
خدای غریب و خدای قریب

رییس کمیسیون امنیت مجلس:

FATF ساز و کاری،برای 
جلوگیری از اختالس هاست
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مسئله خدا، ایمان و اعتقاد به او از بنیادی ترین مسائل است. همه به نوعی 
 به خدا اعتقاد دارند، اما در نحوه توجه به او اختالفات فراوان وجود دارد.
در مباحـث فلسـفی و بـه ویـژه در کنفرانـس  هـا، بـی  شـک بحـث 
وجـود خـدا و اثبـات آن محـوری  تریـن مبحـث  اسـت. عـده ای آن را 
انـکار مـی  کننـد، عـده ای هواهـای خـود را بـه جـای خـدا می نشـانند، 
عـده ای مفهـوم خـدا را قبـول دارنـد و آن چـه را در ذهـن دارنـد خـدا 
می خواننـد. حتـی در مباحث فلسـفه دیـن و کنفرانس هـای دینی هم 
 همیـن طـور اسـت و خـدا، غریب تریـن موضـوع مـورد بحـث اسـت.
غربـت خـدا از ایـن جـا معلـوم می شـود کـه آن کس کـه به مـا از همه 
نزدیک تـر اسـت در محافل و مجالس رسـمی و معمولـی از همه دورتر 
اسـت. خـدا را مـا با آموزه های خود می  شناسـیم و بـر طبق میل خود 
او را اسـیر اوهاممـان می کنیـم! داسـتان موسـی و مناجاتـش بـا خدا 
را هـم شـنیده اید کـه بـه خـدا شـکایت کـرد کـه این مردم پشـت سـر 
مـن خیلـی حـرف می زننـد، خـدا بـه او نـدا داد کـه به من هـم خیلی 
نسـبت ها مـی  دهند. موسـی گفت آخر مـردم چیزهایی مـی  گویند که 
در مـن نیسـت  و دروغ اسـت. خـدا نـدا داد کـه بـرای مـن هم همین 
طـور اسـت. جالـب این جاسـت که دیگـر وجود موسـی را کسـی انکار 
نمی کـرد، امـا وجـود خـدا را بسـیاری و به ویـژه امروز با پشـتوانه ای به 
ظاهـر علمـی، انـکار می  کنند و صبر خـدا را باید دید تا چه اندازه اسـت. 
او موجـودی آفریـده اسـت کـه خالق خـود را هـم منکر اسـت. اما باید 
دیـد چـرا چنین اسـت؟ آیا خدا را عـده ای قبول ندارند و یـا آموزه  های 
غلـط دیـن داران و متدینـان کار را بـه جایـی مـی  رسـاند کـه زبـان حال 
عـده  ای ایـن اسـت کـه اگـر خدایـی کـه شـما این چنیـن معرفی می 
 کنیـد ایـن خدا قابل قبول نیسـت! ایـن خدا غریب اسـت./خبرآنالین

انس طال         1.298.210

مثقال طال     17.690.250

گرم طالی 18  4.090.192

گرم طالی 24   5.454.200

انس نقره             15.76

انس پالتین      858.235

انس پاالدیوم    1.501.412

بهار آزادی      43.760.000

امامی          44.650.000

نیم       25.490.000

ربع         15.770.000

گرمی       8.680.000

دالر             128.000

یورو         148.200

پوند          168.075

درهم          34.359

لیر ترکیه           25.423

یوان چین         16.182

صد ین ژاپن    104.000   
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مسجد دزفول کج شد
»گهستونی«، فعال میراث فرهنگی: پساب اطراف 

مسجد دزفول را احاطه کرده و دیوارهای شرقی و غربی 
در حال ریزش است

پرونده پتروشیمی اختالس نیست،اخالل است
متهمان پرونده پتروشیمی، 22 میلیون یورو و 1۵ میلیون دالر، سوءاستفاده کرده اند
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بهترین کیفیت هوای 
تهران ،در سال 97 

ثبت شد
رییس سازمان حفاظت محیط زیست در نامه 
به رییس جمهوری با ارائه گزارش عملکرد این 

سازمان در حوزه معضالت زیست محیطی 
کالنشهرها گفت: از ابتدای امسال تا 18 اسفند 

97 تهرانی ها نسبت به مدت مشابه پارسال 
دو برابر هوای پاک تنفس کردند و بهترین 
کیفیت هوای ثبت شده تاکنون در تهران، 

مربوط به امسال است

صدور ویزای رایگان 
ایران و عراق از پایان 

فروردین

خداحافظی دومین چهره 
مهم اصولگرا از انتخابات

2

مدتها است که بوی نامطبوع مسیر فرودگاه امام )ره( 
به یک معضل زیست محیطی بزرگ تبدیل شده 
است و تالش ها برای حل کامل آن بی نتیجه مانده 
است. اکنون کالنتری خبر می دهد که رهبر انقالب و 
رییس جمهور مستقیم به این موضوع ورود کرده و 
درخواست کرده اند تا این مشکل به صورت کامل تا 
پایان این دولت حل شود. رییس سازمان حفاظت 
محیط زیست می گوید: مقام معظم رهبری و رئیس 
جمهوری به شدت از بوی نامطبوع مسیر فرودگاه امام 
)ره( گله مند هستند و رهبر انقالب نیز دستور داده اند تا 
پایان دولت دوازدهم این مساله رفع شود.

