاس 
اولویت هایـی در لیسـت قـرار گرفـت کـه توسـط 31 اسـتان 
بـه مـا اعـالم شـده بـود. بـرای ما مهـم این اسـت کـه فرایند 
بیمـه کـردن هنرمنـدان و صنعتگـران بعـد از پنج سـال دوباره 
آغـاز شـده و امیدواریـم در صـورت تخصیـص بودجه بیشـتر، 

بتوانیـم طیـف بیشـتری از هنرمنـدان را بیمـه کنیـم.

به هنرمندان سیل زده 
کمک می شود؟

موریانه ها درحال خوردن حریم موزه »نوش آباد«

موزه مردم شناسی نوش آباد با 800 متر مربع مساحت و 400 متر مربع زیر بنا از آثار دوران قاجار است 

توســعه  درخدمــت  موزه ها،محلــی 
ــراث  ــظ می ــا حف ــه ب ــت ک ــه اس جامع
ملمــوس و ناملمــوس هــر منطقــه، 
محیطــی را بــرای اهــداف آموزشــی 
امــا  می کنــد،  ایجــاد  و گردشــگری 
مــوزه مــردم شناســی نوش آبــاد بــا 
گذشــت 13 ســال هنــوز تکلیفــی نــدارد.
ــی  ــراث فرهنگ ــوزه می ــال ح ــک فع ی
اظهــار کرد:موزه هــا از معــدود مراکــز 
فرهنگــی هــر منطقــه هســتند کــه 
آداب گذشــته  و  فرهنــگ  می تواننــد 
منتقــل  آینــده  نســل های  بــه  را 
ــور  ــا حض ــه ب ــوص آنک ــه خص ــد ب کنن
فناوری هــای نویــن و تغییــر الگــوی 
ــی  ــک دســت شــدن فرهنگ ــی، ی زندگ
ــای  ــی بنیان ه ــی فراموش ــی گاه و حت

ــده  ــان تر ش ــه آس ــک جامع ــی ی هویت
اظهــار  فاطمــی  جعفــر  است.ســید 
ــن  ــای مســتمر انجم ــا پیگیری ه کرد:ب
دوســتداران آثــار تاریخــی و مفاخــر 
مــوزه  راه انــدازی  مجــوز  نوش آبــاد، 
ــه  ــهر،در مجموع ــن ش مردم شناســی ای
اداره کل  توســط  شــترخان  تاریخــی 
ــی  ــراث فرهنگ ــازمان می ــای س موزه ه
کشــور در ســال 1380 تصویــب شــد.وی 
ــاد  ــوزه مردم شناســی نوش آب ــزود: م اف
بــا 800 متــر مربــع مســاحت و 400 
متــر مربــع زیــر بنــا از آثــار دوران قاجــار 
اســت کــه بــا شــماره 13115 در فهرســت 
آثــار ملــی کشــور بــه ثبــت رســیده 
ــد  ــه بع ــود ک ــن ب ــر ای ــرار ب ــت و ق اس
ــط  ــوزه توس ــاختمان م ــداری س از خری

ــاد، تجهیــز و مرمــت  شــهرداری نوش آب
ــی آران  ــراث فرهنگ ــط اداره می آن توس
و بیــدگل انجــام شــود.یک فعــال حــوزه 
ــرد: اداره  ــح ک ــی، تصری ــراث فرهنگ می
و  صنایع دســتی  فرهنگــی،  میــراث 
ــدگل  ــتان آران و بی ــگری شهرس گردش
ــدت در  ــی م ــف طوالن ــر و توق ــا تأخی ب
ــا  ــد خــود، موجــب شــده ت انجــام تعه
ــده  ــب ش ــی نص ــای چوب در و پنجره ه
حملــه  خطــر  در  مــوزه  ســاختمان 
ــات  ــه و تأسیس ــرار گرفت ــا ق موریانه ه

ــود. ــب ش ــز تخری آن نی
وی تأکیــد کرد:بعدازتحویــل ســاختمان 
شــترخان، درســال 85 تاکنــون بــه 
بارهــا  و  مختلــف  مناســبت های 
مســئوالن میــراث فرهنگــی شهرســتان 

ایــن  افتتــاح  وعــده  بیــدگل  و  آران 
شــده  اعــالم  رســانه ها  در  مــوزه 
ــوز  ــال هن ــس از 13 س ــا پ ــت، ام اس
از گشــایش مــوزه نیســت. خبــری 

ایــن فعــال حــوزه گردشــگری و میــراث 
وجــود  بــا  فرهنگــی گفت:نوش آبــاد 
اشــیای  و  کهــن  و  غنــی  تاریخــی 
ارزشــمند، حرف هــای زیــادی بــرای 
آئینــه  در  دارد کــه می توانــد  گفتــن 
ــر و  ــیار بهت ــی بس ــردم شناس ــوزه م م
کــه  باشــد  قابل شناســایی  گویاتــر 
نقــش گردشــگری،دارای  بــر  عــالوه 
ارزش فرهنگــی و آموزشــی نیز هســت.

فاطمــی افزود:عــالوه بــر آثــار تاریخــی، 
ــاد  اجــرای برنامه هــای مذهبــی نوش آب
کــه در فهرســت میــراث معنــوی ثبــت 
شــده و تعزیه هایــی کــه ســاالنه ده هــا 
ــی از  ــی و مذهب ــگر فرهنگ ــزار گردش ه
ــای  ــور را در ماه ه ــارج کش ــل و خ داخ
می کنــد،  پذیرایــی  صفــر  و  محــرم 
ــوزه  ــاد م ــرای ایج ــی ب ــت مغتنم فرص
تعزیــه درایــن شــهر اســت.وی تصریــح 
وبافــت  نوش آبــاد  کرد:شــهرتاریخی 
اســت،اما  مــوزه  یــک  آن،  تاریخــی 
راه انــدازی مــوزه مردم شناســی، ماکتــی 
از پیشــینه تاریــخ و تمــدن ایــن خطــه 
بــا اختصــاص  ایــران اســت کــه  از 
تمــدن  از  فصــل  ایــن  الزم،  بودجــه 
ایرانــی – اســالمی حفــظ و معرفــی 
خواهــد شــد.همچنین عضــو هیئــت 
آثــار  دوســتداران  انجمــن  مدیــره 
ــی و مفاخــر نوش آبــاد، گفــت:  تاریخ
مــوزه نوش آبــاد یــک طــرح مشــارکتی 
اســت کــه مــکان آن توســط شــهرداری 
کل  واداره  خریــداری  نوش آبــاد 
ــی  ــراث فرهنگ ــازمان می ــای س موزه ه
را  آن  تجهیــز  و  مرمــت  مســئولیت 

ــز  ــن نی ــن انجم ــه و ای ــده گرفت ــه عه ب
ــنامه  ــدور شناس ــیا و ص ــایی اش شناس
اســت. داده  انجــام  را  آن هــا  بــرای 

ــوزه  ــی گفت:متأســفانه م ــر کدخدای امی
نوش آبــاد در اثــر بی توجهــی و عــدم 
پیگیری هــای الزم توســط مســئوالن 
ــش  ــت بی ــا گذش ــی ب ــراث فرهنگ می
ــده و  ــل نش ــوز تکمی ــه هن ــک ده از ی
ــود. ــب می ش ــتر تخری ــه روز بیش روز ب

ــا  ــه ب وی افــزود: انجمــن در ایــن زمین
ــه  ــری و مکاتب ــوط پیگی ــئوالن مرب مس
ــدار  ــا فرمان ــدار ب ــی در دی ــرده و حت ک
شهرســتان آران و بیــدگل، در اســفند 
مــاه گذشــته بــه عنــوان مهم تریــن 
شــد،امامنتظر  مطــرح  موضــوع 
آن هاهســتیم.عضو  اثربخــش  اقــدام 
ــار  ــره انجمــن دوســتداران آث هیئت مدی
ــح  ــاد، تصری تاریخــی و مفاخــر نوش آب
کرد:طــرح کنتــرل موریانــه بــا اســتفاده 
از ایجــاد ســد شــیمیایی وسیســتم 
ــراث  ــگاه می ــط پای ــذاری توس طعمه گ

درمردادمــاه  نوش آبــاد  فرهنگــی 
ســال گذشــته انجــام شــد تاپــس 
بازســازی  و  مرمــت  عملیــات  آن  از 
ــا گذشــت  ــفانه ب ــا متأس ــه یابد،ام ادام
ــه اقدامــی  ــًا یــک ســال هیچ گون تقریب
ــوزه  ــم م ــه حری ــا ب ــده و موریانه ه نش
ــراث  ــس اداره می ــد. رئی ــاوز کرده ان تج
فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری 
ــت:  ــز گف ــدگل نی ــتان آران و بی شهرس
پیگیــری تکمیــل مــوزه نوش آبــاد را 
از اداره کل میــراث فرهنگــی اســتان 
ــی  ــراث فرهنگ ــازمان می ــان و س اصفه
ــار  ــوری اظه درخواســت کرده ایم.مجیدن
برنامه هــای  از  نوش آبــاد  کرد:مــوزه 
اولویــت دار اســت چــون روز بــه روز 
ــت و  ــب اس ــرض تخری ــتر در مع بیش
ــود،  ــم ش ــاز فراه ــورد نی ــار م ــر اعتب اگ
ــم  ــم داد و امیدواری ــص خواهی تخصی
ــت  ــا دریاف ــم ب ــاری بتوانی ــال ج در س
اعتبــار الزم، و مرمــت و تجهیــز مــوزه، را 

ــم. ــام بدهی انج

ــی  ــوان یک ــه عن ــتان ب ــای کردس قالی ه
ایرانــی  قالی هــای  معروف تریــن  از 
بــا نقــوش بیــش از هــزار ســال در 
ــی کاخ گلســتان  ــراث جهان ــه می مجموع
29 اردیبهشــت بــه نمایــش گذاشــته 

ــد.  ش
مجموعــه  نصرتی)مدیــر  مســعود 
ــت:  ــتان( گف ــی کاخ گلس ــراث جهان می
در نمایشــگاه فــرش و گلیــم کردســتان 
فــرش  گلیــم  و  فــرش  قطعــه   14

اســتان کردســتان )ســنندج، بیجــار( 
ــزود:  ــد.وی اف ــته  ش ــش گذاش ــه نمای ب
قالی بافــی کردســتان پیونــد عمیقــی 
بــا زندگــی کردهــا دارد؛ زمخت و خشــن 
ــرد  ــه کارب ــل ب ــه دلی ــا، ب ــودن بافته ه ب
ــن  ــردی اســت؛ همچنی پشــم خشــن ک
ــادآور  ــته ی ــای شکس ــا زوای ــا ب طرح ه
منطقــه  العبــور  صعــب  مســیرهای 
کوهســتانی پرپیــچ و خــم کردســتان 
بــوده کــه در ایــن مســیرها زندگــی 

مجموعــه  می کردند.مدیــر  کــوچ  یــا 
ــح  ــتان تصری ــی کاخ گلس ــراث جهان می
کــرد: قالــی کردســتان بــه عنــوان یکــی 
ایرانــی  قالی هــای  معروف تریــن  از 
»بیجــار،  »ســنه«،  ســبک  ســه  بــه 
شــده  »عشــایری«بافته  و  گــروس« 
اســت. در فرش هــا اشــکال و وجــوه 
شــده  کشــیده  تصویــر  بــه  نمادیــن 
ــات  ــای واقعی ــکال گوی ــن اش ــت ای اس
در  مهــارت  کســب  و  متمــادی  ادوار 
ــوده اســت. بیشــتر  ــی ب ــی باف ــر قال هن
نقــوش، ریشــه در باورهــای اقــوام کــرد 
ــا کار، ازدواج،  ــی ب ــاط عمیق دارد و ارتب
کارهــای روزمــره، دعــا و مــرگ آنهــا 

دارد.

نمایِش قالی های کردستان در 

کاخ گلستان

نمایش ماشین های قورباغه ای 
در موزه خودروهای تاریخی

مســئول تنهــا مــوزه خودروهــای تاریخــی و کالســیک کشــور در یــزد از ارزش 
ــوزه  ــادی در ح ــره وری اقتص ــور به ــه منظ ــیک ب ــای کالس ــتالژی خودروه نوس
گردشــگری یــاد کــرد و آن هــا را اهرمــی انگیزشــی بــرای جــذب گردشــگر بــه 
شــهر جهانــی یــزد خواند.محمدرضــا اردانــی بــا اشــاره بــه روز جهانــی »فولکــس 
ــی  ــا روز جهان ــان ب ــم زم ــن ه ــس واگ ــی فولک ــرد:روز جهان ــار ک واگن«،اظه
موزه هــا در شــهرهای تهــران، اصفهــان، مشــهد، شــیراز و یــزد گرامــی داشــته 
می شــود.وی افــزود:در واقــع روز جهانــی فولکــس واگــن فرصتــی اســت کــه 
ــوان از  ــرد و بت ــرار گی ــورد توجــه ق ارزش نوســتالژی خودروهــای کالســیک م
ــه  ــن ک ــان ای ــا بی ــئول ب ــن مس ــرداری کرد.ای ــتر بهره ب ــا بیش ــن ظرفیت ه ای
خودروهــای قدیمــی ماننــد »فولکــس واگــن« در ســال های دور، خودروهــای 
ــادی  ــردم زی ــد: م ــوده اســت، می گوی ــران ب ــژه در ای ــه وی ــا ب ــی در دنی محبوب
ــد لــذا زنــده  ــه قورباغــه ای خاطــره دارن ــا ایــن خــودروی معــروف ب در دنیــا ب
کــردن خاطــرات آن هــا می توانــد اهرمــی انگیزشــی بــرای جــذب گردشــگران 
بــه شــهر جهانــی یــزد نیــز باشــد.وی در رابطــه بــا جنبــه اقتصــادی خودورهــای 
ــا داشــتن مــوزه خودروهــای کالســیک،  ــزد ب کالســیک هــم تصریــح کــرد: ی
بســتر مناســبی را بــرای بهره بــرداری از ایــن نــوع خودروهــا دارد بــه طــوری کــه 

ــد. ــزد فراخوان ــه ی ــق ب ــن طری ــوان گردشــگران را از ای می ت

ته
نک

عضـو هیئـت مدیـره انجمـن دوسـتداران آثـار تاریخـی و 
طـرح  یـک  نوش آبـاد  مـوزه  گفـت:  نوش آبـاد،  مفاخـر 
مشـارکتی اسـت که مکان آن توسـط شـهرداری نوش آباد 
خریـداری و اداره کل موزه هـای سـازمان میـراث فرهنگی 
مسـئولیت مرمـت و تجهیـز آن را بـه عهـده گرفتـه و ایـن 
انجمـن نیـز شناسـایی اشـیا و صـدور شناسـنامه بـرای 

آن هـا را انجـام داده اسـت.
رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دسـتی و گردشـگری 
شهرسـتان آران و بیـدگل  اظهـار کـرد: مـوزه نوش آبـاد از 
برنامه هـای اولویـت دار اسـت چـون روز به روز بیشـتر در 
معـرض تخریـب اسـت و اگـر اعتبـار مـورد نیـاز فراهـم 
شـود، تخصیص خواهیم داد و امیدواریم در سـال جاری 
بتوانیـم با دریافت اعتبـار الزم، و مرمت و تجهیـز موزه، را 

انجـام بدهیم.

هنرگردشگری

هنر، روابط ایران و فرانسه را تقویت می کندتخفیف هتل های مشهد در ماه رمضان
در  مشـــهد  هتل هـــای 
درصـــدد  رمضـــان  مـــاه 
ارائـــه تخفیفـــات ویـــژه بـــه 
و  برآمده انـــد  مســـافران 
ایـــن تخفیفـــات تـــا 10 خـــرداد ادامـــه دارد امـــا 
ـــرداد  ـــه از 12 خ ـــان ک ـــاه رمض ـــر م ـــالت آخ در تعطی
ــان  ــود.ماه رمضـ ــال نمی شـ ــود، اعمـ ــاز می شـ آغـ
ــوزه  ــاالن حـ ــه فعـ ــت کـ ــی اسـ ــه ماه هایـ از جملـ
گردشـــگری در ایـــن مـــاه بـــه واســـطه روزه داری 
ـــه  ـــفر روب ـــزان س ـــش می ـــا کاه ـــف، ب ـــار مختل اقش
رو می شـــوند. از طرفـــی باتوجـــه بـــه آنکـــه مـــاه 
رمضـــان امســـال بـــا مـــاه امتحانـــات دانـــش 
ـــتانه  ـــه در آس ـــد البت ـــده و ص ـــان ش ـــوزان همزم آم

کنکـــور قـــرار گرفتـــه، تعـــداد گردشـــگران بـــا 
کاهـــش چشـــمگیری روبـــه رو شـــده و در نهایـــت 
ــای  ــوص تورهـ ــا بخصـ ــیاری از تورهـ ــت بسـ قیمـ
مشـــهد کاهـــش یافتـــه اســـت.از ایـــن رو قیمـــت 
ـــا  ـــوص ت ـــان و بخص ـــاه رمض ـــهد در م ـــای مش توره
ـــان  ـــزار توم ـــا 500 ه ـــن 190 ت ـــت بی ـــان اردیبهش پای
ـــیله  ـــه وس ـــه ب ـــا توج ـــت ب ـــج قیم ـــن رن ـــت. ای اس
حمـــل و نقـــل از هوایـــی تـــا زمینـــی و انتخـــاب 
هتـــل یـــا هتـــل آپارتمـــان بـــرای مرکـــز اقامتـــی 
متغیـــر خواهـــد بـــود و در ایـــن میـــان بیشـــترین 
ــل  ــل و نقـ ــرف حمـ ــهد صـ ــای مشـ ــه تورهـ هزینـ

بخصـــوص بلیـــط هواپیمـــا می شـــود.

ــیلویا بارتلومـــی، رییـــس  سـ
ـــوب  ـــه ای در جن شـــورای منطق
 ١٢ کـــه  اســـت  فرانســـه 
ـــد.  ـــت می کن ـــه را مدیری ناحی
او تـــا بـــه حـــال بـــه ایـــران ســـفر نکـــرده امـــا آن را 
ــتان های  ــه داسـ ــد کـ ــرارآمیزی می دانـ ــرزمین اسـ سـ
هـــزار و یـــک شـــب را به خاطـــر می آورد.بارتلمـــی 
ـــهر  ـــه ش ـــروف ب ـــن« مع ـــان »اوبای ـــاون دپارتم ـــه مع ک
ســـفال و ســـرامیک در فرانســـه اســـت، در بازدیـــد از 
ـــدان  ـــور هنرمن ـــا حض ـــه ب ـــم ک ـــاده ابریش ـــگاه ج نمایش
ــده  ــزار شـ ــور برگـ ــن کشـ ــتان در ایـ ــران و ازبکسـ ایـ
ـــدن  ـــر ش ـــرای نزدیک ت ـــه ب ـــی ک ـــاره گام های ـــت، درب اس

روابـــط ایـــن کشـــورها و فرانســـه می تـــوان برداشـــت 
ـــه  ـــا وجـــود دارد ک ـــی در دنی ـــای مختلف ـــت: زبان ه گف
ـــا  ـــترک دنی ـــان مش ـــر زب ـــت. هن ـــه اس ـــر از آن جمل هن
اســـت و هیـــچ حـــد و مـــرزی نـــدارد و از طریـــق آن 
مـــردم می تواننـــد بـــا یکدیگـــر ارتبـــاط برقـــرار کننـــد. 
هنـــر، بـــه ویـــژه ســـفال و ســـرامیک، می توانـــد پـــل 
ــتاندار  ــد.معاون اسـ ــه باشـ ــران و فرانسـ ــی ایـ ارتباطـ
اکـــس مارســـی پرووانـــس اضافـــه کـــرد: در ســـطح 
ملـــی شـــاید نتوانـــم کار زیـــادی بـــرای تقویـــت 
ـــطح  ـــا در س ـــم ام ـــام ده ـــه انج ـــران و فرانس ـــط ای رواب
منطقـــه ای می تـــوان کارهایـــی شـــبیه برگـــزاری ایـــن 

نمایشـــگاه را بـــا حضـــور هنرمنـــدان انجـــام داد.

لنا
 ای

س:
عک
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 پیام
زیست

خبر

تجاوز به حریم بسـتر رودخانه ها، موسـوم بـه »رودخانه 
خـواری«، پدیده مذمومی اسـت کـه عالوه بـر وارد آوردن 
زیـان هـای بـی شـمار بـه منابـع آبـی، موجب غفلـت از 
خشـم طبیعـت و به خطر افتـادن جان و مال انسـان ها 
مـی شـود و بازی دو سـر زیـان اسـت. در تبیین اهمیت 
آزادسـازی حریـم رودخانه هـا از هر گونه تصـرف به طور 
عـام و خانـه سـازی و ویالسـازی بـه طـور خـاص، ذکـر 
ایـن نکتـه الزم اسـت که بنـا به گفته رحیم انجم شـعاع، 
معـاون پارلمانـی وزیـر نیـرو، 140 هزار کیلومتـر رودخانه 
بزرگ، متوسـط و کوچک در سـطح کشـور وجـود دارد که 
تنهـا حریم 20 هـزار کیلومتر آن تعیین تکلیف و در طرح 

کاداسـتر ثبت شـده است. 
بـا ایـن حـال در سـیلی کـه در روزهـای پایانی سـال 97 
و اولیـن مـاه سـال جدید در تعدادی از شـهرهای کشـور 
رخ داد، تجـاوز بـه حریـم رودخانه هـا بـه عنـوان یکـی از 
عوامل اصلی وقوع آن مطرح شـد. یک اسـتاد دانشـگاه 
تهـران بـا اشـاره بـه اینکـه هنـوز قوانیـن تعیین بسـتر و 
حریـم رودخانه هـا بـرای همـه رودخانه هـا اجـرا نشـده 
اسـت، گفت: ناهماهنگی بین دسـتگاه ها باعث بی اعتبار 
شـدن مطالعـات و در نهایـت تجاوز به حریـم رودخانه ها 

می شـود.
آن طـور کـه محمدابراهیـم بنی حبیـب بـه ایسـنا گفتـه 
وجـود قوانیـن و آیین نامه ها و دسـتورالعمل های موجود 
در کشـور بـه منظور تعیین بسـتر قانونـی و حریم کّمی و 
کیفـی رودخانه هاسـت، از این رو قوانیـن و آیین نامه های 
تهیـه شـده حتمـا اجـرا می شـود و تاکنـون هـم هـزاران 
کیلومتـر از رودخانه هـای کشـور تعییـن بسـتر و حریـم 
شـده اند امـا طـول رودخانه هـای کشـور بالـغ بـر صدهـا 
هـزار کیلومتـر اسـت و 100 برابـر طـول بـازه انجـام  شـده 
بایـد تعیین شـود تا بتـوان قانون را برای حفاظت بسـتر 
و حریـم رودخانه هـا کامـالً عملیاتـی تلقی کـرد. به گفته 

او بـرای مثال در شـهر تهـران هفت روددره وجـود دارد که 
متوسـط طـول آن هـا 70 کیلومتر اسـت و در مجموع این 
هفـت رودخانـه حـدود 500 کیلومتر نیاز به تعیین بسـتر 
و حریـم دارنـد کـه برخـی از آن ها تعیین بسـتر و حریم 
شـده ولی بقیه هنوز انجام نشـده اسـت بنابراین تعیین 
حـد بسـتر و حریـم رودخانه انجام شـده اما در مقایسـه 
بـا آنچـه بایـد محقـق شـود بسـیار ناچیـز اسـت. ایـن 
متخصص مهندسـی آب می گوید اگر در تعیین بسـتر و 

حریـم رودخانه هـا دیرتر عمـل کنیم، حاشـیه رودخانه ها 
بـه اشـکال مختلـف تحـت تملـک قـرار می گیـرد و در 
نتیجـه اعمـال قانـون در عمـل مشـکل می شـود. وی در 
مـورد مشـکالت فنـی، قانونی و اجرایی در مسـیر تعیین 
بسـتر و حریـم رودخانه هـا نیـز مـی گویـد: تعییـن حـد 
بسـتر و حریـم رودخانـه یـک وظیفه حاکمیتی اسـت و 
اگر نگرش نظام مند داشـته باشـیم کلیه ارکان نظام اعم 
از دولـت، قـوه قضائیـه، قـوه مقننـه و نیروهـای نظامـی 
و انتظامـی و حتـی سـازمان های مـردم نهـاد بایـد پـای 
کار باشـند و هماهنـگ عمـل کننـد. متاسـفانه شـاهدیم 
کـه وقتـی بسـتر رودخانـه تعییـن می شـود،افرادی کـه 

نسـبت بـه تملـک غیـر قانونـی اراضـی اقـدام کرده انـد، 
می برنـد.  شـکایت  دادگاه  بـه  و  می شـوند  معتـرض 
متاسـفانه شـاهدیم کـه گاهـی دادگاه هـا کل مطالعـات 
انجام  شـده تعیین حد بسـتر را کنار گذاشـته و تنها و بر 
اسـاس نظـر کارشـناس حقوقی کـه حاصل یـک بازدید 
میدانی اسـت، تصمیم می گیرند. در این صورت دسـتور 
قاضی ممکن اسـت گاهی باعث کوچک تر شـدن بسـتر 

قانونـی رودخانـه و افزایـش خطر سـیل گیری شـود.
بنی حبیـب بـا اشـاره بـه اینکـه مشـکل عمـده دیگـر در 
تعیین بسـتر و حریـم رودخانه هامربوط به شهرهاسـت، 
تصریـح مـی کنـد شـهرداری ها در تعیین بسـتر و حریم 
قانونـی رودخانه هـا باید نظـرات سـازمان آب منطقه ای را 

اخـذ و اعمـال کننـد، در حالی کـه شـرایط موجـود نشـان 
می دهـد کـه در برخـی شـهرها از جملـه شـیراز و تهـران 
شـهرداری ها بـر اسـاس اقتضاهـای اجرایـی خودشـان 

می کنند. عمـل 
بـه گفته این اسـتاد دانشـگاه تهران، گاهی اجـرای دقیق 
بسـتر و حریـم رودخانـه می توانـد نارضایتـی بخشـی از 
مـردم را کـه اراضـی را تملـک کرده انـد بـه دنبـال داشـته 
باشـد. در این موقعیت الزم اسـت گروه های اجتماعی و 
مردم نهـاد همراهـی الزم را با اجرای قانون داشـته باشـند 
و بـه سـراغ راه حل هایـی نروند که باعث کوچک تر شـدن 
بسـتر قانونی رودخانه ها شـود. باید حواسـمان باشـد که 
منافـع کوتاه مـدت مردم به منافع درازمـدت آنان ترجیح 

خطر تجاوز به حریم رودخانه ها، جدی است
یک استاد دانشگاه تهران معتقد است هنوز قوانین تعیین بستر  و حریم رودخانه ها برای تمامی رودخانه ها اجرا نشده است.