کالنتری: رهبر انقالب دستور 
داده اند تا پایان دولت دوازدهم 
بوی نامطبوع مسیر فرودگاه 
امام )ره( رفع شود

فرودگاه امام،
درگیر مشکل 
محیط زیستی

3

شـهرداری بم در نظر دارد نسـبت به انجام بیمه تکمیلی پرسـنل شـهرداری به مدت یک سـال از طریق شـرکتهای بیمه اقدام نماید لذا از 
شـرکتهای واجد شـرایط درخواسـت می شـود ضمن بررسـی ردیفهای زیر حداکثر تـا تاریخ98/1/21 جهت دریافت اسـناد مناقصـه و ارائه 

پیشـنهادات خود به نشـانی بم، بلوار شـهید رجایی، سـایت اداری، شـهرداری بم ، امور قراردادها مراجعه نمایند. 
1- شـرکتهای واجـد شـرایط بیمه می تواننـد با پرداخت مبلغ۵00/000 ریال به حسـاب سـیبا شـماره 010۵6۵9۳9000۳ بنام شـهرداری بم 

نسـبت به دریافت اسـناد مناقصه اقـدام نمایند. 
2- ارائه ضمانت نامه بانکی به مبلغ۵0/000/000 ریال در وجه شهرداری بم به عنوان سپرده شرکت در مناقصه الزامی می باشد.

۳- هر گاه برندگان اول تا سوم حاضر به انعقاد قرار داد نشدند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد. 
۴- ارائه مدارک خواسته شده در اسناد جهت ارزیابی الزامی است.

۵- شهرداری در رد و یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
6- مدت انجام کار از تاریخ98/۳/1 لغایت99/2/۳1 به مدت یکسال می باشد. 

۷- متقاضیان جهت اطالع بیشتر می توانند با شماره ۴۴۳۴۵211-0۳۴ تماس حاصل نمایند.

آگهی مناقصه عمومی 

علیرضا پشتیبان- شهردار بم

 )نوبت دوم(

شــهرداری انــار بــه اســتناد صورتجلســه شــماره۳2 مورخــه  96/12/8 شــورای محتــرم اســالمی شــهر انــار در نظــر 
دارد تعــداد ۷  قطعــه از اراضــی شــهرداری را بشــرح ذیــل از طریــق مزایــده حضــوری بــه فــروش برســاند . لــذا از کلیه 
متقاضیــان شــرکت در مزایــده دعــوت بعمــل مــی آیــد در روز دوشــنبه  مورخــه 9۷/12/2۷راس ســاعت  10در محــل 

ســاختمان شــهرداری حضــور بهــم رســانند. 

بــا عنایــت بــه بنــد 1 مصوبــه شــماره 120 مــورخ 9۷/12/1۴ شــورای محتــرم اســالمی شــهر انــار شــهرداری انــار قصــد دارد یک 
واحــد مغــازه تجــاری خــود را در خیابــان امــام از طریــق مزایــده بــه صــورت اجــاره واگــذار نمایــد. لــذا از متقاضیــان دعــوت مــی 
شــود جهــت کســب اطالعــات بیشــتر و دریافــت اســناد مزایــده بــه شــهرداری انــار مراجعــه نمایند.آخریــن مهلــت تحویــل پــاکات 

ســاعت 12 دوشــنبه مــورخ 9۷/12/2۷ مــی باشــد. 

قیمت کل قیمت پایهمتراژ کلبا موقعیتمحل زمینردیف
زمین)لاير(

۳۷/6818/000/0006۷8/2۴0/000تجاری- خیابان شهردار تهامیقطعه شماره 18
۳02/1۵3/000/000906/۴۵0/000مسکونی – خیابان نواب صفویقطعه شماره 2۵
2۷0۳/۵00/0009۴۵/000/000مسکونی – بلوار جمهوری )کارخانه یخ(قطعه شماره 311
26۵3/000/000۷9۵/000/000مسکونی – بلوار جمهوری )کارخانه یخ(قطعه شماره ۴2۵
2003/000/000600/000/000مسکونی – خیابان طالقانی شبستان 1۵ )کوچه 12 متری (قطعه شماره ۵1
16۴/023/000/000۴92/000/000مسکونی – خیابان طالقانی شبستان 1۵)کوچه 12 متری (قطعه شماره 62
2۷0۳/۵00/0009۴۵/000/000مسکونی – خیابان طالقانی شبستان 1۵)کوچه دبیرستان امام (قطعه شماره 73