ــدادی از  ــد در تع ــال جدی ــاه س ــن م ــال 97 و اولی ــی س ــای پایان ــه در روزه ــیلی ک در س
ــه عنــوان یکــی از عوامــل اصلــی  ــه حریــم رودخانه هــا ب شــهرهای کشــور رخ داد، تجــاوز ب
ــتر  ــن بس ــور تعیی ــه منظ ــور ب ــود در کش ــن موج ــه قوانی ــا اینک ــد. ب ــرح ش ــوع آن مط وق
قانونــی و حریــم رودخانه هاســت امــا بــه اعتقــاد محمدابراهیــم بنی حبیــب کــه کارشــناس 
مهندســی آب و یــک اســتاد دانشــگاه تهــران اســت هنــوز قوانیــن تعییــن بســتر و حریــم 
ــتگاه ها  ــان دس ــی می ــن ناهماهنگ ــده بنابرای ــرا نش ــا اج ــه رودخانه ه ــرای هم ــا ب رودخانه ه
ــود. ــا می ش ــم رودخانه ه ــه حری ــاوز ب ــت تج ــات و در نهای ــدن مطالع ــار ش ــث بی اعتب باع

محمدابراهیــم بنی حبیــب، کارشــناس مهندســی 
ــن حــد بســتر و  ــه تعیی ــاور اســت ک ــن ب ــر ای آب ب
حریــم رودخانــه یــک وظیفــه حاکمیتی اســت و اگر 
نگــرش نظام منــد داشــته باشــیم کلیــه ارکان نظــام 
اعــم از دولــت، قــوه قضائیــه، قــوه مقننــه و نیروهــای 
نظامــی و انتظامــی و حتــی ســازمان های مــردم نهاد 

بایــد پــای کار باشــند و هماهنــگ عمــل کننــد.

ما 
سی

 و 
دا

ص
س: 

عک

ــه آب  ــر مطالعــات پای ــزارش دفت ــه گ ب
ایــران،  آب  منابــع  مدیریــت  شــرکت 
می دهــد  نشــان  بررســی ها  تازه تریــن 
حجــم بــارش هــای کشــور از ابتــدای 
ــه  ــبت ب ــون نس ــاری تاکن ــی ج ــال آب س
دوره مشــابه ســال آبــی گذشــته )158.1 
بــه  نســبت  و  105درصــد  میلی متــر( 
میانگیــن دوره هــای مشــابه درازمــدت 
درصــد   42 میلی متــر(   228.3(
ــازمان  ــالم س ــاس اع ــر اس ــد دارد. ب رش
هفتــه  ایــن  آخــر  تــا  هواشناســی 
نقــاط  بیشــتر  در  بهــاری  بارش هــای 
ــال  ــن رو احتم ــه دارد، از ای ــور ادام کش
رودخانه هــا،  مســیل  شــدن  ســیالبی 
صاعقــه  و  تگــرگ  معابــر،  آبگرفتگــی 
ــر  ــدای مه ــی از ابت ــود دارد. ســال آب وج
هــر ســال آغــاز و تــا پایــان شــهریور 

ســال بعــد ادامــه خواهــد داشــت. 
ایــران دارای 6 حوضــه اصلــی شــامل 
دریــای خــزر، خلیــج فــارس، دریــای 
عمــان، دریاچــه ارومیــه، فــالت مرکــزی، 
بــر  دارد.  قــوم  قــره  و  مــرزی شــرق 
ــم  ــن حج ــزارش، میانگی ــن گ ــاس ای اس
و  فــارس  در حوضــه خلیــج  بارش هــا 
بــود  میلی متــر   528.1 عمــان  دریــای 
کــه نســبت بــه میانگیــن ســال آبــی 
ــد  ــر( از 153 درص ــال )209میلی مت پارس
بــه  نســبت  و  بــوده  برخــوردار  رشــد 
ــد  ــاله )351.5( رش ــن دوره 50 س میانگی

دارد.  درصــدی   50
میانگیــن  ایــن گــزارش،  اســاس  بــر 
حجــم بارش هــا در حوضــه دریــای خــزر 
ــر  ــاری 496.5 میلیمت ــی ج ــال آب در س
ــن  ــه میانگی ــبت ب ــه نس ــد ک ــزارش ش گ
ــدود  ــال )333.7( ح ــابه پارس دوره مش

49 درصــد رشــد را نشــان می دهــد. 
حوضــه  ایــن  بارش هــای  میانگیــن 
آبــی کشــورمان در دوره درازمــدت بــه 
ــدی  ــا رش ــه ب ــید ک ــر رس 341.9 میلیمت
میانگیــن  شــد.  همــراه  45درصــدی 
دریاچــه  حوضــه  در  بارش هــا  حجــم 
ارومیــه نیــز در ســال آبی جــاری 472.7 
ــن  ــه میانگی ــه نســبت ب ــود ک ــر ب میلی مت
ــدود26  ــال )374( ح ــابه پارس دوره مش

درصــد رشــد را نشــان می دهــد.

ت
الم

ظروف پالستیکی از دانشگاه ها، حذف می شودس
بــه زودی کالس هــای آموزشــِی مرتبــط بــا 
ــار  حفــظ محیــط زیســت و حــذف ظــروف یکب
مصــرف بــرای دانشــگاه هــا و دانشــجویان 
ــن طــرح  ــت در ای ــا موفقی ــزار مــی شــود ت برگ
تضمیــن شــود. مدیــرکل طــرح هــای عمرانــی 
وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری، اظهــار کــرد: بــر اســاس 
بخشــنامه ای کــه بــه دانشــگاه هــا ابــالغ شــد، تمــام 
ظــروف یکبــار مصــرف پالســتیکی بایــد تــا پایــان ســال 99 
ــه گــزارش  ــه مصــرف دانشــگاه هــا حــذف شــود. ب از گردون
ایرنــا، جمشــید اســماعیلی گفــت: در راســتای ابالغ سیاســت  
ــه دانشــگاه  هــا  ــاوری ب ــات و فن ــوم، تحقیق هــای وزارت عل
ــارک   ــی پ ــی حت ــی، پژوهش ــوزش عال ــای آم ــه ه و موسس
ــروف شیشــه ای  ــر اســتفاده از ظ ــاوری، ب ــم و فن ــای عل ه
ــان ســال  ــا پای ــه جــای ظــروف پالســتیکی ت ــا کاغــذی ب ی
ــن  ــه ای ــان اینک ــا بی ــد شــده اســت. وی ب ــه تاکی 99 توصی
ــالغ  ــه دانشــگاه هــا اب ــب یــک بخشــنامه ب سیاســت در قال
ــه  ــذی و شیش ــروف کاغ ــتفاده از ظ ــرد: اس ــار ک ــد، اظه ش
ــه منظــور حفــظ محیــط  ــه جــای ظــروف پالســتیکی ب ای ب

زیســت و ســالمت دانشــگاهیان اســت. مدیــرکل طــرح 
ــه زودی کالس  ــرد: ب ــد ک ــوم، تاکی ــی وزارت عل ــای عمران ه
ــا حفــظ محیــط زیســت و حــذف  ــط ب هــای آموزشــِی مرتب
ــجویان  ــا و دانش ــگاه ه ــرای دانش ــرف ب ــار مص ــروف یکب ظ
ــن  ــرح تضمی ــن ط ــت در ای ــا موفقی ــود ت ــی ش ــزار م برگ
شــود. محمدتقــی نظرپــور معــاون اداری، مالــی و مدیریــت 
ــنبه  ــروز یکش ــاوری ام ــات و فن ــوم، تحقیق ــر عل ــع وزی مناب
ــه دانشــگاه هــا تاکیــد کــرد کــه  ــالغ ایــن بخشــنامه ب ــا اب ب
تمــام مراکــز آمــوزش عالــی کشــور بــا فرهنگ ســازی و 
برنامه ریــزی مناســب بــرای کاهــش و حــذف تدریجــی 
تمامــی ظــروف پالســتیکی و بطری هــای آب آشــامیدنی 
ــای  ــا، خوابگاه ه ــم از غذاخوری ه ــاختمان ها اع ــام س در تم
دانشــجویی، کــوی اســاتید و مهمانســراها اقــدام کننــد. وی 
در ایــن بخشــنامه از ســایر دانشــگاه ها درخواســت کــرد 
ــط  ــا محی ــازگار ب ــن س ــای جایگزی ــتفاده از روش ه ــا اس ب
الزم،  بهداشــتی  اســتانداردهای  رعایــت  ضمــن  زیســت، 
ــب  ــنامه در قال ــن بخش ــند. ای ــهیم باش ــت س ــن حرک در ای

ــالغ شــد. ــا اب ــه دانشــگاه ه ــت ســبز ب اجــرای مدیری

ــار  ــت: 62 غ ــط زیســت فریدونشــهر گف ــس اداره محی رئی
ــتان  ــوردان شهرس ــط غارن ــهر توس ــتان فریدونش در شهرس
ــط  ــب محی ــا تصوی ــه ب ــت ک ــده اس ــی ش ــف و معرف کش

ــد. ــد ش ــاز خواه ــا آغ ــه روی آنه ــتان مطالع ــت اس زیس
ــن  ــان ای ــن بی ــی ضم ــد میکالن ــر، محم ــزارش مه ــه گ ب
ــی  ــدگان بوم ــهر پرن ــتان فریدونش ــه در شهرس ــوع ک موض
دشــت،  عقــاب  عقــاب صحــرا،  عقــاب طالیــی،  مثــل 
ــت:  ــار داش ــد، اظه ــی می کنن ــد زندگ ــک گَبی ــاهین و کب ش
مــا بــه خاطــر اقلیــم و پوشــش گیاهــی خــاص شهرســتان 
ــا در زمســتان  ــا و رودخانه ه ــود آبگیره ــور وج ــن ط و همی
شــاهد حضــور پرنــدگان مهاجــر آبــزی و کنــار آبــزی 
هســتیم و در تابســتان هــم پرندگانــی مهاجــر مثــل کبــک 
ــوند. ــه می ش ــک ها وارد منطق ــا و گنجش ــهره ه ــواع س و ان
ــتانی  ــر تابس ــدگان مهاج ــد پرن ــرد: زاد و ول ــه ک وی اضاف
بــه  زمســتان  در  و  می شــود  انجــام  فریدونشــهر  در 
ــه  ــب ک ــن مطل ــان ای ــد. وی بابی ــیر می رون ــق گرمس مناط
خــرس قهــوه ای یــک گونــه جانــوری پرچــم در شهرســتان 
ــات  ــدادی از حیوان ــت: تع ــراز داش ــت، اب ــهر اس فریدونش
بومــی منطقــه ســیاه گــوش، کل و بــز، گــرگ، روبــاه، 
ــار  ــران دو ب ــتای حی ــرًا در روس ــتند و اخی ــغال هس و ش
گــزارش رؤیــت پلنــگ داشــتیم ولــی توســط، محیط بانــان 
ــزود: گونه هــای  ــت نشــده اســت. وی اف ــه حــال رؤی ــا ب ت
ــار  ــان مهاجــر شهرســتان هــم قــوچ، میــش و کفت چهارپای

ــن  ــه مهمتری ــب ک ــن مطل ــان ای ــا بی ــی ب ــتند. میکالن هس
طــرح زیســت محیطــی اجــرا شــده شهرســتان فریدونشــهر 
بحــث شــکار ممنــوع شــدن منطقــه اســت، تصریــح کــرد: 
ایــن طــرح در هــر منطقــه ای کــه پتانســیل الزم را داشــته 
ــه صــورت پنــج ســاله و آزمایشــی اجــرا می شــود  باشــد ب
ــه نقطــه اول رســیده ایم. وی  مــا در ایــن زمینــه از صفــر ب
گفــت: اولیــن قــدم برداشــته شــده در ایــن زمینــه معرفــی 
ــه  ــر در مرحل ــال حاض ــود و در ح ــوع ب ــکار ممن ــه ش منطق
ــتیم. ــی هس ــط بان ــگاه محی ــداث پاس ــال اح دوم و در ح

وی بــا بیــان ایــن مطلــب کــه در برنامه هــای آینــده 
محیــط زیســت فریدونشــهر بحــث حفاظــت شــده مطــرح 
ــد کــرد: منطقــه حفاظــت شــده یــک قــدم  می شــود، تاکی
ــه  ــم منطق ــا می خواهی ــر اســت و م ــوع جلوت از شــکار ممن
ــه  ــم ک ــاد کنی ــتکوه ایج ــه پش ــده ای در منطق ــت ش حفاظ
ــات وحــش و پوشــش  ــا حی ــور ب ــی بکــر و صعب العب مکان
گیاهــی غنــی و خــاص اســت. وی اضافــه کــرد: ایــن 
ــداری شهرســتان  ــط زیســت و فرمان ــه از طــرف محی منطق
ــورای  ــب ش ــه تصوی ــد ب ــده و بای ــی ش ــهر معرف فریدونش
بــا  میکالنــی  برســد.  اســتان  زیســت  محیــط  عالــی 
ــای  ــات روی غاره ــث تحقیق ــه بح ــوع ک ــن موض ــان ای بی
ــط زیســت فریدونشــهر در  شهرســتان فریدونشــهر در محی
ــزود: در شهرســتان فریدونشــهر  ــری اســت، اف حــال پیگی
ــی  ــوردان شهرســتان کشــف و معرف ــار ن ــار توســط غ 62 غ

ــای کشــف شــده  ــات غاره ــت: اطالع شــده اســت. وی گف
ــم  ــط زیســت اســتان فرســتاده شــده و امیدواری ــه محی ب
برســد.  نتیجــه  بــه  و  باشــد  دار  ادامــه  بحــث  ایــن 
ــور  ــک جان ــی ی ــه وقت ــب ک ــن مطل ــان ای ــا بی ــی ب میکالن
ــی  ــود اقدامات ــناخته می ش ــکار ش ــد و زیان ــان می کن طغی
ــرد  ــورت می گی ــا ص ــرل آنه ــرای کنت ــده ب ــزی ش برنامه ری
تــا باعــث انقــراض گونــه حیوانــی نشــود، ابــراز داشــت: در 
ــه  ــر ورود ب ــه خاط ــات ب ــن حیوان ــودن ای ــکار ب ــع زیان واق
زمین هــای کشــاورزی روســتاها اســت و ایــن موضــوع 

انســان ها  مــا  می افتــد کــه  اتفــاق  خاطــر  ایــن  بــه 
ــا  ــات را تصاحــب کرده ایــم و آنه زیســتگاه های ایــن حیوان
ــکار  ــًا زیان ــی طبیعت ــچ حیوان ــه هی ــد وگرن ــنه مانده ان گرس
نیســت. وی بــا بیــان اینکــه همــه ارگان هــای فریدونشــهر 
همــکاری خــوب و توجــه ویــژه ای بــه اداره محیــط زیســت 
ــداری شهرســتان  ــرد: فرمان ــح ک ــد، تصری فریدونشــهر دارن
ــد و  ــا اداره محیــط زیســت دارن ــی ب همــکاری خیلــی خوب
ــات  ــان حیوان ــث درم ــم در بح ــتان ه ــکی شهرس دامپزش

ــد. ــا دارن ــا م ــی ب ــکاری خوب ــده هم ــار و آســیب دی بیم

ــا  ــرگ ی ــه گ ــر حمل ــی ب ــار ضــد و نقیضــی مبن از روز شــنبه اخب
ــان در گیالنغــرب در فضــای مجــازی  ــه یــک چوپ ــه گل خــرس ب
منتشــر شــده کــه مدیــران محیط زیســت ادعــای چوپــان مبنــی 
بــر حملــه خــرس را رد کرده انــد. بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم 
از کرمانشــاه، از روز شــنبه اخبــاری مبنــی بــر تلــف شــدن تعــدادی 
دام در روســتای تولــک چیــکان منصــوری بخــش گــواور گیالنغرب 
در فضــای مجــازی و بعضــا بــه نقــل از مســئوالن منتشــر شــد کــه 
از نظــر تعــداد دام هــای تلــف شــده و دلیــل ایــن حادثــه هیــچ 
هماهنگــی بیــن اخبــار وجــود نداشــت. در برخــی از اخبــار تعــداد 
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آبخیزداری

آبخیزداری راهی برای تغذیه سفره های 
زیر زمینی آب است

سیرتا پیاز وضعیت توزیع آب در استان اصفهان

ســرخه  ســمنان،  نماینــده 
ــس  ــهر در مجل ــدی ش و مه
دربــاره اهمیــت اجــرای طرح 
آبخیــزداری، گفــت:  هــای 
آبخیــزداری راهــی بــرای تغذیــه ســفره های زیــر 
زمینــی آب اســت و از فرســایش خــاک نیــز جلوگیری 
می کند.بــه گــزارش خبرنــگار مهــر، احمــد همتــی بعــد 
از ظهــر یکشــنبه در بازدیــد از مرکز تحقیقــات و آموزش 
کشــاورزی و منابــع طبیعــی ســمنان با حضــور مدیرکل 
منابــع طبیعــی اســتان و فرمانــدار ســمنان بــه میزبانی 
ــه اجــرای  ــان اینک ــی ســمنان ضمــن بی ــع طبیع مناب
اســتان  در  آبخــوان داری  و  آبخیــزداری  طرح هــای 
تــالش بــرای کاهــش فرســایش خــاک را بــه منصــه 
ظهــور می رســاند، تاکیــد کــرد: افزایــش آب هــای زیــر 
زمینــی و کنتــرل ســیالب ها و افزایــش پوشــش 
گیاهــی ســه ویژگــی دیگــر آبخیــزداری هســتند. وی 
ــی  ــع آب ــفره ها و مناب ــزداری س ــه آبخی ــان اینک ــا بی ب

ــه  ــه ب ــا توج ــزود: ب ــد، اف ــه می کن ــی را تغذی زیرزمین
ــرورت  ــتان، ض ــع در اس ــا و مرات ــتردگی جنگل ه گس
دارد اقدامــات حفاظتــی بیشــتری به ویــژه بــرای 
ــای  ــوزه عرصه ه ــق در ح ــای حری ــگیری از اطف پیش
منابــع طبیعــی ایــن اســتان انجــام شــود.عضو خانــه 
ملــت خواســتار همراهــی جوامــع محلــی و مســئوالن 
ــزداری  ــای آبخی ــی در اجــرای طرح ه ــع طبیع ــا مناب ب
شــد و گفــت: دهیاری هــا و شــوراهای روســتاها 
نشــان بدهنــد کــه یــار و یــاور منابــع طبیعــی هســتند 
ــه مســئوالن  ــردم و توج ــدون مشــارکت م ــت ب و دول
ــی  ــع طبیع ــا، و توســعه مناب ــت، احی ــه حفاظ ــادر ب ق
ــب  ــد جل ــن راه نیازمن ــزود: در ای ــی اف ــت. همت نیس
مشــارکت های مــردم هســتیم کــه در ایــن راســتا 
بایــد بــه مــردم جوامــع بومــی اطــالع رســانی کنیــم، 
امــروز بــر همــگان ثابــت شــده کــه اگــر بــه آبخیــزداری 
ــاهد  ــروز ش ــد ام ــت داده می ش ــوان داری اهمی و آبخ
ــم. ســیل، در اســتان های لرســتان و خوزســتان نبودی

آب  شــرکت  مديرعامــل 
منطقــه اي اســتان اصفهــان 
و  هفتــاد  در  حضــور  بــا 
علنــي  جلســه  هفتميــن 
شــوراي شــهر اصفهــان حجــم آب پشــت ســد 
زاينــده رود تــا امــروز را 690 ميليــون متــر مکعــب 
ــن ســد 1400  ــزود: کل ظرفيــت اي اعــالم کــرد و اف
ميليــون مترمکعــب اســت. مســعود ميرمحمــد 
ــده  ــد زاين ــه س ــه ورودي ب ــان اينک ــا بي ــي ب صادق
رود از اول مهــر ســال گذشــته تــا کنــون 1170 
ــه داد:  ــت، ادام ــوده اس ــب آب ب ــون مترمکع ميلي
ــا فــرض  ــراي ســد تنظيــم شــده ب برنامــه اي کــه ب
ــود. وي  ــد ب ــر مکعــب خواه ــون مت آورد 1300 ميلي
ــي  ــال آب ــد از اول س ــي س ــه خروج ــان اينک ــا بي ب
640 ميليــون متــر مکعــب بــوده اســت، ادامــه داد: 
مقــدار ايــن آب در ســال گذشــته 290 ميليــون 
صادقــي  ميرمحمــد  اســت.  بــوده  مترمکعــب 
اضافــه کــرد: در حــال حاضــر ورودي ســد 140 متــر 
ــب در  ــر مکع ــی 100 مت ــه و خروج ــب در ثاني مکع

ثانيــه اســت. مديرعامــل شــرکت آب منطقــه اي 
اســتان اصفهــان بــا بيــان اينکــه آب بــراي مصــرف 
ــت،  ــاري اس ــرداد، ج ــدود 20 خ ــا ح ــاورزان ت کش
ــا اواخــر خــرداد  ادامــه داد: البتــه ممکــن اســت ت
آب کشــاورزي را داشــته باشــيم و حجــم رودخانــه 

ــد.  ــته باش ــان داش ــي جري ــزان فعل ــه مي ب
ميليــون   330 تــا کنــون  اينکــه  بيــان  بــا  وی 
ــده  ــازي ش ــاورزي رهاس ــراي کش ــب آب ب مترمکع
اســت، افــزود: ســهم محيــط زيســت نيــز 53 
ــا  ميليــون مترمکعــب اســت. ميرمحمــد صادقــي ب
بيــان اينکــه در تابســتان بــراي باغــات 35 ميليــون 
متــر مکعــب آب رهاســازي مي شــود، افــزود: البتــه 
ــات  ــز قصــد کاشــت صيفي ج ــرق ني ــاورزان ش کش
دارنــد کــه بايــد در ايــن خصــوص در شــوراي عالــي 
ــزود: در  ــود. وي اف ــري ش ــم گي ــده رود تصمي زاين
طومــار شــيخ بهايــي توزيــع عادالنــه آب زمانبنــدي 
نيــرو  وزارت  بازنگــري  ايــن  در  و  اســت  شــده 
ــه  ــه حقاب ــه صــورت حجمــی آب ب موظــف اســت ب

ــد. ــه ده داران ارائ

آمادگی یگان حفاظت برای مهار آتش سوزی احتمالی در جنگل ها
فرمانده یگان حفاظت سازمان محیط زیست از آمادگی این سازمان برای مقابله با هرگونه آتش 
سوزی احتمالی در جنگل ها خبر داد. به گزارش برنا، وی با بیان اینکه گرمای هوا منجر به افزایش 
آتش سوزی ها در مراتع می شود، افزود: آتش سوزی هایی که به صورت غیرعمدی صورت می گیرند 
بیشتر به دلیل وجود برخی از ظروف یکبار مصرف رها شده در طبیعت است.

گزارش 

میزان بارش های 
کشور افزایش یافت

اند
سم

پ

اصالح الگوی مصرف از سوی شهروندان، یکی از دالیل 
کاهش تولید پسماند

مدیرعامــل ســازمان مدیریــت پســماند شــهر 
ــن  ــازی و همچنی ــی فرهنگس ــت: در پ ــران گف ته
ــط  ــه محی ــبت ب ــهروندان نس ــه ش ــش توج افزای
ــده  ــل خری ــات ســاده ای از قبی ــت اقدام زیســت و رعای
بــه انــدازه، اســتفاده از مــواد باکیفیــت و لــوازم چندبــار مصــرف 
ــه  ــد. ب ــد ش ــری تولی ــماند کمت ــال 97 پس ــر س ــاه آخ در 9 م
گــزارش فــارس، رضــا عبدلــی بــا اشــاره بــه کاهــش بیــش از 
یــک هــزار تنــی میانگیــن تولیــد پســماند در 9 ماهــه پایانــی 
ســال 1397 نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل، در توضیــح 
ــی  ــتور یزدان ــر دس ــا ب ــته بن ــال گذش ــت: س ــوع گف ــن موض ای
معــاون خدمــات شــهری و محیــط زیســت شــهرداری تهــران، از 
ــم، الســتیک های  ورود چــوب و سرشــاخه، پســماندهای حجی
فرســوده خــودرو و پســماندهای الکتریکــی و الکترونیکــی بــه 
ــد  ــل آم ــه عم ــری ب ــوه جلوگی ــع آرادک ــردازش و دف ــع پ مجتم
و مقــرر شــد کــه ایــن دســته از پســماندها در ســطح مناطــق 
ــه صنایــع تبدیلــی و بازیافــت تحویــل  ــه جداســازی و ب 22گان

داده شــود. وی در همیــن خصــوص ادامــه داد: مناطــق موظــف 
ــس از  ــع آوری و پ ــا را جم ــاخه ه ــوب و سرش ــه چ ــدند ک ش
ــون  ــف همچ ــارف مختل ــه مص ــوب، ب ــس چ ــه چیپ ــل ب تبدی
تولیــد نئوپــان و غیــره برســانند. همچنیــن الســتیک های 
ــی و  ــای تبدیل ــه کارخانه ه ــع آوری ب ــس از جم ــز پ فرســوده نی
تولیدکننــده هــای کــف پــوش و غیــره تحویــل داده شــود. در 
همیــن راســتا نیــز بــا توجــه بــه آمــوزش و اطــالع رســانی هــای 
انجــام شــده در خصــوص جداســازی پســماندهای الکتریکــی 
و الکترونیکــی، ایــن دســته از پســماندها از ســوی شــهروندان 
تفکیــک و بــه غــرف بازیافــت مســتقر در ســطح شــهر واگــذار 
گردیــد. وی بــا بیــان اینکــه »مشــارکت اجتماعــی شــهروندان« 
حلقــه مفقــوده مدیریــت پســماند شــهر تهــران اســت، خاطــر 
ــح پســماند و رشــد  ــی مدیریــت صحی ــرد: رکــن اصل نشــان ک
ــش خــود را  ــه شــهروندان نق ــن اســت ک ــت ای ــت بازیاف صنع
بــه درســتی ایفــا کــرده و پســماندهای تــر و خشــک را در بــدو 

ــد. ــا دقــت تفکیــک کنن تولیــد ب

ش
وح

ت 
حیا

یـزد گفـت:  اسـتان  زیسـت  محیـط  مدیـرکل 
احـداث جـاده در منطقـه حفاظـت شـده کالمند 
بهـادران، حیـات وحـش ایـن منطقـه را تهدیـد 
مـی کنـد و نمونـه آن کشـته شـدن دو آهـوی باردار 
بـه دلیـل برخـورد با خودرو اسـت. نیـره پورمالیی در جلسـه 
ضـرورت  بـر  تاکیـد  بـا  مهریـز  عمومـی  فرهنـگ  شـورای 
توجـه جـدی بـه محیـط زیسـت اظهـار داشـت: مهریـز یکی 
از ذخایـر ارزشـمند در زمینـه گونه هـای گیاهـی و جانـوری 
اسـت و بایـد فرهنـگ حفاظـت از محیـط زیسـت در میـان 
مـردم ایـن منطقـه نهادینـه شـود. وی از مهریـز بـه عنـوان 
افـزود:  از مهمتریـن زیسـتگاه های آهـو یـاد کـرد و  یکـی 
در حـال حاضـر یکـی از مهم تریـن زیسـتگاه های پـرورش 
آهـوی کشـور در منطقـه حفاظـت شـده کالمند قـرار دارد اما 
خطراتـی ایـن منطقـه را تهدیـد می کنـد کـه بایـد بـرای آن 
چـاره اندیشـی شـود. مدیـرکل محیـط زیسـت اسـتان یـزد 
ادامـه داد: در ایـام نـوروز امسـال، دو آهـوی بـاردار در ایـن 
منطقـه بـر اثـر سـانحه تصـادف کشـته شـدند و ایـن امـر 
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اخـذ و اعمـال کننـد، در حالی کـه شـرایط موجـود نشـان 
می دهـد کـه در برخـی شـهرها از جملـه شـیراز و تهـران 
شـهرداری ها بـر اسـاس اقتضاهـای اجرایـی خودشـان 

می کنند. عمـل 
بـه گفته این اسـتاد دانشـگاه تهران، گاهی اجـرای دقیق 
بسـتر و حریـم رودخانـه می توانـد نارضایتـی بخشـی از 
مـردم را کـه اراضـی را تملـک کرده انـد بـه دنبـال داشـته 
باشـد. در این موقعیت الزم اسـت گروه های اجتماعی و 
مردم نهـاد همراهـی الزم را با اجرای قانون داشـته باشـند 
و بـه سـراغ راه حل هایـی نروند که باعث کوچک تر شـدن 
بسـتر قانونی رودخانه ها شـود. باید حواسـمان باشـد که 
منافـع کوتاه مـدت مردم به منافع درازمـدت آنان ترجیح 

نشود. داده 
آن طـور کـه بنی حبیـب مـی گویـد در شـرایط موجـود که 
تجربـه سـیل مخـرب سـال جـاری را هـم داریـم بایـد 
تأمیـن اعتبـارات مطالعـه و اجـرای قانـون بـرای تعیین 
حـد و بسـتر و حریم در اولویت قـرار گیرد همچنین طی 
یـک اقـدام نظام مند بخش های مختلف نظام سیاسـی 
و اجتماعـی بایـد در اجرایـی کـردن ایـن قانـون همراهی 
کننـد تـا با آزادسـازی بسـتر قانونی خطرخیزی سـیالب 

رودخانه هـا کاهـش یابد.

بستر قانونی و حریم رودخانه ها کجاست؟
بـدون تردیـد بسـتر قانونـی رودخانه هـا جـزو منابـع و 
امـوال »ملـی« محسـوب می شـود و کسـی نمی توانـد 

تملـک قانونـی بـر آن داشـته باشـد امـا حریـم کّمـی 
رودخانـه، پهنـه ای بـا عـرض دو تـا 20 متـر در دو طـرف 
بسـتر قانونی رودخانه اسـت که برای دسترسـی و انتفاع 
کامـل از بسـتر رودخانـه در نظـر گرفته شـده اسـت. بعد 
از وقـوع سـیل های اخیـر در تعـدادی از شـهرهای ایران، 
اصطالحاتـی مثـل بسـتر رودخانه، حریم کیفـی و حریم 
کّمی رودخانه بارها توسـط کارشناسان و مسئوالن مطرح 
شـد. در ایـن بـاره نیـز بـرای آگاهـی دقیق تـر از تعریـف 
و معنـای ایـن اصطالحـات تکرارپذیـر، محمدابراهیـم 
بنی حبیـب بـه بیان نکاتـی در این زمینه پرداخته اسـت. 

تعریف بستر قانونی رودخانه
 بسـتر قانونـی رودخانه با بسـتر طبیعـی رودخانـه الزامًا 

یکـی نیسـت. بـا اینکه بسـتر طبیعـی رودخانـه تعریف 
مشـخصی ندارد، بسـتر قانونـی رودخانه بـه آن بخش از 
»پهنـه سـیالبی« رودخانه گفته می شـود که طـی فرآیند 
فنی و قانونی مشـخص می شـود. معموالً بسـتر قانونی، 
پهنـه سـیلگیر سـیالب بـرای دوره بازگشـت 25 سـاله 
اسـت البته دوره بازگشـت سـیل می تواند بر اسـاس نظر 
کارشناسـان وزارت نیرو کمتر یا بیشـتر از 25 سال باشد. 
بسـتر قانونـی رودخانه هـا، جـزو منابـع و امـوال »ملی« 
محسـوب می شـود و کسـی نمی توانـد تملـک قانونی بر 

آن داشـته باشد.

حریم کمی و کیفی رودخانه
 حریـم کّمـی رودخانـه، پهنـه ای با عرض دو تـا 20 متر در 
دو طرف بسـتر قانونی رودخانه اسـت که برای دسترسـی 
و انتفـاع کامـل از بسـتر رودخانـه در نظـر گرفتـه شـده 
اسـت. ایـن بخـش می توانـد تملـک خصوصـی داشـته 
باشـد ولـی محدودیت هایـی در کاربـری و اسـتفاده از آن 
از سـوی وزارت نیـرو و شـرکت های آب منطقـه ای تابعـه 
آن اعمـال می شـود. فرامـوش نکنیـم کـه کاربـری ایجـاد 
شـده نمی توانـد دسترسـی دولت را بـه بسـتر رودخانه از 
جملـه بـرای الیروبی محدود کند. مفهـوم حریم، مفهومی 
اسـت کـه از فقـه اسـالمی بـه قوانیـن کشـور مـا راه پیـدا 
کرده اسـت. در کشـورهای دیگر معادل دیگری دارد. برای 
مثـال در آمریـکا، از »پهنـه سـیل 100 سـاله« برای تعیین 
مجموع بسـتر و حریم رودخانه اسـتفاده می شـود. حریم 
کیفـی رودخانـه ، 150 متر از مرز بسـتر رودخانه در طرفین 
ایـن عرصـه آبی اسـت و جهـت حفاظت کیفـی منابع آب 

می شـود. تعیین 

مبانی قانونی برای تعیین بستر و حریم 
کمی و کیفی رودخانه ها

 مبنـای قانونـی تعییـن بسـتر قانونـی و حریـم کّمـی و 
کیفـی رودخانه هـا، بـر اسـاس اصـل 45 قانون اساسـی 
و قانـون توزیـع عادالنـه آب مصوب 1361 اسـت بنابراین 
نـه تنهـا قانون برای تعیین بسـتر و حریـم کمی و کیفی 
رودخانه هـای کشـور وجـود دارد بلکـه »آئین نامـه تعیین 
بسـتر قانونـی و حریـم کّمی« در سـال 1379 به تصویب 
دولـت رسـیده و »دسـتورالعمل تعییـن حریـم کیفـی« 
نیـز در سـال 1382 در دولـت مصوب شـده اسـت. حتی 
راهنمای اسـتاندارد پهنه بندی سـیل و تعیین حد بستر و 
حریم رودخانه ها را در سـال 1384 برای دفتراسـتاندارد و 
معیارهای آب و آبفا تهیه کردم که در همان سـال توسـط 
معـاون رئیـس جمهـوری و رئیـس سـازمان مدیریت و 

برنامـه ریـزی کشـور برای اجرا ابالغ شـده اسـت.

در شرایط موجود که 
تجربه سیل مخرب 

سال جاری را در 
کشور داشته ایم 

الزم است تأمین 
اعتبارات مطالعه و 
اجرای قانون برای 

تعیین حد و بستر و 
حریم رودخانه در 
اولویت قرار گیرد 

همچنین طی یک 
اقدام نظام مند 

بخش های مختلف 
نظام سیاسی و 

اجتماعی باید در 
اجرایی کردن این 

قانون همراهی کنند.

خطر تجاوز به حریم رودخانه ها، جدی است
یک استاد دانشگاه تهران معتقد است هنوز قوانین تعیین بستر  و حریم رودخانه ها برای تمامی رودخانه ها اجرا نشده است.

ــا  ــرگ ی ــه گ ــر حمل ــی ب ــار ضــد و نقیضــی مبن از روز شــنبه اخب
ــان در گیالنغــرب در فضــای مجــازی  ــه یــک چوپ ــه گل خــرس ب
منتشــر شــده کــه مدیــران محیط زیســت ادعــای چوپــان مبنــی 
بــر حملــه خــرس را رد کرده انــد. بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم 
از کرمانشــاه، از روز شــنبه اخبــاری مبنــی بــر تلــف شــدن تعــدادی 
دام در روســتای تولــک چیــکان منصــوری بخــش گــواور گیالنغرب 
در فضــای مجــازی و بعضــا بــه نقــل از مســئوالن منتشــر شــد کــه 
از نظــر تعــداد دام هــای تلــف شــده و دلیــل ایــن حادثــه هیــچ 
هماهنگــی بیــن اخبــار وجــود نداشــت. در برخــی از اخبــار تعــداد 

دام هــای تلــف شــده 50 و در برخــی دیگــر 76 مــورد عنــوان شــده 
ــه  ــوارد حمل ــه در برخــی م ــن حادث ــل ای ــن دلی اســت و همچنی
خــرس و در برخــی از مــوارد نیــز ســقوط دام هــا بــه دره بــه دلیــل 
تــرس از حملــه خــرس عنــوان شــده اســت. رئیــس دامپزشــکی 
ایــن چوپــان  تلــف شــدن 76 رأس دام  گیالنغــرب دلیــل 
ــه  ــرس از حمل ــل ت ــه دلی ــه دره ب ــا ب ــی را ســقوط دام ه گیالنغرب
خــرس عنــوان کــرده و ایــن در حالــی اســت کــه مســئوالن محیــط 
ــی  ــرده و مدع ــب ک ــوع را تکذی ــن موض ــتان ای ــت شهرس زیس
هســتند 50 رأس دام آن هــم بــه دلیــل حملــه گــرگ تلــف شــده 

ــه خــرس دریافــت غرامــت  ــرای حمل ــان ب ــای چوپ اســت و ادع
ــت در  ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ ــت. س ــت اس از محیط زیس
ــه  ــراض و ب ــرض انق ــادر و در مع ــای ن ــت از گونه ه ــب حمای قال
ــرای کشــتن  منظــور ممانعــت از اقــدام دامــدار خســارت دیــده ب
ــه  ــب بیم ــگ را در قال ــه پلن ــی از حمل ــارات ناش ــوش خس وح
تقبــل کــرده اســت و بــر همیــن اســاس مســئوالن محیط زیســت 
ــرای دریافــت غرامــت انگیــزه ایــن  ــد کــه امیــدواری ب ادعــا دارن
چوپــان بــرای عنــوان کــردن حملــه خــرس بــوده اســت.  مالــک 
ــز  ــرب نی ــتان گیالنغ ــکی شهرس ــس اداره دامپزش ــی رئی عظیم
ــه و 68  ــز و بزغال ــت ب ــامل هش ــت: 76 رأس دام ش ــار داش اظه
میــش و بــره بــه دلیــل حملــه خــرس در روســتای تولــک چیکان 
منصــوری بخــش گــواور گیالنغــرب تلــف شــدند. وی بــا اشــاره بــه 
کوهســتانی و صعب العبــور بــودن ایــن منطقــه عنــوان کــرد: بنابــر 
گفتــه چوپــان بعــد از حملــه خــرس بــه گلــه، گوســفندان از تــرس 
فــرار کــرده و در دره ســقوط کرده انــد. عظیمــی بیــان کــرد: عــالوه 
ــتگی  ــار شکس ــز دچ ــدادی نی ــدن 76 رأس دام تع ــف ش ــر تل ب
دســت شــده اند کــه بــا کشــتارگاه سرمســت جهــت کشــتار ایــن 

دام هــا هماهنــگ شــده اســت.

تکذیب حمله خرس به 50 رأس گوسفند 
رئیــس محیــط زیســت شهرســتان گیالنغــرب نیــز در ایــن رابطــه 
گفــت: حملــه خــرس بــه 50 رأس گوســفند در گیالنغــرب کــذب 
ــن شــایعه ای درســت  ــن خســارت چنی ــل گرفت ــه دلی اســت و ب
شــده اســت. فریبــرز بســاطی، از حملــه  گــرگ بــه 50 رأس 

گوســفند در گیالنغــرب خبــر داد و اظهــار داشــت: ایــن حادثــه در 
ارتفاعــات روســتای تولــک چیــکان منصــوری گــواور اتفــاق افتــاده 
اســت و ســبب شــد دام  هــا از وحشــت حملــه گــرگ بــه داخــل 
دره ســقوط کننــد. رئیــس محیــط زیســت شهرســتان گیالنغــرب 
بــا بیــان اینکــه صاحبــان گوســفندان بــه دلیــل دریافــت خســارت 
از محیــط زیســت، گــزارش اشــتباه داده انــد بیــان کــرد: خســارت 
جانــی و مالــی از ناحیــه حیواناتــی همچــون پلنــگ و خــرس بــه 
افــراد پرداخــت می شــود امــا خســارت های ایجــاد شــده ناشــی 
از حملــه گــرگ پرداخــت نخواهــد شــد. وی بــا بیــان اینکــه ایــن 
ــرد:  ــوان ک ــده اند عن ــده وارد ش ــت ش ــق حفاظ ــه مناط ــراد ب اف
ــون  ــات همچ ــواع حیوان ــرب ان ــده گیالنغ ــق حفاظت ش در مناط
ــق  ــن مناط ــه ای ــگام ورود ب ــردم در هن ــه م ــود دارد ک ــرگ وج گ
بایــد مراقــب حملــه حیوانــات وحشــی باشــند. بســاطی بــا بیــان 
ــه راحتــی می تواننــد وارد مناطــق حفاظــت شــده  اینکــه مــردم ب
گیالنغــرب شــوند گفــت: عشــایر و دامــداران ســال ها در منطقــه 
ــی  ــای کاف ــد آموزش ه ــا نیازمن ــته اند ام ــد داش ــز رفت وآم قراوی
در نحــوه برخــورد و مراقبــت از گونه هــای حیات وحــش ایــن 
منطقــه هســتند. رئیــس محیــط زیســت شهرســتان گیالنغــرب 
ــت:  ــرداد و گف ــه خب ــت شــده قالج ــه حفاظ ــاماندهی منطق از س
ــتان های  ــل شهرس ــد فاص ــه در ح ــده قالج ــت ش ــه حفاظ منطق
ــع شــده  گیالنغــرب و اســالم آباد غــرب در اســتان کرمانشــاه واق
ــن  ــاماندهی ای ــد س ــادر نیازمن ــات ن ــت از حیوان ــت و حفاظ  اس

منطقــه اســت.

اخبار ضد و نقیض از حمله خرس یا گرگ به 
گله چوپان گیالن غربی

ــازمان  ــی س ــع طبیع ــت از مناب ــت و حمای ــرکل حفاظ مدی

درصــد   80 حــدود  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  جنگل هــا 

اســت،  دیــده  جــدی  آســیب  کشــور  شمشــادزارهای 

ــای  ــادها در جنگل ه ــراض شمش ــران انق ــی نگ ــت: برخ گف

هیرکانــی هســتند امــا ســازمان جنگل هــا از ســال گذشــته 

ــرده  ــاز ک ــرای نجــات شمشــادزارها آغ ــی ب ــات ضربت اقدام

اســت و مــا امیدواریــم کــه بتوانیــم آن هــا را نجــات دهیــم.

ــه از  ــان اینک ــا بی ــیابی ب ــن افراس ــنا، بهم ــزارش ایس ــه گ ب

ــوان  ســال گذشــته یــک برنامــه جامــع ضربتــی تحــت عن

ــار  ــی آغــاز شــد، اظه »نجــات شمشــاد« در منطقــه هیرکان

ــازمان  ــی در س ــه کارگروه ــن برنام ــن ای ــرای تدوی ــرد: ب ک

ــروه  ــن کارگ ــه ای ــاس مصوب ــر اس ــکیل و ب ــا تش جنگل ه

مازنــدران،  اســتان های گیــالن،  بــرای  شــد کــه  قــرار 

ــات  ــرای نج ــه ای ب ــای جداگان ــهر برنامه ه ــتان، نوش گلس

شمشــادزارها داشــته باشــیم. وی بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن 

برنامــه شــامل دو بخــش عمــده مقابلــه بــا آفــات و تولیــد 

ــح  ــت، تصری ــی اس ــه هیرکان ــال کاری در منطق ــال و نه نه

کــرد: بــر ایــن اســاس شمشــادزارها بــه ســه بخــش 

تقســیم بندی شــدند. بخــش اول بخشــی اســت کــه دچــار 

ــوز به صــورت ســبز وجــود دارد.  آســیب نشــده اســت و هن

ــای ســبز، محصــور شــده اند و  ــن لکه ه در حــال حاضــر ای

ــان و دام  ــرور انس ــور و م ــی، عب ــری از آلودگ ــرای جلوگی ب

ــت  ــا رعای ــن ب ــم همچنی ــدود کرده ای ــق را مح ــه آن مناط ب

ــری از  ــری و بذرگی ــات قلمه گی ــی اقدام ــط فن ــه ضواب کلی

ــزود:  ــیابی اف ــت. افراس ــده اس ــام ش ــالم انج ــان س درخت

وســعت شمشــادزارهای کشــور 42 هــزار هکتــار اســت کــه 

ــی  ــت ول ــده اس ــدی دی ــیب ج ــد آن آس ــدود 80 درص ح

ــود دارد. ــه ای وج ــورت لک ــان به ص ــالمی همچن ــاط س نق

اجرای طرح ضربتی نجات 
شمشادهای شمال کشور

خبر
دستگیری شکارچی متخلف

ــتان  ــت اس ــط زیس ــت محی ــگان حفاظ ــده ی فرمان
بوشــهر گفــت: یــک شــکارچی متخلــف در منطقــه 
شــکار ممنــوع شــاهزاده ابراهیــم - تنــگ باهــوش، 
ــان افتــاد. در  پــس 10ســال فــرار در دام محیــط بان
ــر حضــور تعــدادی  ــی ب ــی گــزارش یکــی از دوســتداران محیــط زیســت مبن پ
ــط  ــگان حفاظــت محی ــوران ی ــرای شــکار وحــوش، مام ــه ب شــکارچی در منطق
زیســت اســتان بوشــهر بــا هماهنگــی دادســتان عمومــی و انقــالب شهرســتان 
تنگســتان بــرای دســتگیری متخلفــان بــه محــل مــورد نظــر رفتنــد. وی افــزود: 
در ایــن عملیــات، متخلفــان قصــد داشــتند بــا اســتفاده از تاریکــی شــب فــرار 
کننــد کــه بــا هوشــیاری محیــط بانــان یکــی از متخلفــان دســتگیر شــد کــه ایــن 
فــرد، مدت هــا در آن منطقــه شــکار ممنــوع اقــدام بــه کشــتار وحــوش مــی کــرد.