روابط عمومی شهرداری انار 

روابط عمومی شهرداری انار 

آگهی مزایده فروش زمین

آگهی مزایده اجاره یک باب مغازه تجاری

شرایط مزایده :
1 – مقاضیــان میبایســت 10% قیمــت پایــه زمیــن را بــه حســاب 010811901۳009 نــزد بانــک ملــی شــعبه انــار واریــز نماینــد و فیــش مربوطــه را در روز مزایــده 

بــه همــراه داشــته باشــند .
2 – سپرده نفرات اول تا سوم تا روشن شدن وضعیت مزایده نگه داشته خواهد شدو در صورت انصراف به نفع شهرداری ضبط خواهد گردید . 

۳ -  شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار خواهد بود . 
۴ – کلیه هزینه های نقل و انتقال به عهده خریدار می باشد . 

۵ – هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.                                                                            
 6-متقاضیان میتوانند جهت کسب اطالعات بیشتر به واحد امالک شهرداری مراجعه نمایند.  

شرایط مزایده :
1 – مقاضیــان میبایســت 10% قیمــت پیشــنهادی بابــت اجــاره یکســال  را 
بــه حســاب 0108119013009 نــزد بانــک ملــی شــعبه انــار واریــز نماینــد و 

فیــش مربوطــه را در روز مزایــده بــه همــراه داشــته باشــند .
ــا روشــن شــدن وضعیــت مزایــده  ــا ســوم ت 2 – ســپرده نفــرات اول ت
نگــه داشــته خواهــد شــدو در صــورت انصــراف بــه نفــع شــهرداری ضبــط 

خواهــد گردیــد . 
ــار  ــنهادات مخت ــک از پیش ــر ی ــول ه ــا قب ــهرداری در رد ی 3 -  ش

ــود .  ــد ب خواه
4 – هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.                                                                            
ــه واحــد  5-متقاضیــان میتواننــد جهــت کســب اطالعــات بیشــتر ب

ــد.   امــالک شــهرداری مراجعــه نماین

  HSE آگهي جذب نیروي
در شرکت معدني و صنعتي گل گهر و شرکت هاي تابعه 

شـركت معدنـی و صنعتـی گل گهـر در نظر دارد جهت نيروي انسـاني مورد نياز  خود و شـركت هاي تابعه، در مقطع ليسـانس 
از طريـق برگـزاري آزمون كتبي، مصاحبه تخصصي و تسـت های روانشـناختی به صـورت قراردادي نيـرو جذب نمايد. 

مدیریت قراردادها و معامالت- شركت معدنی و صنعتی گل گهر 

افراد عالقه مند می توانند برای ثبت نام از تاريخ 9۷/12/1۵ تا تاریخ 9۷/12/2۷ به آدرس اينترنتي  )www.hrdms.ir( مراجعه نمایند.

جدول رشته های مورد تقاضا
جنسیترشته تحصیلیمقطع تحصیلیردیف

1

کارشناس

مهندسي صنايع گرايش ايمني صنعتي

مرد

مهندسي بهداشت حرفه اي2

مهندسي ايمني و حفاظت كار3

4HSEكارشناسي سالمت ايمني و محيط زيست

مهندسي تكنولوژي ايمني صنعتي5

مهندسي ايمني گرايش حفاظت فني6

مهندسي ايمني صنعتي و محيط كار7

نوبت اول
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

1 0 0 0 3 4 3 2 1 1 7 8 3 4

پرونده پتروشیمی اختالس نیست،اخالل است
متهمان پرونده پتروشیمی، 22 میلیون یورو و 1۵ میلیون دالر، سوءاستفاده کرده اند

دادستان تهران:  اطاله عمدی، در کار نبوده، حجم مالی پرونده پتروشیمی زیاد است

آبــادی«  دولــت  جعفــری  »عبــاس 
ــر  ــار نظ ــل از اظه ــران، قب ــتان ته دادس
در مــورد پرونــده پتروشــیمی گفــت: 
قــوه  رییــس جدیــد  دوره  امیــدوارم 
ــا تحقــق ســه هــدف  ــه همــراه ب قضایی
عمــده، اعــم از تحقــق عدالــت ، افزایــش 
کارآمــدی دســتگاه قضایی ،امیدبخشــی 
ــی  ــتگاه قضای ــه دس ــردم ب ــاد م و اعتم
ــه ای  ــی در نقط ــتگاه قضای ــد و دس باش
ــد  ــردم احســاس کنن ــه م ــرد ک ــرار گی ق
کــه دســتگاه قضایــی ملجا،همه کســانی 
ــم شــده اســت.  ــا ظل ــه آنه اســت کــه ب