تولید برق از آب، بدون آلوده 
کردن محیط زیست

تولیــد بــرق از آب بــدون آلــوده کــردن محیــط 
زیســت چالــش مهمــی اســت کــه محققــان هنــدی 
بــا اســتفاده از باتری هــای هیدروالکتریکــی بــر آن 
ــه نقــل از تــک اکسپلوریســت،  ــه گــزارش نخســت نیــوز ب ــد. ب ــه کــرده ان غلب
ــی  ــدید آلودگ ــه تش ــه ب ــا توج ــر ب ــد پذی ــرژی تجدی ــع ان ــرق از مناب ــد ب تولی
محیــط زیســت و تــداوم گرمایــش کــره زمیــن اهمیــت فراوانــی دارد. پیــش 
از ایــن بــرای تهیــه بــرق بــا اســتفاده از آب، از باتری هــای لیتیومــی و اســید 
ســرب اســتفاده می شــد کــه عــالوه بــر ســمی بــودن، قابلیــت انفجــار را نیــز دارا 
ــه محیــط زیســت  ــی باتری هــای یادشــده و وارد آوردن آســیب ب ــد. گران بودن
از جملــه دیگــر خطــرات اســتفاده از ایــن باتری هــا محســوب می شــد. 
دانشــمندان آزمایشــگاه ملــی فیزیــک شــهر دهلــی نــو در هنــد، روش تــازه ای 
ــدون اســتفاده از هیــچ  ــرق از طریــق آب در دمــای عــادی ب ــد ب ــرای تولی را ب

گونــه مــاده شــیمیایی ابــداع کــرده انــد. 

جلوگیری از دپوی کود دامی در کرج
زیســت  محیــط  حفاظــت  اداره  کارشناســان 
ــات  ــاس گزارش ــر اس ــاوجبالغ ب ــتان س شهرس
مردمــی از دپــوی کــود دامــی بــرای شناســایی 
ــط را پاکســازی  ــزام شــدند محی ــر اع ــورد نظ ــه محــل م ــد ب ــن واح ای
ــوی  ــی از دپ ــات مردم ــر گزارش ــا ب ــن، بن ــزارش خبرآنالی ــه گ ــد. ب کردن
ــل  ــه پ ــن، نرســیده ب ــرج قزوی ــان ک ــی اتوب ــع جنوب ــی در ضل ــود دام ک
ــرار  ــن اداره ق ــناس ای ــتور کار کارش ــه در دس ــوع بالفاصل ــردان موض ک
گرفــت وپــس از شناســایی واحــد متخلــف و بــا صــدور اخطاریــه 

ــد. ــازی گردی ــر پاکس ــل موردنظ ــی مح ــت محیط زیس

شکارچیان

فناوری

آلودگی

رها سازی بره آهوی چهارماهه در کیش
بره آهویی پس از چهار ماه نگهداری و مراقبت کارشناسان اداره محیط زیست در پارک آهوان کیش رها شد. به 

گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش این بره آهوی چهارماهه را یکی از ساکنان کیش 
به اداره محیط زیست تحویل داده بود که شنبه 28 اردیبهشت با همراهی ماموران اداره محیط زیست در منطقه 

حفاظت شده و زیستگاه مخصوص آهوان رها شد.

سنا
 ای

س:
عک

عضــو هیــات علمــی دانشــکده محیط زیســت ســازمان حفاظــت 
اکولوژیــک  عــوارض  از  را  تاالب هــا  نابــودی  محیط زیســت 
ــم  ــاری شــدن ســیل ه ــت ج ــزود: عل ســیالب ها برشــمرد و اف
ــت شــیب  جنگل تراشــی، سدســازی شــخم و کشــاورزی در جه
ــان  ــا بی ــی« ب ــر نظام ــر »باق ــنا، دکت ــزارش ایس ــه گ ــت. ب اس
ــات  ــای حی ــاری شــدن ســیل بســیاری از گونه ه ــا ج ــه ب این ک
وحــش نظیــر گــوزن در دز و کرخــه آســیب می بیننــد کــه البتــه 
ــار  ــه اظه ــت، در ادام ــری نیس ــا خب ــت آن ه ــون از وضعی هم اکن
ــه  ــا ب ــتگاه آن ه ــد و زیس ــراری ندارن ــا راه ف ــن گوزن ه ــرد: ای ک
صــورت جزیــره ای در میــان شــهرها و روستاهاســت. وی بــا بیــان 
ــه 1000  ــاک ب ــب خ ــانتی متر مکع ــک س ــاد ی ــرای ایج ــه ب این ک
ســال زمــان نیــاز اســت، گفــت: خــاک پــس از پوشــش گیاهــی 
بطــن تنــوع زیســتی محســوب می شــود و ایــن در حالــی اســت 
کــه بــا جــاری شــدن ســیل حاصلخیــزی خــاک از میان مــی رود. 
عضــو هیــات علمــی دانشــکده محیط زیســت ســازمان حفاظــت 
ــی خــاک  ــی حجــم عظیم ــه جابجای ــاره ب ــا اش محیط زیســت ب
ــزی آن  ــوان حاصلخی ــن ت ــوع ســیالب و از دســت رفت ــر وق براث
ــتم های روی  ــن اکوسیس ــا مفیدتری ــرد: تاالب ه ــان ک خاطرنش
خشــکی هســتند و چندیــن 10 برابــر جنــگل بــرای محیط زیســت 
ــاری شــدن  ــا ج ــه ب ــان این ک ــا بی ــی ب ســودمند هســتند. نظام
ــه در مســیر شســته و وارد  ــی خــاک، ســموم و زبال ســیالب کل
پســت ترین  در  تاالب هــا  یــادآور شــد:  تاالب هــا می شــوند، 
جــای زمیــن قــرار دارنــد و بــا وارد شــدن آن هــا عمــق تاالب هــا 
ــرای پاالیــش آب و اکوسیســتم از  کاهــش و خاصیــت آن هــا ب
ــن اکوسیســتم دانســت و  ــاالب را مهم تری ــان مــی رود. وی ت می
ــی و  ــروق خون ــا ع ــب، رودخانه ه ــه قل ــه مثاب ــا ب ــت: تاالب ه گف
ــیالب ها  ــروز س ــر ب ــه براث ــتند ک ــن هس ــای زمی ــا ریه ه جنگل ه

ــد. ــرار می گیرن ــودی ق ــرض ناب ــا در مع تاالب ه

عضو هیات علمی دانشکده 
محیط زیست: 

نابودی تاالب ها از عوارض 
اکولوژیک سیالب ها است
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ش
وح

ت 
احداث جاده در کالمند بهادران، حیات وحش این منطقه را حیا

تهدید می کند
یـزد گفـت:  اسـتان  زیسـت  محیـط  مدیـرکل 
احـداث جـاده در منطقـه حفاظـت شـده کالمند 
بهـادران، حیـات وحـش ایـن منطقـه را تهدیـد 
مـی کنـد و نمونـه آن کشـته شـدن دو آهـوی باردار 
بـه دلیـل برخـورد با خودرو اسـت. نیـره پورمالیی در جلسـه 
ضـرورت  بـر  تاکیـد  بـا  مهریـز  عمومـی  فرهنـگ  شـورای 
توجـه جـدی بـه محیـط زیسـت اظهـار داشـت: مهریـز یکی 
از ذخایـر ارزشـمند در زمینـه گونه هـای گیاهـی و جانـوری 
اسـت و بایـد فرهنـگ حفاظـت از محیـط زیسـت در میـان 
مـردم ایـن منطقـه نهادینـه شـود. وی از مهریـز بـه عنـوان 
افـزود:  از مهمتریـن زیسـتگاه های آهـو یـاد کـرد و  یکـی 
در حـال حاضـر یکـی از مهم تریـن زیسـتگاه های پـرورش 
آهـوی کشـور در منطقـه حفاظـت شـده کالمند قـرار دارد اما 
خطراتـی ایـن منطقـه را تهدیـد می کنـد کـه بایـد بـرای آن 
چـاره اندیشـی شـود. مدیـرکل محیـط زیسـت اسـتان یـزد 
ادامـه داد: در ایـام نـوروز امسـال، دو آهـوی بـاردار در ایـن 
منطقـه بـر اثـر سـانحه تصـادف کشـته شـدند و ایـن امـر 

افتـاده  اتفـاق  ایـن زیسـتگاه  بـه دلیـل احـداث جـاده در 
اسـت. پورمالیـی خاطرنشـان کـرد: حـال کـه ایـن جـاده در 
ایـن منطقـه احـداث شـده، الزم اسـت مسـئوالن راه سـازی 
بـا نصـب عالئـم رانندگـی و زیسـت محیطی، کمـک کننـد تـا 
خسـارات کمتـری بـه ایـن زیسـتگاه ها و حیوانـات تحـت 
بحـث  بـه  اشـاره  بـا  همچنیـن  وی  شـود.  وارد  حفاظـت 
واگـذاری اراضـی منطقـه بـه پاسـگاه شـهید مدنـی عنـوان 
کـرد: از آنجـا کـه ایـن پاسـگاه در منطقـه حفاظـت شـده 
در  واقـع شـده، سـازمان محیـط زیسـت  بهـادران  کالمنـد 
شـهید  پاسـگاه  بـه  منطقـه  ایـن  اراضـی  واگـذاری  حـوزه 
تصریـح کـرد:  پورمالیـی  اسـت.  داشـته  ممنوعیـت  مدنـی 
بـا توجـه بـه درخواسـت فرماندهـی انتظامـی اسـتان یزد و 
اهمیـت موضـوع انتظامـی و تأمین امنیـت منطقه، در جهت 
سـرمایه گذاری و جـذب اعتبـار بـا سـازمان حفاظـت محیط 
زیسـت کشـور رایزنـی صـورت گرفتـه کـه امیدواریـم تـا حد 
امـکان بتوانیـم در مـورد واگـذاری اراضی به پاسـگاه شـهید 

مدنـی همکاری هـای الزم را انجـام دهیـم.

ش
موز

آ

روش های نوین حفاظت از تنوع زیستی
برنامـه سـی و هفتمیـن زنـگ آمـوزش سـازمان 
حفاظـت محیـط زیسـت بـه موضـوع روش هـای 
نویـن حفاظـت از تنـوع زیسـتی اختصـاص یافـت 
کـه دوشـنبه ) 30 اردیبهشـت( سـاعت 9 در ایـن 

سـازمان برگـزار مـی شـود.
بـه گـزارش روز یکشـنبه پایـگاه اطـالع رسـانی سـازمان حفاظت 
محیـط زیسـت، آرش یوسـفی رئیـس مرکـز آمـوزش محیـط 
زیسـت و تربیـت محیط بان این سـازمان با اشـاره بـه نامگذاری 
روز جهانـی تنـوع زیسـتی در ٢٢ مـه همزمـان با ١ خـرداد، گفت: 
بـا توجـه بـه این که تنوع زیسـتی سـرمایه ای عمومـی و متعلق 
به همگان اسـت، متاسـفانه بشـر با سـوء رفتار در طبیعت، زمینه 
انقـراض تنـوع زیسـتی و نابودی زیسـتگاه هـا را ایجـاد کرده که 
مشـکالت فراوانـی بـرای ادامـه حیـات و بقـا در زمیـن بـه وجود 
آورده اسـت. وی تصریـح کـرد: بـر اسـاس گزارش سـازمان ملل 
متحـد کـه بـه تازگی منتشـر شـده اسـت، بشـر تأثیـر ویرانگری 
بـر خشـکی ،  دریاهـا و هـوا داشـته و در حـال حاضریـک میلیون 
گونـه جانـوری و گیاهـی در معـرض خطـر انقـراض قـرار دارنـد. 
یوسـفی خاطرنشـان کرد: طی نیـم قرن گذشـته،  جمعیت جهان 

دو برابـر، اقتصـاد جهانـی چهـار برابر و تجارت جهانـی بیش از ١0 
برابـر افزایـش یافتـه اسـت و برای تولیـد غذا، پوشـاک و تامین 
انـرژی ایـن جهـان رو بـه رشـد،  منابـع طبیعـی و حیـات وحش 
بـا سـرعتی سرسـام آور در معـرض خطـر نابـودی قرار گرفتـه اند.

رئیـس مرکـز آموزش محیط زیسـت و تربیت محیـط بان افزود: 
بـرای جلوگیـری از خطـر نابـودی تنـوع زیسـتی عـالوه بـر بهـره 
بـرداری پایـدار از منابـع طبیعی، ضروری اسـت تا تـک تک افراد 
جامعـه در سـبک زندگـی، میزان هدر رفت منابـع غذایی و انرژی 
بازنگـری اساسـی کننـد. وی گفـت: در این برنامه آموزشـی، باقر 
نظامـی عضـو هیئـت علمـی دانشـکده محیـط زیسـت، مبحـث 
›روش هـای نویـن حفاظـت از تنـوع زیسـتی‹ را تشـریح می کند.

شـرکت بـرای عمـوم در ایـن برنامـه از زنـگ آموزش آزاد اسـت. 
اثـرات تغییـرات اقلیمـی بـر جوامع انسـانی و تمدن ها، خشـک 
شـدن تاالب هـا و ژینایـی ) احیـا ( رودخانـه هـا، درس هـای 
بررسـی مسـایل زیسـت محیطـی  و  زلزله هـا  محیـط زیسـتی 
دریـای خـزر و روش های نوین و هوشـمند مدیریت پسـماند در 
کالنشـهرها برخـی از موضوعـات زنـگ آموزشـی سـازمان محیط 

زیسـت بـود کـه تاکنـون برگزار شـده اسـت.
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کنان است به شکل مخفف - مار بزرگ 

 بی زهر

5- میوه بهشتی - شهری در ایتالیا - گونه 

 ای قایق موتوری - لحظه

6- مانند و شبیه - حرف جمع فارسی - 

 کاسه ساچمه در ماشین های مکانیکی

7- آرامگاه و گور - نفرین شده - بازیگر در 

 لفظ انگلیسی

 8- مجموعه داستانی از »محمد عزیزی«

9- ضرب گیر زورخانه - انسان و بشر - 

 دوراندیشی

10- دیکتاتور گرجستانی شوروی - حرف 

 درد - سنگین و باوقار

11- حرف عطف - خالص و سره - زیاد و 

 فراوان - قلمه درخت

12- روانداز نازک - کشوری آفریقایی با مرکز 

 باماکو - واحد پول تایلند - عدد پنج آذری

13- مدرک فوق دیپلم - نام پیشین 

 سریالنکا

14- قله کوهی در همدان - حیله گر و حقه 

 باز - دوستان

15- فریاد شادی - شهری در یونان باستان 

که امروزه در ترکیه واقع است

عمودی 
1- از جانوران وحشی و علف خوار آفریقایی 

 - نگارستان نقاشی

2- مکتب واقع گرایی - نقاش و طراح - 

 می دهند تا رسوا کنند

3- حرکت هوا - مراجعت و دوباره آمدن - 

 تزئین صحنه نمایش

4- آوای مهیب - لوله انتقال آب پشت 

 بام - مادر آذری

5- دریاچه و استانی در ترکیه - باران ناچیز 

 - شهری در استان فارس

6- طول قامت - علف خشک - شهری 

 دراستان خراسان رضوی

7- روزه گرفتن - تمیز کردن و پاک کردن 

 - روحانی بودایی

 8- مستمندان - اراده و نیت - بازی پایانی

9- قدرت و انرژی - مستغنی و نامحتاج 

 - احد و واحد

10- لوله ای زاویه دار در خودروها که حرکت 

رفت و برگشتی را به  حرکت چرخشی 

تبدیل می کند - پسندیده و نیکو - حرف 

 صریح

11- حواشی و اطراف - پوستین - مردم 

 و توده

12- سر به راه - از نام های مردانه ایتالیایی 

 - آماده و مهیا

13- سوار - کنایه از آدمی که در کتک کاری 

 ماهر است - شیوه بیان و گویش

14- رود آرام - بارکش شهری - از گونه 

 های مرغوب انگور

15- خراب کاری و منهدم سازی - گمنام و 

غیر معروف

جدول شماره 1452

 اطالع
 رسانی

شهرداری ماهان

نوبت اول آگهـی
شـهرداری ماهـان بـه اسـتناد مجـوز شـماره 5/20  مـورخ 98/2/17 

شـورای اسـالمی شـهر ، در نظـر دارد نسـبت بـه خریـد ، نصـب وراه انـدازی 
تعـداد 12 پایـه و 46 دسـتگاه دوربیـن ترافیکـی ، امنیتـی ، پـالک خوان با 
مشـخصات فنی در سـطح شـهر ماهان اقـدام نماید . تامین اعتبـار از طریق 
واگـذاری زمین می باشـد. لذا از کلیه شـرکتهای واجد شـرایط دارای تاییدیه 
وصالحیت از دسـتگاههای امنیتی از تاریـخ 98/3/2 لغایت 98/3/18جهت 
دریافـت اسـناد مناقصه و جهت تسـلیم پیشـنهادات تا پایان وقـت اداری 

مـورخ 98/3/23 بـه امـور مالـی شـهرداری مراجعه نمایند
١- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است 

2-شـرکت کننـدگان بایـد سـپرده شـرکت در مناقصه را بصـورت ضمانت نامـه بانکی یا 
وجـه نقـد واریـزی بـه شـماره حسـاب شـهرداری ماهـان منـدرج در اسـناد مناقصه به 
همـراه سـایر اسـناد تحویـل نماینـد . بازگشـایی پیشـنهادات مـورخ 98/3/25 صورت 

خواهـد پذیرفت
4-  برندگان اول، دوم ، سـوم مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشـوند سـپرده آنان 

به ترتیب ضبط خواهد شـد.
 5-هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد .

مفقودی-جیرفت 
اینجانــب مجیــد امیــری فرزنــد محمــد بــا کــد ملــی 
3030724891ســاکن شهرســتان جیرفــت .مجــوز ســالح 
  KSH15088 - 15 شــکاری دو لول شــاهین به شــماره ســریال

ــت . ــده اس ــاقط گردی ــار س ــه اعتب ــود واز درج مفق
تاریخ انتشارنوبت اول 1398/02/30

تاریخ انتشار نوبت دوم :1398/03/13

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه: 
آگهـی ابـالغ اجرائیه کالسـه: بدینوسـیله بـه اقای جواد نادری نسـب بدهـکار پرونده کالسـه 9800099 که برابـر گزارش 
وارده 980001002-1398/2/28 شـناخته نگردیـده ایـد ابـالغ مـی گـردد کـه برابرسـند ازدواج شـماره 14301 مـورخ 
1396/5/12دفتـر ازدواج 119 سـیرجان بیـن شـما و خانـم لیال التجائی  مبلغ 502200000 بدهکار می باشـید که بـر اثر عدم پرداخت 
وجـه بسـتانکار درخواسـت صـدور اجرائیـه نمـود. پس از تشـریفات قانونی اجرائیه صادر و بکالسـه فـوق در این اجـراء مطرح می 
باشـد لـذا طبـق مـاده 18/19آئین نامه اجرائی مفاد اسـناد رسـمی بشـما ابالغ مـی گردد از تاریخ انتشـار این آگهی کـه تاریخ ابالغ 
اجرائیـه  محسـوب اسـت فقـط یـک نوبـت در روزنامـه چاپ ومنتشـرمی گردد ظرف مدت بیسـت روز نسـبت بـه پرداخت بدهی 

خـود اقـدام و در غیـر ایـن صـورت بـدون انتشـار آگهی دیگـری عملیات اجرائـی طبق مقررات علیه شـما تعقیب خواهد شـد .
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آگهی ابالغ اجرائیه کالسه: 
اگهـی االغ اجرائـه کالسـه: 9800100 عليـه متعهـد: درویـش 
شـیبانی تذرجی ، نام پدر:غالمحسـین ، شـماره شناسـنامه : 
6به شـماره ملی 3071539002 ، متولد 1342/01/05به نشـانی : سـیرجان 
بلـوار دکتـر صادقـی تامیـن اجتماعـی طبقـه دوم بدهـکار پرونده کالسـه 
فـوق  کـه برابـر گـزارش 98001052 شـناخته نگردیـده اید ابالغ مـی گردد 
که برابر سـند ازدواج شـماره 5990 مورخه 1361/05/30بین شـما و خانم 
زهـرا جمشـیدی مبلـغ 394/424/470ریـال بدهـکار مـی باشـید که بر 
اثـر عـدم پرداخت وجه بسـتانکار درخواسـت صـدور اجرائيه نمـوده پس 
از تشـریفات قانونـی اجرائیـه صـادر و بکالسـه فـوق در این اجـراء مطرح 
مـي باشـد لـذا طبـق مـاده 18/19آئین نامـه اجرائي مفاد اسـناد رسـمی 
شـما ابـالغ مـی گـردد از تاريخ انتشـار این آگهی کـه تاريخ ابـالغ اجرائیه 
محسـوب  اسـت فقط یک نوبت در روزنامه درج ومنتشـر می گردد ظرف 
مـدت بیسـت روز نسـبت بـه پرداخـت بدهـی خـود اقـدام و در غیـر این 
صـورت بدون انتشـار آگهـی دیگری عملیـات اجرائی طبق مقـررات علیه 

شـما تعقيب خواهد شـد.
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آگهی ابالغ اجرائیه کالسه: 
آگهـی ابـالغ اجرائیـه کالسـه:9600695 عليـه متعهـد: رخسـاره 

منوچهـری و علیرضا سـیرجانی فرزند حیدر به شناسـنامه 387 

کدملـی 2470840171و قـدرت خضری پور قرائی  فرزند محمد به شناسـنامه 

107 کدملـی 3179260963و فاطمـه خضری قرائی  فرزند اکبر  به شناسـنامه 

هـا کـد ملـی 3179710731 متعهدلـه : بانـک ایـران زمیـن بدهـکار پرونـده 

کالسـه فـوق کـه برابـر گـزارش 9700017 و 9700010و9700043 و 1397/01/06و 

1397/01/14 شـناخته نگردیـده ایـد ابالغ می گردد که برابر سـند قرارداد بانکی 

مورخـه 1393/03/19مبلـغ 74000000 ریـال بدهـکار می باشـید که بـر اثر عدم 

پرداخـت و چـه پسـتانکار درخواسـت صـدور اجرائیه نموده پس از تشـریفات 

قانونـی اجرائیـه صـادر و بـه کالسـه فـوق در ایـن اجراء مطـرح می باشـد لذا 

طبـق مـاده18/19  آئیـن نامـه اجرائـی مفـاد اسـناد رسـمی به شـما ابالغ می 

گـردد از تاریـخ انتشـار ایـن آگهـی کـه تاریـخ ابـالغ اجرائیه محسـوب اسـت 

فقـط یـک نوبـت در روزنامـه درج و منتشـر می گـردد ظرف مدت بیسـت روز 

نسـبت بـه پرداخـت بدهـی خـود اقـدام و در غیـر ایـن صـورت بدون انتشـار 

آگهـی دیگـری عملیـات اجرائـی طبق مقـررات عليه شـما تعقیب خواهد شـد.
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مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی

الف-شرح مختصری از پروژه: 
-موضـوع پـروژه: ایجـاد تاسیسـات فاضـالب شـهرهای 
شـهربابک و خورسـند و بهره برداری شـامل : شـبکه جمع 
آوری 358 کیلومتـر و خـط انتقـال فاضـالب بـه طـول 
5 کیلومتـر و تصفیـه خانـه فاضـالب بـه ظرفیـت 9351 

مترمکعـب در شـبانه روز و کلیـه انشـعابات فاضـالب
-سرمایه پذیر: شرکت آب و فاضالب استان کرمان

-دوره احـداث  3 سـال در مرحلـه اول اجرایی و یک سـال 
در میانـه دوره بهره بـرداری تجاری

-دوره بهـره بـرداری تجـاری: بـا ارائه مـدل مالی-حداکثر 
سال  20

-فرآیند تصفیه: لجن فعال
-جمعیـت تحـت پوشـش: 50829 نفـر در سـال 1400 و 

69784 نفـر در سـال 1425
-محل اجرا: شهرهای شهربابک و خورسند

ب-شرایط کلی برای سرمایه گذاری:
سـرمایه گذار به صورت شـخص حقوقی با داشـتن سـابقه 
مدیریتـی قابـل قبـول، تامیـن و تخصیص سـرمایه مورد 

نیـاز را بـه عهده خواهد داشـت.