واقعــی  رقــم  دربــاره  ادامــه  در  وی 
پرونــده پتروشــیمی گفــت: ایــن پرونــده 
ــه در  ــوده ک ــی ب ــن پرونده های از مهمتری
ــکیل  ــران تش ــرای ته ــال 91 در دادس س
شــده اســت. ســال 88 کــه شــرکت 
پتروشــیمی بازرگانــی ایــران واگــذار 
می شــود و بــه لحــاظ اقدامــات کســانی 
کــه ایــن شــرکت را خریــداری مــی 
ــده تشــکیل می شــود.  ــن پرون ــد ای کنن
اینکــه  اوال اختالســی در کار نیســت. 
ــارد  ــد، 6 میلی ــر کردن ــی تیت روزنامه های
ــت.  ــذب اس ــالس، ک ــورو اخت ــا ی دالر ی
و  اســت  خصوصــی  شــرکت  یــک 
نمی توانــد اختــالس کنــد. مجمــوع 6 
میلیــارد دالری کــه اعــالم شــد، مجمــوع 

معامــالت مالــی ایــن پرونــده بــوده 
اســت نــه مجمــوع میــزان رد مــال 

ــده. پرون

»مدرک سوزی« کردند
وی افــزود: در ایــن پرونــده حــق العمــل 
کاری بــه حالــت اقــدام مالکانــه تبدیــل 
ــه  ــد. بلک ــه نیاوردن شــد و اصــل ارز را ک
ــا تاخیــر  ــا ب ــد و ی مــدرک ســوزی کردن
کردنــد.  پرداخــت  داخلــی  منشــا  از 
ــارد دالر  ــا 6 میلی ــات آنه ــوع عملی مجم
ــرم شــده  ــه ج ــی ک شــده اســت. اتفاق
ــان اســتفاده های  ــه متهم ــن اســت ک ای
مــی  چــه  هــر  کردنــد.  شــخصی 
و  نکردنــد  وارد  وارد کننــد،  خواســتند 
و  ترکیــه  و  آلمــان  در  شــرکت هایی 

دوبــی درســت کردنــد و بخشــی از 
خــود  حســاب های  بــه  را  دالرهــا 
پول هایــی کــه  و مجمــوع  ریختنــد 
برداشــته اند، 22میلیــون یــورو و 15 
میلیــون دالر اســت و مبلــغ ریالــی آن 
حــدود 65 میلیــارد تومــان اســت کــه 

کرده انــد. سوءاســتفاده 
وی افــزود: متهمــان دو گروه انــد. 8 
و 6  داشــتند  اول، مشــارکت  متهــم 
متهــم دوم معاونــت داشــتند. ایــن 
ــد  ــام دادن ــات ارزی انج ــر عملی 14 نف
ریــال  بــه  را  التفــاوت هــا  و مابــه 

ــالل  ــم اخ ــا معتقدی ــد، م ــل کردن تبدی
ــه  ــوده البت ــام اقتصــادی کشــور ب در نظ
ــف  ــون مکل ــه قان ــی دارد ک ــا ادعای آنه
نکــرده کــه ارز بــه مــا بدهیــد و در مــورد 
شــرکت های پتروشــیمی  ایــن دعــوا 
االن وجــود دارد. پرونــده پتروشــیمی 
فســاد بــوده ولــی اختــالس نبــوده 
ــده  ــن پرون ــل ای ــن دلی ــه ای ــت. ب اس
اســت  اقتصــادی  نظــام  در  اخــالل 
ــزی  ــک مرک ــه بان ــد ب ــا را بای ــه ارزه ک
روزنامه هــا  برخــی  می دادنــد. 
فضاســازی کردنــد و یــک پرونــده فســاد 
کــه بــرای مــا فرصــت بــود تــا بــه مــردم 
ــی  ــتگاه قضای ــه دس ــم ک ــاد بدهی اعتم
بــه امــور توجــه دارد را تبدیــل بــه تهدیــد 
کردنــد و ذهــن مــردم را خــراب کردنــد و 
گفتنــد همــه بردنــد و اختــالس کردنــد.

پرونده پتروشیمی
 مفتوح است

ــده  ــن پرون ــزود: ای ــران اف دادســتان ته
پرونــده  و  دارد  مفتوحــی  بخــش 
ســنگینی اســت و یــک بخش هایــی 
بــوده  کشــور  از  خــارج  در  ارقــام  از 

عیــن  در  رســانه ها  افــزود:  انــد. وی 
ــاگری  ــری و افش ــه گ ــه مطالب ــال ک ح
می کننــد، مــا از آن اســتقبال می کنیــم. 
خواهشــا ذهــن مــردم را خــراب نکننــد. 
او در پاســخ بــه اینکــه چــرا رســیدگی به 
پرونــده طوالنــی شــده اســت،گفت: زیــرا 
ــه عمــدی  ــده ســنگین اســت. اطال پرون
در کار نبــوده و حجــم مالــی پرونــده 
زیــاد اســت. امیــدوارم محاکمــه بــه 
ــا  ــا م ــی انجــام شــود و رســانه ها ب خوب