تاریخ، مهلت و محل دریافت اسناد ارزیابی:سرمایه گذاران 
واجد شـرایط می تواننـد از تاریـخ 98.2.31 لغایت پایان 
وقـت اداری روز پنـج شـنبه 1398.3.2 جهـت دریافـت 
اسـناد ارزیابـی بـا ارائه نامه اعـالم آمادگی جهت سـرمایه 
گـذاری در طـرح بـه شـرکت آب و فاضالب اسـتان کرمان 
بـه آدرس: کرمـان، بلـوار 22 بهمـن ابتـدای بلـوار سـاوه 

مراجعـه نمایند.
ضمانت نامه شـرکت در مزایده به مبلـغ پنج میلیارد ریال 

از نـوع ضمانت نامه بانکی
محل و زمان تحویل مدارک درخواستی:

-مهلـت تحویـل اسـناد ارزیابـی تکمیـل شـده تـا پایان 
وقت اداری روز شـنبه مورخ 1398.3.18 و محل تحویل 
دبیرخانـه شـرکت آبـو فاضالب اسـتان کرمان می باشـد.

-بدیهـی اسـت پس از بررسـی مـدارک ارزیابی که توسـط 
شـرکت کننـدگان تکمیـل و تحویل می شـود، از سـرمایه 
گـذران واجد شـرایط جهت مذاکـرات قـراردادی دعوت به 

عمل خواهـد آمد.
-سـرمایه پذیـر در رد یـا قبـول پیشـنهادات فنی یـا مالی 

سـرمایه گـذاران در تمـام مراحـل اختیار تـام دارد.

آگهی فراخوان شناسایی سرمایه گذار
ایجاد تاسیسات فاضالب شهرهای شهربابک و خورسند به روش بیع متقابل

)مزایده(
شـرکت آب و فاضـالب اسـتان کرمـان در نظـر دارد بـر اسـاس مـاده 37 قانون برنامه ششـم 

توسـعه، ماده 2 قانون تشـکیل شـرکت های آب و فاضالب مصوب سـال 1369، ایجاد تاسیسـات 
جمـع آوری و تصفیـه فاضالب شـهرهای شـهربابک و خورسـند را در ازای واگذاری امتیاز اسـتفاده از 
پسـاب بـه منظور کاربری معین و با حجم مشـخص بـرای دوره زمانی محدود و معیـن به روش بیع 

متقابـل و با شـرایط ذیـل، به سـرمایه گذار واجد شـرایط واگـذار نماید.

نوبت اول 

آگهی اخطار و ابالغ قانونی: به آقای ناصر خوش فکری به 
نشانی مجهول المکان 

آقــای ناصــر خــوش فکــری فرزنــد اســمعیل همســر قانونــی شــما خانــم نینــا 
نوائــی فرزنــد عبــاس بــا ارائــه دادنامــه طــاق بــه شــماره 9709971820101667 
مورخــه 1397/12/4 صــادره و از شــعبه اول دادگاه عمومــی حقوقی دادگســتری 
آســتارا بــه ایــن دفتــر خانــه خواســتار اجــرای دادنامــه فــوق و ثبــت طــاق خود 
در ایــن دفتــر خانــه مــی باشــد لــذا از تاریــخ چــاپ ایــن اخطاریــه بــه مــدت 
یــک هفتــه بــه شــما مهلــت داده مــی شــود تــا جهــت ثبــت طــاق در ایــن 
دفترخانــه بــه آدرس آســتارا- خ امــام – نبــش کوچــه شــهید اســدیان – دفتــر 
ــر  ــه براب ــدم مراجع ــورت ع ــد و در ص ــه نمائی ــتارا مراجع ــماره 6 آس ــاق ش ط

مقــررات اقــدام خواهــد شــد.
تلفن دفتر خانه 01344817202

سردفتر طالق شماره 6 آستارا حمید قابل     2668

رونوشت آگهی حصر وراثت 
ــرح  ــه ش ــنامه 1653 ب ــماره شناس ــاد دارای ش ــرم آب ــری بی ــم صف ــم مری خان
ــر  ــی حص ــت گواه ــورا در خواس ــن ش ــه 980226/3 از ای ــه کاس ــت ب دادخواس
وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان عــی اصغــر بیــرم آباد بشــماره 
شناســنامه 222 در تاریــخ 1398/2/10 اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفته 
ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه : 1- مریــم صفــری بیــرم آبــاد 
فرزنــد علــی اصغــر متولــد 1361/6/25 شــماره شناســنامه 1653 نســبت دختــر 
ــد 1320/8/25 شــماره  ــی متول ــد رضــا عل ــر حســنی فرزن متوفــی 2- زهــرا اکب
شناســنامه 194 نســبت همســر متوفــی اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی در 
خواســت مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد تــا هــر کســی اعتــراض دارد و 
یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر نخســتین آگهــی ظــرف یک 

مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد. م الــف 75568/ف
رئیس شعبه شورای حل اختالف کرج    2669

آگهی مزایده )نوبت اول(
درپرونــده کاســه 972831اجــرا محکــوم علیــه حبیــب الــه قاســمی 
محکــوم اســت بــه پرداخــت مبلــغ 250 عددســکه تمــام بهــار آزادی 
بابــت اصــل خواســته درحــق محکــوم لــه مریــم حســنی وپرداخــت مبلــغ 
348/000/000 ریــال بابــت هزینــه دادرســی وپرداخــت هزینــه هــای اجرایــی 
ــس  ــه پ ــوم علی ــوال محک ــف ام ــه توقی ــت ب ــا عنای ــه ب ــت ک در حــق دول
ازطــی مراحــل قانونــی وارجــاع بــه کارشناســی قیمــت مــال توقیفــی جمعــا 
بــه ارزش 690/000/000ریــال معــادل شــصت ونــه میلیــون تومــان بــرآورده 
شــده وســپس مقررگردیــد.درروز شــنبه تاریــخ 98/03/18 ازســاعت 9الــی 
10 درمحــل اجــرای احــکام مدنــی دادگســتری شهرســتان قــدس واقــع در 
ــق  ــب بهشــت فاطمــه )س(امــوال توقیفــی از طری ــر جن ــوار شــهید کله بل
ــر از  ــج روز زودت ــد پن ــی توانن ــن م ــذا طالبی ــد ل ــروش برس ــده بف مزای
تاریــخ مزایــده بــا اطــاع وهماهنگــی ایــن اجــرا از امــوال توقیفــی بازدیــد 
نمــوده ودر صــورت تمایــل از تاریــخ یــاد شــده در مراســم مزایــده شــرکت 
ــن  ــه کارشناســی شــروع و هرکــس باالتری ــده از قیمــت پای ــد .مزای نمایی
ــغ  ــده شــناخته شــده و 10%کل مبل ــده مزای ــوان برن ــد بعن را پیشــنهاد نمای
ــه  ــک هفت ــس از گذشــت ی ــی پ ــد والباق ــس از خری ــی المجل ــروش ف ف
ــه وی  ــدار اخــذ و کلیــه امــوال ب ــه اعتــراض از خری و عــدم وصــول هرگون
ــوال  ــل مــی باشــد. ام ــه شــرح ذی ــول ب ــول وغیرمنق ــوال توقیفــی منق ام
شــامل : یــک دســتگاه خــودروی پــژو 405 جــی ال ایکــس آی بــه شــماره 
انتظامــی 764ل94ایــران 21ومــدل 1395 رنــگ نقــره ای متالیــک شــماره 
ــو وگوشــه  شاســی 400814وشــماره موتــور0791232 وضعیــت : گلگیــر جل
ــب  ــتیکها زیادمناس ــالم والس ــیله س ــو وس ــب وجل ــگ داردوعق ــوت رن کاپ
ــب  ــه مرات ــت ب ــا عنای ــده شکســته میباشــد .ب نیســت وشیشــه درب رانن
ــی وفیزیکــی  ــت فن ــه وضعی ــا توجــه ب ــده ب ــورد مزای ــه م ــوق ارزش پای ف
690/000/000ریــال معــادل شــصت ونــه تومــان بــراورد گردیــد. م الــف/405
 اسماعیل زاده مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان قدس    2680

نشر آگهی
ــه  ــه وج ــوان مطالب ــت عن ــتی تح ــمتی دادخواس ــم حش ــان : رحی خواه
ــوزه 4   ــاف ح ــل اخت ــورای ح ــم ش ــری تقدی ــد اکب ــده : نوی ــه خوان علی
نمــوده کــه پــس از ثبــت وقــت رســیدگی مــورخ 98/4/3  ســاعت3:40 
تعییــن، بــه علــت مجهــول المــکان بــودن خوانــده و درخواســت و 
مســتفاد از مــاده 73 قانــون آییــن دادرســی مدنــی مراتــب یــک نوبــت 
ــده پــس از نشــر  ــا خوان ــی شــود ت ــد کثیراالنتشــار آگه در یکــی از جرای
آگهــی و اطــاع بــه دفتــر شــورا مراجعــه و ضمــن اعــام نشــانی کامــل 
ــرر  ــت مق ــت و در وق ــم را دریاف ــود نســخه دوم دادخواســت و ضمای خ
ــف/  403 ــده    م ال ــت رســیدگی حاضــر شــود. شــماره پرون ــوت جه ف
2681 حوزه 4 شورای حل اختالف شهرستان قدس 

آگهی حصر وراثت
مطابــق    401 شناســنامه  شــماره  بــه  اربــاب  دارده  ســکینه کمــال 
دادخواســت تقدیمــی بــه کاســه پرونــده 102/6/98 از ایــن شــعبه 
ــه  ــح داده ک ــن توضی ــوده و چنی ــت نم ــر وراث ــی حص ــت گواه درخواس
ــنامه 3683  در  ــماره شناس ــه ش ــغ ب ــورجهان تی ــر عاش ــادروان امی ش
ــه  ــه و ورث ــی گفت ــدرود زندگ ــود ب ــی خ ــگاه دائم ــخ98/2/12  اقامت تاری

ــه: ــت ب ــر اس ــوم منحص ــوت آن مرح ــن الف حی
1- فاطمــه عاشــور جهــان تیــغ ش ش 5392 ت .ت 1360  فرزنــد متوفــی2- 
ســکینه کمــال دار ده اربــاب ش ش 401  ت .ت 1345  همســرمتوفی 
ــی،  ــریفات مقدمات ــام تش ــا انج ــک ب ــدارد این ــری ن ــه دیگ ــوم ورث و مرح
درخواســت مزبــور را باســتناد مــاده 361 قانــون امــور حســبی در یــک نوبــت 
آگهــی مــی نمایــد تــا هــر کــس اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه ای از متوفــی 
ــعبه  ــن ش ــه ای ــاه ب ــدت یکم ــرف م ــی ظ ــخ نشــر آگه ــد از تاری ــزد او باش ن

ــف/ 402 ــوط صــادر خواهــد شــد. م ال ــم دارد و اال گواهــی مرب تقدی
2682 شعبه 6 شورای حل اختالف شهرستان قدس   

آگهی حصر وراثت
  46766 شناســنامه  شــماره  بــه  یگانــه  چایچــی  محمدرضــا 
ــده 104/6/98 از  ــه پرون ــه کاس ــی ب ــت تقدیم ــق دادخواس مطاب
ــن  ــوده و چنی ــت نم ــر وراث ــی حص ــت گواه ــعبه درخواس ــن ش ای
توضیــح داده کــه شــادروان زهــرا افخــم رضائــی بــه شــماره 
ــگاه دائمــی خــود  ــخ 98/2/9  اقامت شناســنامه 39977  در تاری
ــدرود زندگــی گفتــه و ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر  ب

ــه: اســت ب
  1328 .ت  46766 ت  یگانــه ش ش  1- محمدرضــا چایچــی 
ــه ش ش 80  ت .ت  ــی یگان ــود چایچ ــی2- محم ــد متوف فرزن
1335  فرزنــد متوفــی3- داود چایچــی یگانــه ش ش 951 ت ت 
ــه ش.ش 2180  ــی یگان ــه چایچ ــی4- صدیق ــد متوف 1320  فرزن
ت.ت 1325 فرزنــد متوفــی و مرحــوم ورثــه دیگــری نــدارد اینــک 
ــتناد  ــور را باس ــت مزب ــی، درخواس ــریفات مقدمات ــام تش ــا انج ب
مــاده 361 قانــون امــور حســبی در یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد 
تــا هــر کــس اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه ای از متوفــی نــزد او 
باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف مــدت یکمــاه بــه ایــن شــعبه 
تقدیــم دارد و اال گواهــی مربــوط صــادر خواهــد شــد. م الــف/ 404
2683 شعبه 6 شورای حل اختالف شهرستان قدس   

مفقودی
ــاچ  ــد 111 ه ــودرو پرای ــبز خ ــرگ س ــی دارد ب ــام م ــیله اع بدینوس
ــور:4307845 شــماره  بــک ســفید روغنــی مــدل 1390 شــماره موت
شاســی: S5430090073011شــماره پــاک 19 ایــران 729ق 57 
ــه شــماره  ــی ب ــد رضــا قل ــان فرزن ــای رامیــن جلیلی ــه آق ــق ب متعل
ــده اســت و  ــود گردی ــی 3240198525 صــادره از کرمانشــاه مفق مل
از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.                              2644

آگهی اخطار و ابالغ قانونی: به آقای ناصر خوش فکری به 
نشانی مجهول المکان 

آقــای ناصــر خــوش فکــری فرزنــد اســمعیل همســر قانونــی شــما خانــم نینــا 
نوائــی فرزنــد عبــاس بــا ارائــه دادنامــه طــاق بــه شــماره 9709971820101667 
مورخــه 1397/12/4 صــادره و از شــعبه اول دادگاه عمومــی حقوقی دادگســتری 
آســتارا بــه ایــن دفتــر خانــه خواســتار اجــرای دادنامــه فــوق و ثبــت طــاق خود 
در ایــن دفتــر خانــه مــی باشــد لــذا از تاریــخ چــاپ ایــن اخطاریــه بــه مــدت 
یــک هفتــه بــه شــما مهلــت داده مــی شــود تــا جهــت ثبــت طــاق در ایــن 
دفترخانــه بــه آدرس آســتارا- خ امــام – نبــش کوچــه شــهید اســدیان – دفتــر 
ــر  ــه براب ــدم مراجع ــورت ع ــد و در ص ــه نمائی ــتارا مراجع ــماره 6 آس ــاق ش ط

مقــررات اقــدام خواهــد شــد.
تلفن دفتر خانه 01344817202

سردفتر طالق شماره 6 آستارا حمید قابل     2668

رونوشت آگهی حصر وراثت 
ــرح  ــه ش ــنامه 1653 ب ــماره شناس ــاد دارای ش ــرم آب ــری بی ــم صف ــم مری خان
ــر  ــی حص ــت گواه ــورا در خواس ــن ش ــه 980226/3 از ای ــه کاس ــت ب دادخواس
وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان عــی اصغــر بیــرم آباد بشــماره 
شناســنامه 222 در تاریــخ 1398/2/10 اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفته 
ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه : 1- مریــم صفــری بیــرم آبــاد 
فرزنــد علــی اصغــر متولــد 1361/6/25 شــماره شناســنامه 1653 نســبت دختــر 
ــد 1320/8/25 شــماره  ــی متول ــد رضــا عل ــر حســنی فرزن متوفــی 2- زهــرا اکب
شناســنامه 194 نســبت همســر متوفــی اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی در 
خواســت مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد تــا هــر کســی اعتــراض دارد و 
یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر نخســتین آگهــی ظــرف یک 

مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد. م الــف 75568/ف
رئیس شعبه شورای حل اختالف کرج    2669

آگهی مزایده )نوبت اول(
درپرونــده کاســه 972831اجــرا محکــوم علیــه حبیــب الــه قاســمی 
محکــوم اســت بــه پرداخــت مبلــغ 250 عددســکه تمــام بهــار آزادی 
بابــت اصــل خواســته درحــق محکــوم لــه مریــم حســنی وپرداخــت مبلــغ 
348/000/000 ریــال بابــت هزینــه دادرســی وپرداخــت هزینــه هــای اجرایــی 
ــس  ــه پ ــوم علی ــوال محک ــف ام ــه توقی ــت ب ــا عنای ــه ب ــت ک در حــق دول
ازطــی مراحــل قانونــی وارجــاع بــه کارشناســی قیمــت مــال توقیفــی جمعــا 
بــه ارزش 690/000/000ریــال معــادل شــصت ونــه میلیــون تومــان بــرآورده 
شــده وســپس مقررگردیــد.درروز شــنبه تاریــخ 98/03/18 ازســاعت 9الــی 
10 درمحــل اجــرای احــکام مدنــی دادگســتری شهرســتان قــدس واقــع در 
ــق  ــب بهشــت فاطمــه )س(امــوال توقیفــی از طری ــر جن ــوار شــهید کله بل
ــر از  ــج روز زودت ــد پن ــی توانن ــن م ــذا طالبی ــد ل ــروش برس ــده بف مزای
تاریــخ مزایــده بــا اطــاع وهماهنگــی ایــن اجــرا از امــوال توقیفــی بازدیــد 
نمــوده ودر صــورت تمایــل از تاریــخ یــاد شــده در مراســم مزایــده شــرکت 
ــن  ــه کارشناســی شــروع و هرکــس باالتری ــده از قیمــت پای ــد .مزای نمایی
ــغ  ــده شــناخته شــده و 10%کل مبل ــده مزای ــوان برن ــد بعن را پیشــنهاد نمای
ــه  ــک هفت ــس از گذشــت ی ــی پ ــد والباق ــس از خری ــی المجل ــروش ف ف
ــه وی  ــدار اخــذ و کلیــه امــوال ب ــه اعتــراض از خری و عــدم وصــول هرگون
ــوال  ــل مــی باشــد. ام ــه شــرح ذی ــول ب ــول وغیرمنق ــوال توقیفــی منق ام
شــامل : یــک دســتگاه خــودروی پــژو 405 جــی ال ایکــس آی بــه شــماره 
انتظامــی 764ل94ایــران 21ومــدل 1395 رنــگ نقــره ای متالیــک شــماره 
ــو وگوشــه  شاســی 400814وشــماره موتــور0791232 وضعیــت : گلگیــر جل
ــب  ــتیکها زیادمناس ــالم والس ــیله س ــو وس ــب وجل ــگ داردوعق ــوت رن کاپ
ــب  ــه مرات ــت ب ــا عنای ــده شکســته میباشــد .ب نیســت وشیشــه درب رانن
ــی وفیزیکــی  ــت فن ــه وضعی ــا توجــه ب ــده ب ــورد مزای ــه م ــوق ارزش پای ف
690/000/000ریــال معــادل شــصت ونــه تومــان بــراورد گردیــد. م الــف/405
 اسماعیل زاده مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان قدس    2680

نشر آگهی
ــه  ــه وج ــوان مطالب ــت عن ــتی تح ــمتی دادخواس ــم حش ــان : رحی خواه
ــوزه 4   ــاف ح ــل اخت ــورای ح ــم ش ــری تقدی ــد اکب ــده : نوی ــه خوان علی
نمــوده کــه پــس از ثبــت وقــت رســیدگی مــورخ 98/4/3  ســاعت3:40 
تعییــن، بــه علــت مجهــول المــکان بــودن خوانــده و درخواســت و 
مســتفاد از مــاده 73 قانــون آییــن دادرســی مدنــی مراتــب یــک نوبــت 
ــده پــس از نشــر  ــا خوان ــی شــود ت ــد کثیراالنتشــار آگه در یکــی از جرای
آگهــی و اطــاع بــه دفتــر شــورا مراجعــه و ضمــن اعــام نشــانی کامــل 
ــرر  ــت مق ــت و در وق ــم را دریاف ــود نســخه دوم دادخواســت و ضمای خ
ــف/  403 ــده    م ال ــت رســیدگی حاضــر شــود. شــماره پرون ــوت جه ف
2681 حوزه 4 شورای حل اختالف شهرستان قدس 

آگهی حصر وراثت
مطابــق    401 شناســنامه  شــماره  بــه  اربــاب  دارده  ســکینه کمــال 
دادخواســت تقدیمــی بــه کاســه پرونــده 102/6/98 از ایــن شــعبه 
ــه  ــح داده ک ــن توضی ــوده و چنی ــت نم ــر وراث ــی حص ــت گواه درخواس
ــنامه 3683  در  ــماره شناس ــه ش ــغ ب ــورجهان تی ــر عاش ــادروان امی ش
ــه  ــه و ورث ــی گفت ــدرود زندگ ــود ب ــی خ ــگاه دائم ــخ98/2/12  اقامت تاری

ــه: ــت ب ــر اس ــوم منحص ــوت آن مرح ــن الف حی
1- فاطمــه عاشــور جهــان تیــغ ش ش 5392 ت .ت 1360  فرزنــد متوفــی2- 
ســکینه کمــال دار ده اربــاب ش ش 401  ت .ت 1345  همســرمتوفی 
ــی،  ــریفات مقدمات ــام تش ــا انج ــک ب ــدارد این ــری ن ــه دیگ ــوم ورث و مرح
درخواســت مزبــور را باســتناد مــاده 361 قانــون امــور حســبی در یــک نوبــت 
آگهــی مــی نمایــد تــا هــر کــس اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه ای از متوفــی 
ــعبه  ــن ش ــه ای ــاه ب ــدت یکم ــرف م ــی ظ ــخ نشــر آگه ــد از تاری ــزد او باش ن

ــف/ 402 ــوط صــادر خواهــد شــد. م ال ــم دارد و اال گواهــی مرب تقدی
2682 شعبه 6 شورای حل اختالف شهرستان قدس   