ــد. ــکاری کنن ــتر هم بیش
جعفــری دولــت آبــادی دربــاره فــرار 
پرونــده  در  االســالم  شــیخ  مرجــان 
ــان  ــی از متهم ــت: برخ ــیمی گف پتروش
کــه مثــل آن خانــم از کشــور فــرار کرده و 
از ســال 21/ 5/ 91  کــه پرونــده تشــکیل 
شــده از کشــور فــرار کــرده اســت. اینکــه 
ــال 96  ــا س ــم ت ــن خان ــه ای ــد ک بگوین
بــوده و کاری بــا او نداشــته اند، ایــن 
طــور نیســت و از متهمــان اصلــی بــوده 
ــران  ــه ای ــر ب ــا اگ ــان حتم ــت. ایش اس
بیایــد یــا از طریــق پلیــس بیــن الملــل 
تحــت تعقیــب قــرار گیرد،جــزو متهمــان 

ــده اســت. ــی پرون اصل
دادســتان تهــران بــا اشــاره بــه ســخنان 

رییــس قــوه قضاییــه یــادآور شــد: آقای 
رییســی گفتنــد کــه  از ســال 73 تــا 83 
کــه در ســازمان بازرســی بــوده و بعدهــا 
کــه تــا ســال 93 در حــوزه معاونــت 
ــده  ــری پرون ــرده، یکس ــت ک اول فعالی
ــه از  ــه هم ــرده ک ــم را رصــد ک ــای مه ه
یــک جنــس انــد و مــی شــد اقداماتــی 
صــورت بگیــرد کــه امیرمنصورآریــا و 
بابــک زنجانــی و پتروشــیمی رخ ندهــد، 
لــذا نشــان مــی دهــد کــه  دســتگاه هــا 
ــد.  ــداده ان ــام ن ــی را انج ــات کاف اقدام
ــای  ــده ه ــم پرون ــازه بدهی ــرا اج ــا چ م
بــزرگ تشــکیل شــود و کارآمــدی نظــام 
زیــر ســوال بــرود و ســپس  تعقیــب و 
ــم  ــه را مته ــوه قضایی ــم و ق ــدان کنی زن
ــی  ــکاری نم ــت هم ــا دول ــه ب ــم ک کنی
ــد  ــد؟ ایشــان )اقــای رییســی( گفتن کن
و  دهیــم  تغییــر  را  ســاختارها  بایــد 
ســاختارها ضــد فســاد شــوند و اجــازه 
ندهنــد فســادی رخ دهــد وایــن کار بایــد 
از دولــت شــروع شــود. وی تاکیــد کــرد: 
ــل  ــیرین و در عم ــعار ش ــت در ش عدال
تلــخ و ســخت اســت؛ امیــدوارم تلخــی 

ــم. ــم شــیرین کنی ــا بتوانی اش را م

ته
نک

در ایـن پرونده حـق العمل کاری به حالت اقـدام مالکانه 
تبدیـل شـد و اصل ارز را کـه نیاوردند. بلکه مدرک سـوزی 
کردنـد و یـا بـا تاخیـر از منشـا داخلـی پرداخـت کردنـد. 
مجمـوع عملیـات آنها 6 میلیارد دالر شـده اسـت. اتفاقی 
کـه جـرم شـده ایـن اسـت کـه متهمـان اسـتفاده های 
شـخصی کردنـد. هـر چـه مـی خواسـتند وارد کننـد، وارد 
نکردنـد و شـرکت هایی در آلمـان و ترکیه و دوبی درسـت 
کردنـد و بخشـی از دالرها را به حسـاب های خـود ریختند 
و مجمـوع پول هایـی کـه برداشـته اند، 22میلیـون یـورو 
و 1۵ میلیـون دالر اسـت و مبلـغ ریالـی آن حـدود 6۵ 

میلیـارد تومـان اسـت کـه سوءاسـتفاده کرده اند.

پیام رسـانه

روزنامه گاردین از سـفر نخست وزیر 
بریتانیا به استراسـبورگ برای آخرین 

شانسـش جهت نجات برگزیت خبر داده 
است.

خبرگـزاری اسپوتنیک نوشته 
دولت ونزوئال بـه دیپلمات های آمریکایی 

72 سـاعت مهلت داده که از این کشور 
بروند. بیرون 

خبرگـزاری الجزیره در تیتر یک 
خود از درخواسـت مردم الجزایر برای 

جایگزینی رییس جمهوری شـان نوشته 
است.