آگهی حصر وراثت
  46766 شناســنامه  شــماره  بــه  یگانــه  چایچــی  محمدرضــا 
ــده 104/6/98 از  ــه پرون ــه کاس ــی ب ــت تقدیم ــق دادخواس مطاب
ــن  ــوده و چنی ــت نم ــر وراث ــی حص ــت گواه ــعبه درخواس ــن ش ای
توضیــح داده کــه شــادروان زهــرا افخــم رضائــی بــه شــماره 
ــگاه دائمــی خــود  ــخ 98/2/9  اقامت شناســنامه 39977  در تاری
ــدرود زندگــی گفتــه و ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر  ب

ــه: اســت ب
  1328 .ت  46766 ت  یگانــه ش ش  1- محمدرضــا چایچــی 
ــه ش ش 80  ت .ت  ــی یگان ــود چایچ ــی2- محم ــد متوف فرزن
1335  فرزنــد متوفــی3- داود چایچــی یگانــه ش ش 951 ت ت 
ــه ش.ش 2180  ــی یگان ــه چایچ ــی4- صدیق ــد متوف 1320  فرزن
ت.ت 1325 فرزنــد متوفــی و مرحــوم ورثــه دیگــری نــدارد اینــک 
ــتناد  ــور را باس ــت مزب ــی، درخواس ــریفات مقدمات ــام تش ــا انج ب
مــاده 361 قانــون امــور حســبی در یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد 
تــا هــر کــس اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه ای از متوفــی نــزد او 
باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف مــدت یکمــاه بــه ایــن شــعبه 
تقدیــم دارد و اال گواهــی مربــوط صــادر خواهــد شــد. م الــف/ 404
2683 شعبه 6 شورای حل اختالف شهرستان قدس   

مفقودی
ــاچ  ــد 111 ه ــودرو پرای ــبز خ ــرگ س ــی دارد ب ــام م ــیله اع بدینوس
ــور:4307845 شــماره  بــک ســفید روغنــی مــدل 1390 شــماره موت
شاســی: S5430090073011شــماره پــاک 19 ایــران 729ق 57 
ــه شــماره  ــی ب ــد رضــا قل ــان فرزن ــای رامیــن جلیلی ــه آق ــق ب متعل
ــده اســت و  ــود گردی ــی 3240198525 صــادره از کرمانشــاه مفق مل
از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.                              2644

آگهی اخطار و ابالغ قانونی: به آقای ناصر خوش فکری به 
نشانی مجهول المکان 

آقــای ناصــر خــوش فکــری فرزنــد اســمعیل همســر قانونــی شــما خانــم نینــا 
نوائــی فرزنــد عبــاس بــا ارائــه دادنامــه طــاق بــه شــماره 9709971820101667 
مورخــه 1397/12/4 صــادره و از شــعبه اول دادگاه عمومــی حقوقی دادگســتری 
آســتارا بــه ایــن دفتــر خانــه خواســتار اجــرای دادنامــه فــوق و ثبــت طــاق خود 
در ایــن دفتــر خانــه مــی باشــد لــذا از تاریــخ چــاپ ایــن اخطاریــه بــه مــدت 
یــک هفتــه بــه شــما مهلــت داده مــی شــود تــا جهــت ثبــت طــاق در ایــن 
دفترخانــه بــه آدرس آســتارا- خ امــام – نبــش کوچــه شــهید اســدیان – دفتــر 
ــر  ــه براب ــدم مراجع ــورت ع ــد و در ص ــه نمائی ــتارا مراجع ــماره 6 آس ــاق ش ط

مقــررات اقــدام خواهــد شــد.
تلفن دفتر خانه 01344817202

سردفتر طالق شماره 6 آستارا حمید قابل     2668

رونوشت آگهی حصر وراثت 
ــرح  ــه ش ــنامه 1653 ب ــماره شناس ــاد دارای ش ــرم آب ــری بی ــم صف ــم مری خان
ــر  ــی حص ــت گواه ــورا در خواس ــن ش ــه 980226/3 از ای ــه کاس ــت ب دادخواس
وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان عــی اصغــر بیــرم آباد بشــماره 
شناســنامه 222 در تاریــخ 1398/2/10 اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفته 
ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه : 1- مریــم صفــری بیــرم آبــاد 
فرزنــد علــی اصغــر متولــد 1361/6/25 شــماره شناســنامه 1653 نســبت دختــر 
ــد 1320/8/25 شــماره  ــی متول ــد رضــا عل ــر حســنی فرزن متوفــی 2- زهــرا اکب
شناســنامه 194 نســبت همســر متوفــی اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی در 
خواســت مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد تــا هــر کســی اعتــراض دارد و 
یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر نخســتین آگهــی ظــرف یک 

مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد. م الــف 75568/ف
رئیس شعبه شورای حل اختالف کرج    2669

آگهی مزایده )نوبت اول(
درپرونــده کاســه 972831اجــرا محکــوم علیــه حبیــب الــه قاســمی 
محکــوم اســت بــه پرداخــت مبلــغ 250 عددســکه تمــام بهــار آزادی 
بابــت اصــل خواســته درحــق محکــوم لــه مریــم حســنی وپرداخــت مبلــغ 
348/000/000 ریــال بابــت هزینــه دادرســی وپرداخــت هزینــه هــای اجرایــی 
ــس  ــه پ ــوم علی ــوال محک ــف ام ــه توقی ــت ب ــا عنای ــه ب ــت ک در حــق دول
ازطــی مراحــل قانونــی وارجــاع بــه کارشناســی قیمــت مــال توقیفــی جمعــا 
بــه ارزش 690/000/000ریــال معــادل شــصت ونــه میلیــون تومــان بــرآورده 
شــده وســپس مقررگردیــد.درروز شــنبه تاریــخ 98/03/18 ازســاعت 9الــی 
10 درمحــل اجــرای احــکام مدنــی دادگســتری شهرســتان قــدس واقــع در 
ــق  ــب بهشــت فاطمــه )س(امــوال توقیفــی از طری ــر جن ــوار شــهید کله بل
ــر از  ــج روز زودت ــد پن ــی توانن ــن م ــذا طالبی ــد ل ــروش برس ــده بف مزای
تاریــخ مزایــده بــا اطــاع وهماهنگــی ایــن اجــرا از امــوال توقیفــی بازدیــد 
نمــوده ودر صــورت تمایــل از تاریــخ یــاد شــده در مراســم مزایــده شــرکت 
ــن  ــه کارشناســی شــروع و هرکــس باالتری ــده از قیمــت پای ــد .مزای نمایی
ــغ  ــده شــناخته شــده و 10%کل مبل ــده مزای ــوان برن ــد بعن را پیشــنهاد نمای
ــه  ــک هفت ــس از گذشــت ی ــی پ ــد والباق ــس از خری ــی المجل ــروش ف ف
ــه وی  ــدار اخــذ و کلیــه امــوال ب ــه اعتــراض از خری و عــدم وصــول هرگون
ــوال  ــل مــی باشــد. ام ــه شــرح ذی ــول ب ــول وغیرمنق ــوال توقیفــی منق ام
شــامل : یــک دســتگاه خــودروی پــژو 405 جــی ال ایکــس آی بــه شــماره 
انتظامــی 764ل94ایــران 21ومــدل 1395 رنــگ نقــره ای متالیــک شــماره 
ــو وگوشــه  شاســی 400814وشــماره موتــور0791232 وضعیــت : گلگیــر جل
ــب  ــتیکها زیادمناس ــالم والس ــیله س ــو وس ــب وجل ــگ داردوعق ــوت رن کاپ
ــب  ــه مرات ــت ب ــا عنای ــده شکســته میباشــد .ب نیســت وشیشــه درب رانن
ــی وفیزیکــی  ــت فن ــه وضعی ــا توجــه ب ــده ب ــورد مزای ــه م ــوق ارزش پای ف
690/000/000ریــال معــادل شــصت ونــه تومــان بــراورد گردیــد. م الــف/405
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نشر آگهی
ــه  ــه وج ــوان مطالب ــت عن ــتی تح ــمتی دادخواس ــم حش ــان : رحی خواه
ــوزه 4   ــاف ح ــل اخت ــورای ح ــم ش ــری تقدی ــد اکب ــده : نوی ــه خوان علی
نمــوده کــه پــس از ثبــت وقــت رســیدگی مــورخ 98/4/3  ســاعت3:40 
تعییــن، بــه علــت مجهــول المــکان بــودن خوانــده و درخواســت و 
مســتفاد از مــاده 73 قانــون آییــن دادرســی مدنــی مراتــب یــک نوبــت 
ــده پــس از نشــر  ــا خوان ــی شــود ت ــد کثیراالنتشــار آگه در یکــی از جرای
آگهــی و اطــاع بــه دفتــر شــورا مراجعــه و ضمــن اعــام نشــانی کامــل 
ــرر  ــت مق ــت و در وق ــم را دریاف ــود نســخه دوم دادخواســت و ضمای خ
ــف/  403 ــده    م ال ــت رســیدگی حاضــر شــود. شــماره پرون ــوت جه ف
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آگهی حصر وراثت
مطابــق    401 شناســنامه  شــماره  بــه  اربــاب  دارده  ســکینه کمــال 
دادخواســت تقدیمــی بــه کاســه پرونــده 102/6/98 از ایــن شــعبه 
ــه  ــح داده ک ــن توضی ــوده و چنی ــت نم ــر وراث ــی حص ــت گواه درخواس
ــنامه 3683  در  ــماره شناس ــه ش ــغ ب ــورجهان تی ــر عاش ــادروان امی ش
ــه  ــه و ورث ــی گفت ــدرود زندگ ــود ب ــی خ ــگاه دائم ــخ98/2/12  اقامت تاری

ــه: ــت ب ــر اس ــوم منحص ــوت آن مرح ــن الف حی
1- فاطمــه عاشــور جهــان تیــغ ش ش 5392 ت .ت 1360  فرزنــد متوفــی2- 
ســکینه کمــال دار ده اربــاب ش ش 401  ت .ت 1345  همســرمتوفی 
ــی،  ــریفات مقدمات ــام تش ــا انج ــک ب ــدارد این ــری ن ــه دیگ ــوم ورث و مرح
درخواســت مزبــور را باســتناد مــاده 361 قانــون امــور حســبی در یــک نوبــت 
آگهــی مــی نمایــد تــا هــر کــس اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه ای از متوفــی 
ــعبه  ــن ش ــه ای ــاه ب ــدت یکم ــرف م ــی ظ ــخ نشــر آگه ــد از تاری ــزد او باش ن

ــف/ 402 ــوط صــادر خواهــد شــد. م ال ــم دارد و اال گواهــی مرب تقدی
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آگهی حصر وراثت
  46766 شناســنامه  شــماره  بــه  یگانــه  چایچــی  محمدرضــا 
ــده 104/6/98 از  ــه پرون ــه کاس ــی ب ــت تقدیم ــق دادخواس مطاب
ــن  ــوده و چنی ــت نم ــر وراث ــی حص ــت گواه ــعبه درخواس ــن ش ای
توضیــح داده کــه شــادروان زهــرا افخــم رضائــی بــه شــماره 
ــگاه دائمــی خــود  ــخ 98/2/9  اقامت شناســنامه 39977  در تاری
ــدرود زندگــی گفتــه و ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر  ب

ــه: اســت ب
  1328 .ت  46766 ت  یگانــه ش ش  1- محمدرضــا چایچــی 
ــه ش ش 80  ت .ت  ــی یگان ــود چایچ ــی2- محم ــد متوف فرزن
1335  فرزنــد متوفــی3- داود چایچــی یگانــه ش ش 951 ت ت 
ــه ش.ش 2180  ــی یگان ــه چایچ ــی4- صدیق ــد متوف 1320  فرزن
ت.ت 1325 فرزنــد متوفــی و مرحــوم ورثــه دیگــری نــدارد اینــک 
ــتناد  ــور را باس ــت مزب ــی، درخواس ــریفات مقدمات ــام تش ــا انج ب
مــاده 361 قانــون امــور حســبی در یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد 
تــا هــر کــس اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه ای از متوفــی نــزد او 
باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف مــدت یکمــاه بــه ایــن شــعبه 
تقدیــم دارد و اال گواهــی مربــوط صــادر خواهــد شــد. م الــف/ 404
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مفقودی
ــاچ  ــد 111 ه ــودرو پرای ــبز خ ــرگ س ــی دارد ب ــام م ــیله اع بدینوس
ــور:4307845 شــماره  بــک ســفید روغنــی مــدل 1390 شــماره موت
شاســی: S5430090073011شــماره پــاک 19 ایــران 729ق 57 
ــه شــماره  ــی ب ــد رضــا قل ــان فرزن ــای رامیــن جلیلی ــه آق ــق ب متعل
ــده اســت و  ــود گردی ــی 3240198525 صــادره از کرمانشــاه مفق مل
از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.                              2644

تاســیس شــرکت ســهامی خــاص پــی آب هــور مــاد درتاریــخ 
1398/02/25 بــه شــماره ثبــت 13692 بــه شناســه ملــی 
14008334630 ثبــت و امضــا ذیــل دفاترتکمیــل گردیــده کــه 
خاصــه آن بــه شــرح زیــر جهــت اطــاع عمــوم آگهی میگــردد. 
موضــوع فعالیــت :انجــام و ارئــه خدمــات پیمانــکاری در رشــته 
هــای ســاختمان و ابنیــه، آب، راه و ترابــری، تاسیســات و 
ــار باســتانی و اشــیاء  تجهیــزات، نیــرو و ارتباطــات، مرمــت آث
تاریخــی، اجــرای کلیــه عملیــات راهســازی، باند فــرودگاه، تونل 
و تجهیــز و نگهــداری فنــی سیســتم حمــل و نقل، تهیــه و تولید 
و خریــد و فــروش و تعمیــر و تجهیزات راهداری و ســاختمانی، 
عملیــات تولیــد آســفالت و شــن و ماســه . راه انــدازی خطــوط 
تولیــد کارخانجــات تولیــد آســفالت و شــن و ماســه، طراحــی 
ــای  ــاوره پروژه ــاختمان، مش ــرای س ــات اج ــبه و خدم محاس
ــازی،  ــه س ــا، محوط ــهرک ه ــداث ش ــاخت و اح ــی، س عمران
خاکبــرداری و خاکریــزی، بهســازی و نوســازی بافــت فرســوده 
شــهری و غیــر شــهری و احیــاء بافــت بــا ارزش،گاردیل.احداث 
ســوله مخــازن بتنــی بازســازی ابنیــه و تزئینــات داخلی، نقشــه 
بــرداری –انجــام کلیــه امــور الکتریــکال و مکانیــکال، خریــد و 
فــروش و واردات و صــادرات کلیــه کاالهــای بازرگانــی، اخــذ وام 
و اعتبــارات بانکــی ارزی و ریالــی، ارائــه خدمــات تامیــن نیروی 
انســانی جهــت حمــل و نقــل، امــور دفتــری و اداری، تعمیــر و 

نگهــداری امــور آشــپزخانه و رســتوران، طراحــی، محاســبه، اجــرا 
و بهــره بــرداری کلیــه امــور ســاختمانی و عمرانــی و تاسیســاتی 
اعــم از ســاختمانهای بتنــی و فلــزی ،جوشــکاری ، لولــه کشــی 
آب،گاز و فاضــاب ،دکوراســیون داخلــی ، خارجــی ، و محوطــه 
ســازی و سیســتمهای حــرارت مرکــزی تهویــه مطبــوع، اعــان 
و اطفــاء حریــق، آسانســور و اجــرای مجتمــع هــای مســکونی، 
اداری، تجــاری و صنعتــی در بخــش خصوصــی و دولتــی و هــر 
گونــه خریــد و فــروش و اجــاره ملــک یــا تجهیــزات در جهــت 
پیشــروی اهــداف شــرکت و فعالیــت شــرکت درصــورت لــزوم 
پــس از اخــذ مجوزهــای الزم از مراجــع ذیربــط مــدت فعالیــت 
ــی : اســتان  ــز اصل ــدت نامحــدود مرک ــه م ــت ب ــخ ثب : از تاری
همــدان ، شهرســتان همــدان ، بخــش مرکــزی ، شــهر همــدان، 
ــاک 0 ،  ــار ، پ ــوار عم ــار ، کوچــه )خوشــه( ، بل ــری عم 30 مت
مجتمــع ولــی عصــر 110 ، طبقــه اول کدپســتی 6515935984 
ــغ 10000000  ــت از مبل ــارت اس ــی عب ــخصیت حقوق ــرمایه ش س
ــداد 100  ــی تع ــه 100 ســهم 100000 ریال ــدی منقســم ب ــال نق ری
ســهم آن بــا نــام عــادی مبلــغ 3500000 ریال توســط موسســین 
ــورخ1398/02/10   ــماره 2588228 م ــی ش ــی بانک ــی گواه ط
ــد 25882  ــا ک ــدان ب ــتادان هم ــعبه اس ــت ش ــک مل ــزد بان ن
ــهام  ــان س ــد صاحب ــی در تعه ــت والباق ــده اس ــت گردی پرداخ
مــی باشــد اعضــا هیئــت مدیــره آقــای مازیــار نــوری به شــماره 

ملــی 3341730400و بــه ســمت مدیرعامــل بــه مــدت 2 ســال 
ــم  ــه مــدت 2 ســال خان ــره ب ــت مدی ــه ســمت عضــو هیئ و ب
فاطمــه کریمــی بــه شــماره ملــی 3875726316و بــه ســمت 
نایــب رئیــس هیئــت مدیــره بــه مــدت 2 ســال آقــای آرمــان 
ــس  ــه ســمت رئی ــی 4040031997و ب ــه شــماره مل ــدی ب احم
هیئــت مدیــره بــه مــدت 2 ســال دارنــدگان حــق امضــا : کلیــه 
ــل و  ــا امضــای مدیرعام ــا ب ــدآور و قرارداده ــادار و تعه اوراق به
ــرکت و  ــر ش ــا مه ــراه ب ــترکا هم ــره مش ــت مدی ــس هیئ رئی
ــس  ــا رئی ــل ی ــا مدیرعام ــادی و اداری ب ــات ع امضــای مکاتب
ــا مهــر شــرکت  ــه تنهایــی همــراه ب هیئــت مدیــره هــر یــک ب
معتبــر اســت. اختیــارات مدیــر عامــل : طبــق اساســنامه 
ــی 4050144786  ــه شــماره مل ــم زهــره پناهــی ب بازرســان خان
بــه ســمت بــازرس اصلــی بــه مــدت یــک ســال مالــی آقــای 
امیــر احمــدی بــه شــماره ملــی 4051416534 به ســمت بازرس 
علــی البــدل بــه مدت یــک ســال مالــی روزنامــه کثیر االنتشــار 
ــد.  ــن گردی ــای شــرکت تعیی ــی ه ــت درج آگه ــا جه ــام م پی
ثبــت موضــوع فعالیــت مذکــور بــه منزلــه اخــذ و صــدور پروانــه 

فعالیــت نمــی باشــد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری همدان
2670                                                          )472256( 
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7 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

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

شهرســازی  و  راه  اداره کل  انســانی 
ــر  ــن خب ــالم ای ــا اع ــان ب اســتان کرم
ــون  ــق آزم ــراد از طری ــن اف ــت: ای گف
ســال  تابســتان  کــه  اســتخدامی 
ــی  ــس از ط ــزار شــد و پ گذشــته برگ
مصاحبــه  و  کتبــی  هــای  آزمــون 
دســتگاه  ایــن  جــذب  تخصصــی 

شده اند.
حــال  در  افــزود:  رحیمــی  محمــد 
 86 رســمی،  نیــروی   132 حاضــر 
نیــروی   91  ، پیمانــی  نیــروی 
ســازمان  نیــروی   25 و  قــراردادی 

ملــی زمیــن و مســکن در اداره کل راه 
و شهرســازی اســتان کرمــان مشــغول 

هستند. خدمت 
وی اظهــار داشــت: 13 نفــر از کارکنــان 
ســال گذشــته  هــم  اداره کل  ایــن 

اند. بازنشست شده 
معــاون توســعه مدیریــت و منابــع 
شهرســازی  و  راه  اداره کل  انســانی 
اســتان کرمــان از تبدیــل وضعیــت 19 
نفــر از کارکنــان پیمانــی ایــن اداره 
ــر داد و  ــه رســمی آزمایشــی خب کل ب
ــراد  ــن اف ــش ای ــه گزین ــت: مرحل گف

در حال انجام است.
اســتان  شهرســازی  و  راه  کل  اداره 
ســال  از  را  خــود  فعالیــت  کرمــان 
1308 هجــری خورشــیدی بــا نــام 
اداره طــرق و شــوارع آغــاز کــرده، در 
ــه و  ــه اداره راه و شوس ــال 1315 ب س
و  ترابــری  و  راه  اداره  بــه  ســپس 
ادغــام  بــا   1390 ســال  در  نهایتــا 
و  ترابــری  و  راه  هــای  وزارتخانــه 
ــه اداره راه و  ــازی ب ــکن و شهرس مس

شهرســازی تغییر نام یافته است.

آغاز به کار نیروهای جدید اداره کل راه و شهرسازی 
استان کرمان

5000 تن شکر تنظیم بازار در کرمانشاه توزیع می شود
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه گفت: به زودی پنج هزار تن شكر تنظيم بازار با قیمت مصوب در 

بازار توزيع خواهد شد محسن دارابی اظهار کرد: ستاد تنظيم بازار كشور سهمیه پنج هزار تنی شكر را به استان كرمانشاه 
اختصاص داده كه به زودی اين سهميه جذب و با استفاده از مباشران و کانال های توزيع در اختيار مصرف کنندگان قرار 

می گیرد.وی افزود: اين سهميه در دو بخش به صورت مصرف خانگی و مصرف بخش صنفی و صنعتی اختصاص می یابد.

نا 
س

 ای
س:

عک

ــالم  ــود اق ــت: کمب ــز گف ــاف تبری ــاق اصن ــس ات ــب رئی نائ
ــی دارد. ــه روان ــه جنب ــوده بلک ــی نب ــازار واقع اساســی در ب

بــا ایســنا، منطقــه  محمدعلــی صدیقــی در گفت وگــو 
ــی در  ــود آنچنان ــه کمب ــان این ک ــا بی آذربایجــان شــرقی، ب
ــردم  ــاج اساســی م ــی و مایحت ــن ارزاق عموم ــه تامی زمین
نداریــم، اظهــار کــرد: مشــکل اصلــی مــا در توزیــع کاالهــا 
ــاب  ــودن کاال و نای ــم ب ــایعات ک ــز ش ــویی نی ــوده و از س ب
شــدن برخــی از اقــالم و مایحتــاج ضــروری خانــوار باعــث 
ــگاه ها  ــه فروش ــی ب ــورت خانوادگ ــه ص ــردم ب ــا م ــده ت ش
ــای  ــد کااله ــف خری ــتادن در ص ــا ایس ــرده و ب ــوم ک هج
ــورد نظــر  ــاه کاالی م ــد م ــزان مصــرف چن ــه می اساســی ب

را ذخیــره می کننــد.
ــود،  ــاز خ ــد نی ــش از ح ــردم بی ــون م ــه داد: اکن وی ادام
بــه بــازار مراجعــه کــرده و خریــد می کننــد بــه نحــوی کــه 
خانه هــا انبارهــای کوچــک ذخیره ســازی کاالهــای اساســی 
و مــواد اولیــه مــورد نیــاز شــده اســت و ایــن امــر سیســتم 

ــد.  ــل می کن ــع را مخت توزی
وی بــا بیــان این کــه در آذربایجــان شــرقی طــی یــک مــاه 
بــه انــدازه یــک ســال، شــکر بــرای واحدهــای دارای پروانــه 
ــون یــک هــزار و  ــع شــده اســت، گفــت: تاکن کســب توزی
ــار  ــه خوارب ــط اتحادی ــی توس ــکر 400 کیلوی ــه ش 500 حوال
فروشــی تحــت نظــارت اتــاق اصنــاف تبریــز صــادر شــده 
اســت کــه از ایــن تعــداد حــدود 800 مــورد شــکر تحویــل 
ــود.  ــل می ش ــی تحوی ــه روز آت ــرف س ــی ظ ــده و مابق ش
صدیقــی بــا بیــان اینکــه بــا ادامــه ایــن رونــد احتمــال دارد 
طــی روزهــای آتــی شــاهد رکــود در صنعــت قنــد و شــکر 
ــد  ــه خری ــا جوســازی، مــردم را ب ــد ب ــزود: نبای باشــیم، اف
ــالم  ــن اق ــه ای ــم؛ چراک ــوت کنی ــا دع ــاز کااله ــش از نی بی
فاســد شــدنی هســتند.عضو هیئــت رئیســه اتــاق اصنــاف 
ایــران خاطرنشــان کــرد: شــکر ســهمیه ای بایــد بــه قیمــت 
مصــوب 3400 تومــان بــه دســت مصرف کننــده برســد 
ــدن و  ــت، مع ــازمان صنع ــا س ــه ای ب ــی جلس ــی ط و حت
تجــارت اســتان، حالــت دو نرخــی را نیــز بــرای شــکر حذف 
کرده ایــم. هــر کســی باالتــر از قیمــت 3400 تومــان عرضــه 

ــراد برخــورد می شــود.  ــن اف ــا ای ــرده و ب ــف ک ــد تخل کنن
وی همچنیــن در خصــوص کمبــود ماکارونــی در بــازار، 
تصریــح کــرد: بــا توزیــع آرد مشــکل کمبــود ماکارونــی نیــز 

حــل می شــود. 