خاورمیانهروسیهانگلستان
خبرگـزاری دویچه وله در تیتر یک 
خود بـه تصمیم دولت بریتانیا در ارتباط 

با برگزیت پرداخته اسـت.
آلمان

گزارش 
ایسنا

مجمع عمومی خانه احزاب ایران پنجشنبه این هفته برگزار می شودپیام خبر
مدیرکل دفتر امور سیاسی وزارت کشور از برگزاری مجمع عمومی خانه احزاب در روزپنج شنبه خبر 
داد و گفت: در این جلسه اعضای شورای مرکزی و بازرسین خانه احزاب انتخاب می شوند.

لنا
 ای

س:
عک

نایـب رییـس مجلـس شـورای اسـالمی 
گفـت: مجمع تشـخیص مصلحـت نظام 
نمـی توانـد مانند شـورای نگهبـان مصوبه 
مجلـس را مـورد بررسـی قـرار دهد.علـی 
مطهـری نماینـده در جلسـه علنـی امروز 
اسـتناد  بـا  اسـالمی   مجلـس شـورای 
بـه اصـل 112 قانـون اساسـی در جریـان 
بررسـی نظـرات شـورای نگهبان بـر الیحه 
بودجه سـال 98 گفت: اصالح کمیسـیون 
سـال  بودجـه  الیحـه  و  بودجـه  تلفیـق 

آینـده بـه دنبال ایـرادی اسـت که مجمع 
تشـخیص مصلحت گرفته، ایـن در حالی 
اسـت کـه مجمـع نمی توانـد بـه مصوبـه 
مجلـس ایراد بگیرد.نماینـده مردم تهران، 
پردیـس  و  ری، شـمیرانات، اسالمهشـر 
در مجلـس ادامـه داد: مجمـع نمی توانـد 
مصوبـه  از  بعـد  نگهبـان  شـورای  ماننـد 
مجلـس بـه آن ورود کنـد و بگویـد بایـد 
مصوبه ای اصالح شـود، بلکـه می تواند در 
جریـان تصویب طرح یـا الیحه اعالم نظر 

کنـد تا مجلـس آن نظر را اعمـال کند.وی 
گفـت: بنابرایـن ورود بـه ایـرادات مجمع 
مصوبـه  از  نظـام  مصلحـت  تشـخیص 
مجلـس در الیحه بودجه سـال 98 خالف 
اصل 112 قانون اساسـی اسـت و مجلس 
نبایـد بـه ایـن ایراد وارد شـود، چـرا که در 
آینـده بـه جـای یـک شـورای نگهبـان دو 
شـورای نگهبان خواهیم داشـت. مسـعود 
پزشـکیان نایـب رئیس مجلس شـورای 
اسـالمی در پاسـخ بـه ایـن اخطـار گفت: 
مـا نظر شـورای نگهبـان درخصوص الیحه 
بودجه را بررسـی می کنیم و در صورتی که 
نماینـدگان بر مصوبات خود مجـدداً اصرار 
کننـد، بـرای تعییـن تکلیـف بـه مجمـع 

تشـخیص مصلحـت ارسـال می شـود.

 مجمع نمی تواند مصوبات 
مجلس را بررسی کند

اصولگرایان به دلیل خرابکاری هایشان، در 
هر انتخابات اسم خود را عوض می کنند

رییـس فراکسـیون نماینـدگان والیـی تاکیـد کـرد: مـردم باید به اصـالح طلب 
و اصولگرایـی کـه سـالمت دارد و کارآمد اسـت و مـی تواند کار کنـد رای دهند. 
نبایـد انتخابـات را حزبـی کنیـم طـوری کـه هرکـس هـر جنـس بنجلـی را در 
لیسـت بگـذارد و بـه مـردم بدهد.حمیدرضـا حاجـی بابایـی در گفت و گـو بـا 
خبرنگار سیاسـی ایلنا در پاسـخ به این سـوال که راهبرد انتخاباتی اصولگرایان 
بـرای انتخابـات مجلـس یازدهـم چگونـه خواهد بـود؟، گفت: انتخابـات آینده 
بایـد بـر مبنـای انقالبی گری باشـد. مـردم ایران اگر می خواهند مشـکل کشـور 
حـل شـود بایـد بـر مبنای کارآمدی، سـالمت و عدالـت افـرادی را انتخاب کنند 
کـه از جنـس خودشـان باشـند. حاجـی بابایی در پاسـخ به این سـوال که چرا 
اصولگرایان در هر انتخابات با یک نام و نشـان وارد می شـوند؟، اظهار داشـت: 
وقتـی یـک بـار می آینـد و خـراب می کننـد اسم شـان را عوض می کننـد که آن 
خرابـکاری معلـوم نشـود. چـون می آیند و مـردم را راضی نمی کننـد.وی افزود: 
تفکـرات فـرق نمی کنـد اصالح طلـب و اصولگـرا این هـا بـا یـک اسـم می آینـد 
و آن کارشـان جـواب مـردم را نمی دهـد و مردم قانع نیسـتند. مثال اسـمش را 
مـی گذارنـد »امیـد« یعنـی می گوینـد این ها کـه تـا االن گفتیم ناامیـدی بوده 

از ایـن بـه بعد امید اسـت.         

سیاستسیاست

خداحافظی دومین چهره مهم اصولگرا از انتخاباتFATF ساز و کاری، برای جلوگیری از اختالس هاست
رییس کمیسـیون امنیـت ملی و 
سیاسـت خارجی مجلـس تاکید 
کرد که FATF سـاز و کاری اسـت 
کـه در صـورت اسـتفاده الزم از آن 
می تـوان جلـوی خیلی از اختالس هـا و جرایم سـازمان یافته 
بین المللـی بـه خصـوص در بعد مالی را گرفـت و افراد را تحت 
تعقیـب قـرار داد.حشـمت هللا فالحـت پیشـه در گفت وگـو بـا 
ایسـنا، درباره موضوع اختالس های شـرکت پتروشـیمی گیت 
و تأثیر پیوسـتن به FATF بـرای جلوگیری از این اختالس ها 
گفت: سـاز و کارها و کنوانسـیون های بین المللی اسـتفاده های 
دوگانـه دارد. یعنـی بـه میزان احتمال سـوء اسـتفاده دشـمن 
از ایـن کنوانسـیون ها می تـوان دربـاره حـق شـرط ها و حـق 
تحفظ هـا جلـوی سـوء اسـتفاده را گرفـت. همچنیـن امـکان 

اسـتفاده در داخـل کشـور هم وجـود دارد. به عبـارت دیگر این 
موضـوع شـبیه اینترپل اسـت که مـا می توانیم از آن اسـتفاده 
کـرده، همچنیـن برخـی از حقوق را احیا نمـوده تا حقوق ملت 
را کـه برخـی غـارت و ضایـع می کننـد را بـه کشـور برگردانیـم. 
وی ادامـه داد: گـروه اقـدام ویـژه مالی )FATF( سـاز و کاری 
اسـت کـه در صـورت اسـتفاده از آن می تـوان جلـوی خیلی از 
اختالس هـا را گرفـت و خیلـی از کسـانی کـه جرایـم سـازمان 
یافتـه بین المللـی دارنـد از جملـه در زمینـه مالـی را می تـوان 
تحـت تعقیـب قـرار داد ولـی نبایـد از این نکته غافل شـد که 
ممکـن اسـت در طرف مقابل دشـمنان اسـتفاده خـاص خود 
را کننـد. ایـن طبیعـی اسـت کـه برخـی کشـورها حسـن نیت 
نداشـته، پـس مـا بایـد ضمـن بهانـه زدایی بـه گونـه ای عمل 

کنیـم کـه بتوانیم از ایـن موضـوع حداکثر اسـتفاده را ببریم.

حاکـی  اطالعـات  و  اخبـار 
محمدباقـر  اسـت کـه  آن  از 
قالیبـاف بـه همیـن زودی ها 
جـای سـعیدی کیا را در بنیـاد 
انتخابـات 98  دو  معـادالت  و  می گیـرد  مسـتضعفان 
و 1400 تغییـرات اساسـی خواهـد کـرد. ایـن طـور کـه 
معلوم اسـت بنیاد مسـتضعفان و ریاسـت آن تا مدتی 
در صـدر اخبـار خواهـد مانـد. از حواشـی و ماجـرای 
حقـوق 19 میلیـون محمد سـعیدی کیا خیلی نگذشـته 
امـا خبـر داغ تـری در راه اسـت. اطالعـات دریافتـی 
حاکـی از آن اسـت کـه محمـد باقـر قالیبـاف شـهردار 
سـابق تهـران بـه همیـن زودی هـا بـه  ریاسـت ایـن 

نهـاد خواهـد رسـید. گمانه زنی هـای در مـورد انتصاب 
وی بـه عنـوان ریاسـت ایـن نهـاد ثروتمنـد بالفاصلـه 
بعـد از کنارگیـری وی از انتخابـات 96 شـروع شـد . 
از آن زمـان تـا کنـون ایـن اتفـاق رخ نـداده امـا  بـر 
اسـاس اخبـار موجـود در سـه ماهـه ابتـدای سـال 98 
باالخـره حکـم خـود را مـی گیرد و رسـما رئیـس بنیاد 
مسـتضعفان مـی شـود.  این انتصاب را بـی گمان باید 
یکـی اثرگذارتریـن انتصـاب هـای سـال بعـد دانسـت. 
انتخابـات 98 و 1400 در  از گردونـه  خـروج قالیبـاف 
شـرایطی کـه سـید ابراهیـم رئیسـی نیـز بـه ریاسـت 
دسـتگاه قضا رسـیده اسـت؛ تغییرات مهمی در آرایش 