کشــاورزی  جهــاد  رئیــس 
 65 تاکنــون  گفــت:  اســتان 
زمین هــای  از  هکتــار  هــزار 
کشــاورزی اســتان بــا هــدف 
ــی  ــای صحرای ــا ملخ ه ــه ب مقابل

اســت. شــده  سم پاشــی 
منطقــه  ایســنا،  گــزارش  بــه 
ــرزاده  ــی باق ــارس، عل ــج ف خلی
افــزود:  خصــوص  ایــن  در 

ــارزه  ــرای مب ــارات اســتان ب اعتب
ــارد و  ــک میلی ــت، ی ــن آف ــا ای ب

اســت تومــان  میلیــون   500
کشــاورزی  جهــاد  رئیــس 
اضافــه  هرمــزگان  اســتان 
ــت،  ــن آف ــروز ای ــی ب ــرد: در پ ک
کشــاورزی  جهــاد  نیرو هــای 
مــردم کار ســم  همــکاری  بــا 
ــه  ــا ب ــد و ت ــاز کردن پاشــی را آغ

بــه  حــال خســارت چندانــی 
وارد  کشــاورزی  زمین هــای 

اســت. نشــده 
هــم  کــرد:  بیــان  باقــرزاده 
ــای  ــروه از نیرو ه ــون 200 گ اکن
اســتان  کشــاورزی  جهــاد 
زمینــی  و  هوایــی  طریــق  از 
درحــال مبــارزه بــا ملخ هــای 

هســتند. صحرایــی 

 ۶5 هزار هکتار از زمین های کشاورزی 
هرمزگان سم پاشی شد

صدیقـی بـا بیـان اینکـه بـا ادامـه ایـن رونـد احتمال 
صنعـت  در  رکـود  شـاهد  آتـی  روزهـای  طـی  دارد 
جوسـازی،  بـا  نبایـد  افـزود:  باشـیم،  شـکر  و  قنـد 
دعـوت  کاالهـا  نیـاز  از  بیـش  خریـد  بـه  را  مـردم 
هسـتند. شـدنی  فاسـد  اقـالم  ایـن  چراکـه   کنیـم؛ 
عضو هیئت رئیسـه اتـاق اصناف ایران خاطرنشـان کرد: 
شـکر سـهمیه ای بایـد به قیمـت مصـوب 3400 تومان 
به دسـت مصرف کننـده برسـد و حتی طی جلسـه ای با 
سـازمان صنعـت، معـدن و تجـارت اسـتان، حالت دو 
نرخـی را نیز برای شـکر حـذف کرده ایم. هر کسـی باالتر 
از قیمـت 3400 تومـان عرضـه کننـد تخلـف کـرده و با 

ایـن افـراد برخورد می شـود. 

ایالم 

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی ایالم، 
منصوب شد

ــان و  ــت ، درم ــر بهداش وزی
پزشــکی محمــد  آمــوزش 
ســمت  بــه  را  کریمیــان 
دانشــگاه  سرپرســت 
ــات  ــکی و خدم ــوم پزش عل
ــرد. ــالم منصــوب ک ــتان ای ــی اس ــتی، درمان بهداش
بــه گــزارش خبرنــگار مــا بــه نقــل از پایــگاه خبــری 
وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی در 

حکــم دکتــر ســعید نمکــی آمــده اســت:
عضــو  محمــد کریمیــان،  دکتــر  آقــای  جنــاب 
ــکی  ــوم پزش ــگاه عل ــی دانش ــات علم ــرم هی محت
ــه موجــب  و خدمــات بهداشــتی، درمانــی ایــالم، ب

ــوم  ــوان سرپرســت دانشــگاه عل ــه عن ــالغ ب ایــن اب
ایــالم  درمانــی  بهداشــتی  خدمــات  و  پزشــکی 
منصــوب مــی شــوید تــا بــه یــاری خداونــد متعــال 
و رعایــت جوانــب قانونــی نســبت بــه انجــام امــور 

ــد. ــدام نمایی ــه اق محول
امیــد اســت بــا اتــکال بــه خداونــد منــان در 
قانــون  رعایــت  بــا  وظایــف  شایســته  انجــام 
مــداری، اعتــدال گرایــی و منشــور اخالقــی دولــت 

تدبیــر و امیــد موفــق و ســرافراز باشــید.
ــر  ــات دکت ــام از خدم ــن پی ــت در ای ــر بهداش وزی
همتــی در مــدت تصــدی ریاســت دانشــگاه علــوم 

ــرد. ــی ک ــالم قدردان پزشــکی ای

رئیس کمیسیون صنایع و 
معادن مجلس شورای اسالمی: 

فوالدمبارکه تبلور 
رونق تولید و اقتصاد 

مقاومتی است
رئیـس کمیسـیون صنایـع و معـادن 
مجلـس شـورای اسـالمی با اشـاره به 
اینکـه اگـر بخواهیم از پس مشـکالت 
اشـتغالزایی  بایـد  برآییـم  اقتصـادی 
را اولویـت قـرار دهیـم اظهـار داشـت: 
بـا وجـود ایـن رویکـرد از سـوی فوالد 
شهرسـتان  مسـئوالن  ارادۀ  و  مبارکـه 
مبارکـه مبنی بر حمایـت از صنعت، ما 
مطمئنـا بـه نتایج بهتـری در خصوص 
تعامـل مسـتحکمتر منطقـه و صنعت 
خواهیـم رسـید.عزیز اکبریـان افـزود: 
صنعـت فوالد شـاهرگ حیاتی اقتصاد 
از  یکـی  و  میـرود  بـه شـمار  کشـور 
نیروهـای محرکـه برای اشـتغالزایی و 
رفتـن بـه سـمت تولیـد ملـی و رونـق 
مـردم  نماینـدۀ  .ایـن  اسـت  تولیـد 
در مجلـس شـورای اسـالمی اضافـه 
بـرای  فرصتـی  فـوالد  صنعـت  کـرد: 
خوداتکایی و رسـیدن به رشـد و تعالی 
در شـرایط حاضـر اسـت و بایـد از این 
صنعت مـادر حمایت شـود.وی افزود: 
تجهیـزات تولیدکننـدگان در خصـوص 
صنایـع نیازمنـد بهروزرسـانی اسـت و 
بـا توجـه بـه پویایـی صنایع بـزرگ در 
کشـور باید با دیدگاهی درسـت به این 

مقولـه توجـه ویژه شـود.
اکبریـان در پایان از خودباوری و همت 
کارکنـان و تولیدکننـدگان فوالد کشـور 
تولیـدات  اگـر  و گفـت:  کـرد  تقدیـر 
صنایـع فـوالد را در داخـل نداشـتیم، 
بـه کشـورهای دیگـر محتـاج بودیـم و 
بسـیاری از نیازهایمـان را باید از خارج 

میکردیم. تأمیـن 

صدور حواله توزیع 400 اصفهان 
کیلو شکر در بازار تبریز

نا 
س

 ای
س :

عک

همکاری های فرا وزارتخانه ای برای نجات "جان"

اعضایی که نباید به خاک سپرده شوند!

رییس مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری های وزارت بهداشت از تدوین پروتکل ترابری عضو در کشور خبر داد

و  پیونـد  مدیریـت  مرکـز  رییـس 
بهداشـت  وزارت  بیماری هـای  درمـان 
در  ترابـری عضـو  پروتـکل  تدویـن  از 
کشـور خبـر داد و گفـت: در آینده و در 
وهلـه اول اعضـای اهدایـی از سـمت 
شهرسـتان ها بـه سـمت تهـران بـرای 

می شـوند. منتقـل  پیونـد  مراکـز 
دکتـر مهدی شـادنوش در آسـتانه روز 
بـا ایسـنا،  اهـدای عضـو در گفت وگـو 
اعضـای  ترابـری  وضعیـت  دربـاره 
مـاه  طـی  کشـور، گفـت:  در  اهدایـی 
اخیـر بـرای دومین بـار، موفق شـدیم 
اسـتان  از  را  اهدایـی  قلـب  یـک 
شـهید  قلـب  بیمارسـتان  بـرای  یـزد 
اولیـن  منتقـل کنیـم.  تهـران  رجایـی 
بـار نیـز در نیمـه شـعبان ایـن اقـدام 
را از شهرسـتان رشـت بـه بیمارسـتان 
امـام خمینـی)ره( تهـران انجـام داده 

تهـران  بـه  پیونـد  بـرای  را  عضـوی  و 
کردیـم. منتقـل 

اعضایـی که نباید به خاک 
سپرده شوند

وی بـا بیـان اینکـه بایـد در این راسـتا 
عضـوی  کمتریـن  کـه  کنیـم  حرکـت 
کـه امـکان اهدایـش وجـود دارد، بـه 
بـرای  خـاک سـپرده شـود و امسـال 
افـزود:  داریـم،  برنامـه  موضـوع  ایـن 
مراکـز  کشـور،  مختلـف  نقـاط  در 
طبیعـی  شـده کـه  تاسـیس  پیونـدی 
از  برخـی  اسـت کـه  ممکـن  البتـه  و 
ایـن مراکـز امـکان پیونـد یـک ارگان 
بـه عنـوان  باشـند.  نداشـته  را  خـاص 
آن هـا  در  داریـم کـه  مراکـزی  مثـال 
پیونـد کلیـه، کبـد و پانکـراس انجـام 
را  قلـب  پیونـد  امـکان  امـا  می شـود، 

نیسـت کـه  امکان پذیـر  ندارنـد. حـال 
فـرد اهداکننده از شهرسـتان بـه مراکز 
بلکـه  شـود،  منتقـل  مختلـف  پیونـد 
تنهـا راه ایـن اسـت کـه عضـو اهدایی، 
بـه مرکـز پیونـدی که آن عضـو را پیوند 

شـود. منتقـل  می زننـد،   

ضربان سه ساعته قلب
بـرای  اینکـه  بیـان  بـا  شـادنوش 
زمـان  مـدت  مختلـف  ارگان هـای 
دارد،  وجـود  پیونـد  بـرای  مشـخصی 
بـرای  مثـال  عنـوان  بـه  داد:  ادامـه 
فرصـت  سـاعت  سـه  قلـب  پیونـد 
داریـم تـا قلـب را از محلـی کـه عضـو 
کـه  محلـی  بـه  می شـود  برداشـت 
برسـانیم.  می زننـد،  پیونـد  را  آن 
اثربخشـی  پیونـد  صـورت  ایـن  در 
بـا  اسـاس  ایـن  بـر  داشـت.  خواهـد 

هماهنگـی کـه بـا ارگان هـای مختلـف 
ایـن  شـد،  انجـام  وزارتخانـه ای  فـرا 
مهـم ممکـن شـد. در حـال حاضـر بـا 
سـرعت بسـیار قابـل توجهـی و در حد 
ایـن  باالتریـن اسـتانداردهای جهانـی 
به طـوری  افتـاد؛  اتفـاق  عملیـات  دو 
کـه بـه گفتـه جراحـان ایـن دو پیونـد 
اگـر در یـک مرکز اهـدا انجام می شـد 
و اهداکنننـده در اتـاق عمـل دیگـری 
بـود،  بـاز هـم  در کنـار گیرنـده عضـو 
بـه  اهـدا،  و سـرعت  قـدرت  کیفیـت، 

می افتـاد. اتفـاق  شـکل  همیـن 

وزارتخانه ای  فرا  همکاری های 
برای نجات "جان" 

و  پیونـد  مدیریـت  مرکـز  رییـس 
بهداشـت  وزارت  بیماری هـای  درمـان 
بـا اشـاره بـه همـکاری سـازمان هایی 
ماننـد نیـروی هوایـی ارتـش جمهوری 
سـازمان  انتظامـی،  نیـروی  اسـالمی، 
اورژانـس کشـور و ... در ایـن حـوزه، 
گفـت: ایـن دو عملیـات بـا همـکاری 
ایـن ارگان ها و بـا محوریت و مدیریت 
درمـان  و  پیونـد  مدیریـت  مرکـز 
انجـام  بهداشـت  وزارت  بیماری هـای 
شـد. بـا تجربـه ای کـه از عملیـات اول 
بسـیار  دوم  قلـب  انتقـال  داشـتیم، 
دقیق تـر و بهتـر انجـام شـد. حتـی در 
انتقـال دوم عـالوه بـر تنظیـم ترافیک 
هوایـی توسـط هواپیمـا و ترافیک های 
زمینـی بـا کمـک نیـروی انتظامـی، از 
زیـرا  شـد.  اسـتفاده  هـم  هلی کوپتـر 
بـرای  کـه  بـود  به گونـه ای  شـرایط 
رعایـت زمان نیاز به سـرعت بیشـتری 

داشـتیم.
ایـن  اینکـه  بیـان  بـا  شـادنوش 
ادامـه  خداونـد  کمـک  بـه  اقـدام 
می کنیـم  تـالش  و  داشـت  خواهـد 
اسـتخراج  را مرتبـا  اشـکاالت کار  کـه 
بـر  کـرد:  اظهـار  کنیـم،  برطـرف  و 
ایـن اسـاس بـه دنبـال نهادیـه کـردن 
چنیـن عملیات هایـی در سـطح کشـور 
اهدایـی  عضـو  هـر  زیـرا  هسـتیم. 
برخـوردار  باالیـی  ارزش  از  برایمـان 

اسـت؛ چراکـه هـر یـک از ایـن اعضـا 
و  دردمنـد  بیمـاران  بـه  می توانـد 
از  گوشـه  هـر  در  خانواده هایشـان 

ببخشـد. زندگـی  و  امیـد  کشـور 

تدویـن پروتکل ترابری عضو 
در کشور

چنیـن  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
وهلـه  در  و  آینـده  در  عملیات هایـی 
بـه  شهرسـتان ها  سـمت  از  اول 
پیونـد  مراکـز  بـرای  تهـران  سـمت 
انجـام  حـال  در  و  می شـود  انجـام 
هماهنگی هـای مرتبـط با آن هسـتیم، 
ایـن  بـا  مـوازی  کلـی  به طـور  گفـت: 
تدویـن  حـال  در  اجرایـی،  اقدامـات 
کشـور  در  عضـو  ترابـری  پروتـکل 
هسـتیم تـا در ایـن حوزه بـه پروتکلی 
ثابت برسـیم  که بر اسـاس آن نقشـه 
جامعـی از وضعیـت پیوند عضو در کل 
کشـور را خواهیـم داشـت و مشـخص 
خواهیـم کـرد کـه انتقال هـا از نقطه ای 
بـه نقطـه دیگـر بـه چـه صـورت بایـد 
مشـخص  همچنیـن  شـود.  انجـام 
روش  سـریع ترین  کـه  می کنیـم 
انتقـال عضـو چیسـت.  بـرای  ممکـن 
تمـام ایـن مسـائل از اتـاق فرماندهی 
بهداشـت  وزارت  در  عضـو  تخصیـص 
قابـل مدیریـت و هدایـت خواهد بود. 
امیدواریـم در آینـده انتقـال عضـو بـه 
عنـوان امـری نهادینـه در کشـور انجام 
کـرد:  اظهـار  همچنیـن  درآیـد.وی 
مطالعـات مربـوط بـه تدویـن پروتکل 
تمـام شـده و برنامه هـای نرم افـزاری 
در  اسـت.  شـده  تدویـن  تقریبـا  آن 
حـال حاضـر بـا عملیات هـای اجرایـی 
در زمینـه انتقـال عضـو در حـال رفـع 
هسـتیم.  آن  کمبودهـای  و  نواقـص 
در  اطمینـان  از  درجـه ای  بـه  وقتـی 
ایـن زمینـه برسـیم و برایمـان محـرز 
هوشـمند  برنامـه  ایـن  کـه  شـود 
می توانـد مشـورت های الزم را بـه مـا 
بدهـد، حتمـا به صـورت رسـمی از آن 
رونمایـی کـرده و آن را بـه بهره برداری 

. نیم می رسـا

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

سیاهکل 
ــن  ــون تعیی ــواد 3- 15-17-18 قان ــرای م ــه در اج ــه اینک ــر ب نظ
تکلیــف ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی و مــاده 
13 آییــن نامــه اجرایــی آن متقاضــی ذیــل بــا ارائــه اســناد و امــاک 
عــادی و اســناد مشــاعی در خواســت صــدور ســند مالکیــت نمــوده 
ــوب  ــور مص ــون مذک ــوع قان ــات موض ــر در هی ــورد نظ ــده م و پرون
90/09/20 مجلــس شــورای اســامی مطــرح نهایتــا منجــر بــه صدور 
ــه  ــب ب ــذا مرات ــت ل ــده اس ــت گردی ــند مالکی ــذ س ــت اخ رای جه
اســتناد مــاده 3 قانــون مذکــور در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز جهــت 

عمومــی آگهــی مــی گــردد.
قریــه کلســر ســنگ اصلــی 31 بخــش 16 گیــان  1- پــاک 4380 
ــای معصــوم ازبرمــی ششــدانگ یــک  ــروز از 14 در مالکیــت آق مف
بــاب خانــه مشــتمل بــر محوطــه بــه مســاحت 190/22 متــر مربع از 
مالکیــت آقــای رمضانعلــی فاحتگــر متحــد جــو لــذا هــر کــس اعــم 
از مجــاوران و صاحبــان حقــوق و مالکیــن مشــاع نســبت بــه اصــل و 
حــدود و مفــروزی پــاک فــوق واخواهــی داشــته باشــد مــی توانــد 
از تاریــخ انتشــار آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره 
ثبــت اســناد شهرســتان ســیاهکل تحویــل و ظــرف مــدت یــک مــاه 
ــه مراجــع قضایــی صالحــه داد خواســت تســلیم و گواهــی آن را  ب
بــه اداره متبوعــه تحویــل نمایــد در غیــر اینصــورت پــس از تقاضــای 
مــدت قانــون مذکــور برابــر مقــررات نســبت بــه صــدور ســند مالکیت 

نیــز مراجــع متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود.
تاریخ نوبت اول: 98/2/15      تاریخ نوبت دوم: 98/2/30

رئیس ثبت و اسناد و امالک شهرستان سیاهکل
 همایون فالحتکار    2068

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین 
نامه قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی و 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره 139760309068001190 و 139760309068001188 
ــه 1397114409001000006  ــای كاس ــه 1397/08/13 پرونده مورخ
و 1397114409001000007 هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن 
تكلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند 
ــه دو  ــك منطق ــت مل ــوزه ثب ــی ح ــد ثبت ــتقر در واح ــمی مس رس
ــی  ــای مجتب ــارض متقاضــی آق ــه بامع ــات مالكان ــن تصرف قزوی
از  صــادره   16 شناســنامه  بشــماره  محمــد  فرزنــد  حیــدری 
خرمدشــت و ســعید حیــدری فرزنــد محمــد بشــماره شناســنامه 
64 صــادره خرمدشــت در ششــدانگ یــك بــاب ســاختمان 
)بالســویه هریــك بــه میــزان ســه دانــگ مشــاع ( بــه مســاحت 
ــع در  ــی واق ــاك 5 اصل ــرازی پ ــه ســوم اف ــع قطع ــر مرب 150 مت
بخــش 5 قزویــن خریــداری از مالــك رســمی اســماعیل فرهــادی 
محــرز گردیــده اســت . لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در 
ــه  ــی ك ــود در صورت ــی ش ــی م ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب دو نوب
اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالكیــت متقاضــی اعتراضــی 
ــه  ــی ب ــن آگه ــخ انتشــار اولی ــد از تاری ــی توانن داشــته باشــند م
مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از 
اخــذ رســید ظــرف مــدت یــك مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ، 
دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد بدیهــی 
اســت در صــورت انقضــای مــدت مذكــور و عــدم وصــول اعتــراض 

ــق مقــررات ســند مالكیــت صــادر خواهــد شــد. طب
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آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی و مشاعی 

هیــأت حــل اختــاف مســتقر در اداره ثبــت اســناد و امــاک منطقــه دو قــم 
ــون  ــه مفــروزی متقاضیــان پرونده هــای تشــکیلی طبــق قان تصرفــات مالکان
ــود در  ــدارک موج ــتناد م ــه اس ــان و ب ــزارش کارشناس ــاس گ ــور را براس مذک

ــد.  ــد نموده ان ــل تایی ــه شــرح آراء ذی ــده ب پرون
کاســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139860330002003423 شــماره  رأی  1ـ 
1396114430002000277 آقای/خانــم مصطفــی حشــمتیان فرزنــد محمدعلــی 
در قســمتی از / ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده 
ــع در  ــی واق ــی از 2479 اصل ــاک شــماره 78 فرع ــع پ بمســاحت 45 مترمرب
بخــش دو ثبــت قــم. ســند رســمی دارای مالکیــت مــی باشــد. )م الــف 747 (
کاســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139760330002037664 شــماره  رأی  2ـ 
ــد  ــن فرزن ــری پروی ــی عاب ــم جمشــید عل 1396114430002002012 آقای/خان
ــا  ــداث بن ــه در آن اح ــن ک ــه زمی ــدانگ قطع ــمتی از / شش ــین در قس حس
شــده بمســاحت 179/50 مترمربــع پــاک شــماره فرعــی از 2190 اصلــی واقــع 
در بخــش دو ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از شــریفه خطیبــی 

ــف 746 ( ــرده اســت. )م ال ــداری ک ــی خری ــد حســن خطیب فرزن
کاســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139760330002023148 شــماره  رأی  3ـ 
در  صمــد  فرزنــد  توســلی  شــبنم  آقای/خانــم   1391114430002006687
قســمتی از / ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده بمســاحت 
92/37 مترمربــع پــاک شــماره 25 فرعــی از 2443 اصلــی واقــع در بخــش 
دو ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عــادی / ســند رســمی / ســند مالکیــت مشــاعی 

ــف 745 ( ــد. )م ال ــی باش ــت م ــر 17 دارای مالکی ــه 469 دفت ــر صفح براب
پرونــده کاســه  بــه  مربــوط   139760330002038137 شــماره  رأی  4ـ 
ــد در  ــد محم ــی فرزن ــه خانچرل ــی ال ــم نب 1391114430002002697 آقای/خان
قســمتی از / ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده بمســاحت 
122/27 مترمربــع پــاک شــماره فرعــی از 2323 اصلــی واقــع در بخــش دو 

ــت مشــاعی  ــادی / ســند رســمی / ســند مالکی ــه ع ــه نام ــم. مبایع ــت ق ثب
مــع الواســطه از محمدرضــا هندیانــی خریــداری کــرده اســت. )م الــف 744 (

پرونــده کاســه  بــه  مربــوط   139760330002036777 شــماره  رأی  5ـ 
1397114430002001482 آقای/خانــم ســعید فــرح آبــادی فرزنــد غامرضــا در 
قســمتی از / ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده بمســاحت 
19 مترمربــع پــاک شــماره 3/236 فرعــی از 2466 اصلــی واقــع در بخــش 
دو ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عــادی / ســند رســمی / ســند مالکیــت مشــاعی 
مــع الواســطه از محمــد و علــی و ام هانــی ) همــه فرزیــن( خریــداری کــرده 

ــف 743 ( اســت. )م ال
کاســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139860330002003665 شــماره  رأی  6ـ 
1397114430002002455 آقای/خانــم حمــزه علــی نجفــی شــاه کوهــی فرزنــد 
عزیزالــه در قســمتی از / ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده 
بمســاحت 81/46 مترمربــع پــاک شــماره 20 و 21 فرعــی از 1900 اصلــی واقــع 
در بخــش دو ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عــادی / ســند رســمی / ســند مالکیــت 
ــه  مشــاعی 39/34 متــر پــاک 20 فرعــی و مــع الواســطه از مرحــوم عزیزال
نجفــی یــک دانــگ از شــش دانــگ 81/41 متــر پــاک 20 فرعــی و عبدالعلــی 
لطفیــان 28/08 متــر پــاک 21 فرعــی و فاطمــه ســلطان لطفیــان 14/04 متــر 

چــاک 21 فرعــی خریــداری کــرده اســت. )م الــف 742 (
کاســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139860330002003437 شــماره  رأی  7ـ 
ــی  ــد عبدالعل ــان فرزن ــم محمدرضــا لطیفی 1397114430002003011 آقای/خان
در قســمتی از / ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده 
ــی و  ــع از 21 فرع ــی و 43/89 مترمرب ــع از 19 فرع بمســاحت 86/71 مترمرب
ــع از 20 فرعــی از 1900 اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم.  44/79 مترمرب
مبایعــه نامــه عــادی / ســند رســمی / ســند مالکیــت مشــاعی مــع الواســطه 
از عبدالعلــی لطیفیــان )بــه نســبت دو ســهم از ســه ســهم از پــاک 19 و 21 
فرعــی( و فاطمــه ســلطان لطیفیــان ) بــه نســبت 1 ســهم از 3 ســهم از 2/25 
ــی 44/79  ــی نجف ــزه عل ــی( و حم ــگ 21 فرع ــه دان ــاک 19 و س ــگ پ دان

ــرده  ــداری ک ــع خری ــون 11 مترمرب ــروزه آزم ــی و فی ــاک 20 فرع ــر از پ مت
ــف 741 ( ــت. )م ال اس

کاســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139760330002033668 شــماره  رأی  8ـ 
فرزنــد  پورکانــی  مســلمی  مســعود  آقای/خانــم   1396114430002000039
احمــد در قســمتی از / ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده 
بمســاحت 133 مترمربــع پــاک شــماره فرعــی از 2103 اصلــی واقــع در بخــش 
دو ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عــادی / ســند رســمی / ســند مالکیــت مشــاعی 
ــف 740 ( ــد. )م ال ــی باش ــت م ــند 10730 – 90/08/10 دارای مالکی ــر س براب

کاســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139860330002001745 شــماره  رأی  9ـ 
ــد در  ــد احم ــی فرزن ــماعیل فریدون ــم اس 1391114430002010589 آقای/خان
ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده بمســاحت 120 مترمربــع 
پــاک شــماره 1945/13 اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم. مبایعــه نامــه 
ــید  ــدی از وراث س ــره ای اح ــه می ــطه از فاطم ــع الواس ــداری م ــادی خری ع

ــف 739 ( ــه 575. )م ال ــادره در 6 صفح ــره ای ص ــد می محم
ــده اســت پــس از نشــر  ــه و از آنجائیکــه مقــرر گردی ــرار گرفت ــد ق مــورد تایی
آگهــی و انقضــاء موعــد مقــرر ســند مالکیــت رســمی صــادر گــردد بــا توجــه بــه 
عــدم دسترســی بــه مالکیــن مشــاعی مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز 
آگهــی تــا چنانچــه اشــخاص ذینفــع اعتراضــی داشــته باشــند ظــرف مــدت 2 
مــاه از تاریــخ انتشــار آگهــی نوبــت اول اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد 
ــس از  ــاه پ ــدت یکم ــم تســلیم و رســید آن را اخــذ و ظــرف م ــه دو ق منطق
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 
ــر اســاس قانــون مذکــور مانــع از مراجعــه  توضیــح اســت کــه صــدور ســند ب

متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود. )اقتصــاد آینــده – پیــام مــا(
تاریخ انتشار دوم: 98/03/18 تاریخ انتشار اول: 98/02/30 

مرتضی نورانی آرانی ـ رئیس اداره ثبت اسناد و امالک 
منطقه دو قم          2649

دادنامه
ــه  ــرا پودین ــان: زه ــخ: 403/2/97-خواه ــه: 27- تاری ــخ: 98/2/18-دادنام تاری
زابلــی -آدرس : افســریه شــهرک بهشــتی قصــر فیــروز 2بلــوک 44طبقــه 8واحــد 
ــه  ــته : مطالب ــکان    خواس ــول الم ــام  آدرس: مجه ــر فرج ــده : جعف 3- خوان
ــده  ــت خوان ــه طرفی ــوق ب ــان دادخواســتی بخواســته ف وجــه -گردشــکار: خواه
ــری  ــوق وج ــه ف ــه کاس ــت ب ــوزه وثب ــن ح ــه ای ــاع ب ــه از ارج ــته ک ــم داش تقدی
تشــریفات قانونــی واعــام نظریــه اعضــای شــورای حــل اختــاف ایــن حــوزه بــه 
نظــر قاضــی شــورا رســانده شــده اســت . علیهــذا بــا ماحظــه جمیــع مســتندات 
ــا اتــکال بــه ذات باریتعالــی وتکیــه  قضایــی پرونــده ختــم رســیدگی رااعــام وب
بروجــدان وشــرف انســانی ختــم رســیدگی را اعــام وبشــرح ذیــل مبــادرت بــه 
ــد.))رای شــورا((درخصوص دادخواســت تقدیمــی  صــدور و اعــام رای مــی نمای
خواهــان زهــرا پودینــه زابلــی بــه طرفیــت خوانــده جعفــر فرجــام بخواســته مطالبه 
ــه  ــزان ن ــه می ــا ب ــماره 889327-889328و821500جمع ــه ش ــفته ب ــره س 3فق
میلیــون تومــان نظــر بــه اینکــه شــورا بــا عنایــت بــه دادخواســت تقدیمــی خواهان 
واســتماع اظهــارات ایشــان واینکــه مســتنددعوی منتســب بــه خوانــده و امضــاء 
ــده را  ــور در اشــتغال ذمــه خوان ــد خواهــان ظه ــوده و وجــود ســند در ی ایشــان ب
دارد علــی رغــم ابــاغ قانونــی بــه خوانــده درجلســه رســیدگی حضــور بــه عمــل 
ــذا شــورا خواســته  ــوده ل ــراز ننم ــش اب ــه خوی ــت از ذم ــر برائ ــی ب ــاورده ودلیل نی
خواهــان را مقــرون بــه صحــت تشــخیص و مســتندا بــه مــاده 307 قانــون تجارت 
ــون شــورای  ــی ومــواد 9و25و27 ازقان ومــواد 198 و519و522آییــن دادرســی مدن
حــل اختــاف حکــم بــه محکومیــت خوانــده بــه پرداخــت مبلــغ 90/000/000ریــال 
بعنــوان اصــل خواســته ومبلــغ 2/040/000ریــال بعنــوان هزینــه دادرســی وهزینــه 
تاخیــر تادیــه 97/12/2 لغایــت اجــرای حکــم درحــق خواهــان صــادر واعــام مــی 
نمایــد. رای صــادره غیابــی وظــرف مهلــت20 روز پــس از ابــاغ قابــل واخواهــی در 
ایــن مرجــع بــوده وســپس ظــرف 20روز قابــل تجدیــد نظــر خواهــی در محاکــم 

عمومــی وحقوقــی شهرســتان قــدس مــی باشــد. م الــف/401
جواد نصیرزاده قاضی شعبه 7شورای حل اختالف شهرستان قدس             2679

آگهی اخطار و ابالغ قانونی: به آقای ناصر خوش فکری به 
نشانی مجهول المکان 

آقــای ناصــر خــوش فکــری فرزنــد اســمعیل همســر قانونــی شــما خانــم نینــا 
نوائــی فرزنــد عبــاس بــا ارائــه دادنامــه طــاق بــه شــماره 9709971820101667 
مورخــه 1397/12/4 صــادره و از شــعبه اول دادگاه عمومــی حقوقی دادگســتری 
آســتارا بــه ایــن دفتــر خانــه خواســتار اجــرای دادنامــه فــوق و ثبــت طــاق خود 
در ایــن دفتــر خانــه مــی باشــد لــذا از تاریــخ چــاپ ایــن اخطاریــه بــه مــدت 
یــک هفتــه بــه شــما مهلــت داده مــی شــود تــا جهــت ثبــت طــاق در ایــن 
دفترخانــه بــه آدرس آســتارا- خ امــام – نبــش کوچــه شــهید اســدیان – دفتــر 
ــر  ــه براب ــدم مراجع ــورت ع ــد و در ص ــه نمائی ــتارا مراجع ــماره 6 آس ــاق ش ط

مقــررات اقــدام خواهــد شــد.
تلفن دفتر خانه 01344817202

سردفتر طالق شماره 6 آستارا حمید قابل     2668

رونوشت آگهی حصر وراثت 
ــرح  ــه ش ــنامه 1653 ب ــماره شناس ــاد دارای ش ــرم آب ــری بی ــم صف ــم مری خان
ــر  ــی حص ــت گواه ــورا در خواس ــن ش ــه 980226/3 از ای ــه کاس ــت ب دادخواس
وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان عــی اصغــر بیــرم آباد بشــماره 
شناســنامه 222 در تاریــخ 1398/2/10 اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفته 
ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه : 1- مریــم صفــری بیــرم آبــاد 
فرزنــد علــی اصغــر متولــد 1361/6/25 شــماره شناســنامه 1653 نســبت دختــر 
ــد 1320/8/25 شــماره  ــی متول ــد رضــا عل ــر حســنی فرزن متوفــی 2- زهــرا اکب
شناســنامه 194 نســبت همســر متوفــی اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی در 
خواســت مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد تــا هــر کســی اعتــراض دارد و 
یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر نخســتین آگهــی ظــرف یک 

مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد. م الــف 75568/ف
رئیس شعبه شورای حل اختالف کرج    2669

آگهی مزایده )نوبت اول(
درپرونــده کاســه 972831اجــرا محکــوم علیــه حبیــب الــه قاســمی 
محکــوم اســت بــه پرداخــت مبلــغ 250 عددســکه تمــام بهــار آزادی 
بابــت اصــل خواســته درحــق محکــوم لــه مریــم حســنی وپرداخــت مبلــغ 
348/000/000 ریــال بابــت هزینــه دادرســی وپرداخــت هزینــه هــای اجرایــی 
ــس  ــه پ ــوم علی ــوال محک ــف ام ــه توقی ــت ب ــا عنای ــه ب ــت ک در حــق دول
ازطــی مراحــل قانونــی وارجــاع بــه کارشناســی قیمــت مــال توقیفــی جمعــا 
بــه ارزش 690/000/000ریــال معــادل شــصت ونــه میلیــون تومــان بــرآورده 
شــده وســپس مقررگردیــد.درروز شــنبه تاریــخ 98/03/18 ازســاعت 9الــی 
10 درمحــل اجــرای احــکام مدنــی دادگســتری شهرســتان قــدس واقــع در 
ــق  ــب بهشــت فاطمــه )س(امــوال توقیفــی از طری ــر جن ــوار شــهید کله بل
ــر از  ــج روز زودت ــد پن ــی توانن ــن م ــذا طالبی ــد ل ــروش برس ــده بف مزای
تاریــخ مزایــده بــا اطــاع وهماهنگــی ایــن اجــرا از امــوال توقیفــی بازدیــد 
نمــوده ودر صــورت تمایــل از تاریــخ یــاد شــده در مراســم مزایــده شــرکت 
ــن  ــه کارشناســی شــروع و هرکــس باالتری ــده از قیمــت پای ــد .مزای نمایی
ــغ  ــده شــناخته شــده و 10%کل مبل ــده مزای ــوان برن ــد بعن را پیشــنهاد نمای
ــه  ــک هفت ــس از گذشــت ی ــی پ ــد والباق ــس از خری ــی المجل ــروش ف ف
ــه وی  ــدار اخــذ و کلیــه امــوال ب ــه اعتــراض از خری و عــدم وصــول هرگون
ــوال  ــل مــی باشــد. ام ــه شــرح ذی ــول ب ــول وغیرمنق ــوال توقیفــی منق ام
شــامل : یــک دســتگاه خــودروی پــژو 405 جــی ال ایکــس آی بــه شــماره 
انتظامــی 764ل94ایــران 21ومــدل 1395 رنــگ نقــره ای متالیــک شــماره 
ــو وگوشــه  شاســی 400814وشــماره موتــور0791232 وضعیــت : گلگیــر جل
ــب  ــتیکها زیادمناس ــالم والس ــیله س ــو وس ــب وجل ــگ داردوعق ــوت رن کاپ
ــب  ــه مرات ــت ب ــا عنای ــده شکســته میباشــد .ب نیســت وشیشــه درب رانن
ــی وفیزیکــی  ــت فن ــه وضعی ــا توجــه ب ــده ب ــورد مزای ــه م ــوق ارزش پای ف
690/000/000ریــال معــادل شــصت ونــه تومــان بــراورد گردیــد. م الــف/405
 اسماعیل زاده مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان قدس    2680

نشر آگهی
ــه  ــه وج ــوان مطالب ــت عن ــتی تح ــمتی دادخواس ــم حش ــان : رحی خواه
ــوزه 4   ــاف ح ــل اخت ــورای ح ــم ش ــری تقدی ــد اکب ــده : نوی ــه خوان علی
نمــوده کــه پــس از ثبــت وقــت رســیدگی مــورخ 98/4/3  ســاعت3:40 
تعییــن، بــه علــت مجهــول المــکان بــودن خوانــده و درخواســت و 
مســتفاد از مــاده 73 قانــون آییــن دادرســی مدنــی مراتــب یــک نوبــت 
ــده پــس از نشــر  ــا خوان ــی شــود ت ــد کثیراالنتشــار آگه در یکــی از جرای
آگهــی و اطــاع بــه دفتــر شــورا مراجعــه و ضمــن اعــام نشــانی کامــل 
ــرر  ــت مق ــت و در وق ــم را دریاف ــود نســخه دوم دادخواســت و ضمای خ
ــف/  403 ــده    م ال ــت رســیدگی حاضــر شــود. شــماره پرون ــوت جه ف
2681 حوزه 4 شورای حل اختالف شهرستان قدس 

آگهی حصر وراثت
مطابــق    401 شناســنامه  شــماره  بــه  اربــاب  دارده  ســکینه کمــال 
دادخواســت تقدیمــی بــه کاســه پرونــده 102/6/98 از ایــن شــعبه 
ــه  ــح داده ک ــن توضی ــوده و چنی ــت نم ــر وراث ــی حص ــت گواه درخواس
ــنامه 3683  در  ــماره شناس ــه ش ــغ ب ــورجهان تی ــر عاش ــادروان امی ش
ــه  ــه و ورث ــی گفت ــدرود زندگ ــود ب ــی خ ــگاه دائم ــخ98/2/12  اقامت تاری

ــه: ــت ب ــر اس ــوم منحص ــوت آن مرح ــن الف حی
1- فاطمــه عاشــور جهــان تیــغ ش ش 5392 ت .ت 1360  فرزنــد متوفــی2- 
ســکینه کمــال دار ده اربــاب ش ش 401  ت .ت 1345  همســرمتوفی 
ــی،  ــریفات مقدمات ــام تش ــا انج ــک ب ــدارد این ــری ن ــه دیگ ــوم ورث و مرح
درخواســت مزبــور را باســتناد مــاده 361 قانــون امــور حســبی در یــک نوبــت 
آگهــی مــی نمایــد تــا هــر کــس اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه ای از متوفــی 
ــعبه  ــن ش ــه ای ــاه ب ــدت یکم ــرف م ــی ظ ــخ نشــر آگه ــد از تاری ــزد او باش ن

ــف/ 402 ــوط صــادر خواهــد شــد. م ال ــم دارد و اال گواهــی مرب تقدی
2682 شعبه 6 شورای حل اختالف شهرستان قدس   

آگهی حصر وراثت
  46766 شناســنامه  شــماره  بــه  یگانــه  چایچــی  محمدرضــا 
ــده 104/6/98 از  ــه پرون ــه کاس ــی ب ــت تقدیم ــق دادخواس مطاب
ــن  ــوده و چنی ــت نم ــر وراث ــی حص ــت گواه ــعبه درخواس ــن ش ای
توضیــح داده کــه شــادروان زهــرا افخــم رضائــی بــه شــماره 
ــگاه دائمــی خــود  ــخ 98/2/9  اقامت شناســنامه 39977  در تاری
ــدرود زندگــی گفتــه و ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر  ب

ــه: اســت ب
  1328 .ت  46766 ت  یگانــه ش ش  1- محمدرضــا چایچــی 
ــه ش ش 80  ت .ت  ــی یگان ــود چایچ ــی2- محم ــد متوف فرزن
1335  فرزنــد متوفــی3- داود چایچــی یگانــه ش ش 951 ت ت 
ــه ش.ش 2180  ــی یگان ــه چایچ ــی4- صدیق ــد متوف 1320  فرزن
ت.ت 1325 فرزنــد متوفــی و مرحــوم ورثــه دیگــری نــدارد اینــک 
ــتناد  ــور را باس ــت مزب ــی، درخواس ــریفات مقدمات ــام تش ــا انج ب
مــاده 361 قانــون امــور حســبی در یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد 
تــا هــر کــس اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه ای از متوفــی نــزد او 
باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف مــدت یکمــاه بــه ایــن شــعبه 
تقدیــم دارد و اال گواهــی مربــوط صــادر خواهــد شــد. م الــف/ 404
2683 شعبه 6 شورای حل اختالف شهرستان قدس   

مفقودی
ــاچ  ــد 111 ه ــودرو پرای ــبز خ ــرگ س ــی دارد ب ــام م ــیله اع بدینوس
ــور:4307845 شــماره  بــک ســفید روغنــی مــدل 1390 شــماره موت
شاســی: S5430090073011شــماره پــاک 19 ایــران 729ق 57 
ــه شــماره  ــی ب ــد رضــا قل ــان فرزن ــای رامیــن جلیلی ــه آق ــق ب متعل
ــده اســت و  ــود گردی ــی 3240198525 صــادره از کرمانشــاه مفق مل
از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.                              2644
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شکستن همزمان بیست 
استخوان فیلم برگزیده جشنواره 
جهانی فیلم فجر، محصول مشترک 
ایران و افغانستان به زودی در ایران و افغانستان به صورت همزمان 

اکران خواهد شد.

مقررات و فراخوان سی ودومین 
جشنواره بین المللی فیلم های 
کودکان و نوجوانان به منظور 

اعتالی تولیدات سینمای کودک 
و نوجوان و معرفی آثار برتر این 

حوزه در عرصه ملی و بین المللی منتشر شد.

سینما

جشنواره

رسانه در آینه تصویر
شماره جدید »بازخورد« مجله تخصصی ارتباطات منتشر شد.

»ارزیابی وضعیت و چشم انداز بازارهای 
مالی: اصالح نظام بانکی: چرایی و 

چگونگی« نوشته امینه محمودزاده و 
سیدعلی مدنی زاده منتشر شد.

فراخوان جشنواره داخلی 

فلسطین منتشر شد. مهلت ارسال 
آثار تا پایان شهریور ماه

 فیلم تیاتر تک سلولی ها 
31 اردیبهشت در مکتب تهران اکران 

می شود/ نویسنده و کارگردان: جالل تهرانی

سهیل: فرق رابطه ی ما با بقیه، میدونی 
 چی بود؟

اینکه لحظه های تلخ ما از لحظه های 
 شیرین مون بیشتر بود

عاشقانه

جشنوارهکتابنمایش دیالوگ

عشقست که چون پرده ز رخ باز گشاید
در دیدٔه صاحب نظران حسن نماید

حسنست که چون مست به بازار برآید
در پرده ئی هر زمزمٔه عشق سراید

گر عشق نباشد کمر حسن که بندد
ور حسن نباشد دل عشق از چه گشاید
گر صورت جانان نبود دل که ستاند
ور واسطٔه جان نبود تن به چه پاید
خورشید که در پردٔه انوار نهانست
گر رخ ننماید دل ذره که رباید
بی مهر دل سوخته را نور نباشد

روشن شود آن خانه که شمعیش درآید
گر ابر نگرید دل بستان ز چه خندد
ور می نبود زنگ غم از دل چه زداید

خواجو اگر از عشق بسوزند چو شمعت
خوش باش که از سوز دلت جان بفزاید
خواهی که در آئینه رخت خوب نماید

آئینه مصفا و رخ آراسته باید

خواجوی کرمانی 

 تنهایی

 عقربه های ساعتی  است 

که تکان نخورده  اند وقتی چشم 

باز می  کنی ..

عکس نوشت

عکس: 
حجت احمدی

امین تارخ بازیگر سینما، 
تئاتر و تلویزیون ایران قصد دارد 
بعد از گذشت 10 سال از آخرین 

تجربه حضور خود بر صحنه تئاتر، در نمایش »مارلون 
براندو« به نویسندگی و کارگردانی مهران رنجبر به ایفای 

نقش بپردازد.
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فراخوان مناقصات عمومی  یک مرحله ای  نوبت اول 
)همراه با ارزیابی کیفی(

اداره كل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای جنــوب اســتان کرمــان در نظــر دارد مناقصــات عمومــی ذیــل را از طریــق ســامانه تــدارکات 
الکترونیکــی دولــت برگــزار نمایــد. کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــات از دریافــت اســناد مناقصــات تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصه 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 دریافت گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهت شــرکت در 

مناقصــه محقــق ســازند. تاریــخ انتشــار مناقصــه در ســامانه تاریــخ 03/01/ 1398 مــی باشــد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : تا ساعت 13 روز چهارشنبه مورخ 08/ 03/ 1398
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : تا ساعت 13 روز پنج شنبه مورخ 03/23/ 1398

زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 8 صبح روز شنبه  مورخ 03/25/ 1398
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف : نشانی : اداره كل راهداری 

و حمل ونقل جاده ای جنوب استان کرمان به نشاني: جيرفت – کیلومتر 5 جاده کرمان_پایانه بار جیرفت و تلفن : 03443352139 و 
03443352169

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 02141934 ،  دفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768

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

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

209800028200000٢
احداث پل 10دهانه5 متری محمد آباد 

منوجان +عملیات خاکی و آسفالت
18،082،682،130
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راهداری904,134,107

2098000282000003
آسفالت قسمت تعریضی محور جیرفت 

-بلوک -فاریاب)بخش اسماعیلی(کیلومتر 
55تا65                             

راهداری53،953،882،8702،697،694

2098000282000004
روکش آسفالت مسیرهای ورودی شهر 

عنبرآباد )بلوار مختارآباد(
راهداری17،801،488،323890،074،417

فراخوان مزایـده

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

نوبت اول

بحران کم آبی 

را جدی بگیریم