سیاسـی ایجـاد خواهـد کـرد. 
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نمایندگان مجلس شـورای اسـالمی با امکان عزل نمایندگان 
بـا حکـم دیوان عالی کشـور در صورت از دسـت دادن شـرایط 
نمایندگـی در طـول دوره مجلـس شـورای اسـالمی مخالفت 
کردند.بـه گزارش ایسـنا، نمایندگان مجلس شـورای اسـالمی 
در جلسـه علنـی روز )سه شـنبه( مجلـس مـاده 64 طـرح 
اصـالح مـوادی از قانـون انتخابـات مجلس شـورای اسـالمی 
را بررسـی کـرده و آن را حـذف کردند.براسـاس ایـن مـاده در 
صورتـی کـه شـرایط نمایندگی هـر یک از نماینـدگان مجلس 
شـورای اسـالمی در طـول دوره نمایندگـی بـا اعـالم هیـات 
نظـارت بـر رفتـار نمایندگان زائل می شـد با حکم دیـوان عالی 

کشـور از نمایندگـی عزل می شـدند.

وزیـر امـور خارجـه کشـورمان در گفـت وگـو بـا یـک رسـانه 
عربـی بـه مسـاله سـفر روحانی بـه بغداد، ارتباط سـفر بشـار 
اسـد بـه تهـران بـا اسـتعفای وی، روابـط ایران و عربسـتان و 
همچنیـن روابط ایران و روسـیه پرداخت.محمد جواد ظریف، 
وزیـر خارجـه ایـران در گفت وگـو بـا بی بی سـی عربـی کـه 
بخـش کوتاهی از آن روز دوشـنبه منتشـر شـد، گفت: منطقه 
خاورمیانـه نیازمنـد همـکاری میان تمـام طرف ها اسـت و ما 
راهبـردی منطقـه ای داریـم و هـدف آن "منطقـه ای قوی تـر" 

اسـت نـه "کشـوری قـوی" و یـا "مردانی قـوی".  

مخالفت مجلس با 
امکان عزل نمایندگان

وزارت خارجه مسوول رسمی 
سیاست های خارجه ایران است

چهارمین جلسـه رسـیدگی به اتهامات حسـین هدایتی و 10 
متهـم بـه اخـالل در نظام اقتصادی کشـور برگزار شـد.قاضی 
مسـعودی مقـام در ابتـدای چهارمیـن جلسـه رسـیدگی بـه 
اتهامـات حسـین هدایتـی و 10 متهـم بـه اخـالل در نظـام 
اقتصـادی کشـور مـواد 193 و 194 قانـون آییـن دادرسـی 
کیفـری را قرائـت و به متهمین تفهیم کرد و گفت: در جلسـه 
قبـل تعـدادی از متهمیـن دفاعیـات خـود را ارائـه دادنـد و 
امـروز هم سـایر متهمین دفاعیـات خود را ارائـه می دهند و 

پـس از آن وارد آخریـن دفاعیـات خواهیـم شـد.

رییس کمیسـیون آموزش و تحقیقات مجلس شـورای اسالمی 
بـا تاکیـد براینکـه هرجـا دانشـجویان نقـش بیشـتری داشـته 
انـد، نتایـج بهتـری گرفته ایـم، گفت: جامعه دانشـجویی ضمن 
تحقیـق و نقـد تصمیم هـا در حوزه اسـناد باالدسـتی، اجرایی و 
مصوبـات مجلـس، بـرای رفـع چالش هـای مهم کشـور راهکار 
ارائـه کنـد. محمدرضـا عـارف  گفت: درک شـرایط زمانی بسـیار 
حائـز اهمیـت اسـت. جوانـان بایـد بداننـد در چه زمانـی برخی 
موضـوع هـا را مطـرح کننـد، ایـن موضـوع بـه معنـای محافظه 
کاری نیسـت، بلکـه دانشـجویان بایـد در عیـن مطالبـه گـری 

شـرایط کشـور را درک کننـد.

هدایتی: اقرار می کنم کل 
بدهی، به گردن من است

دانشجویان، برای چالش های 
مهم راهکار ارائه کنند
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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پیام رسـانه

خبرگـزاری فرانس2۴ در تیتر یک 
خود به پوشـش اعتراضات مردم الجزایر 

به رئیس جمهوری شـان پرداخته است.

خبرگـزاری یورونیوز در یک گزارش 
تصویـری به ارائه اطالعات در ارتباط با 
قربانیان سـقوط هواپیمای اتیوپیایی 

پرداخته است.

روزنامـه نیویورک تایمز در تیتر 
یک خود با انتشـار تصویری از مراسم 

یادبود قربانیان سـانحه سقوط هواپیمای 
اتیوپیایی خبر داده اسـت.

آمریکااروپافرانسه
خبرگـزاری سی ان ان خبر داده است 
بریتانیـا ورود هواپیماهای بوئینگ 737 

ماکـس را به حریم هوایی اش ممنوع 
کرده است.

آمریکا

 پیام
 زیست
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w 
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توقف رهاسازی آب از سد 
مهاباد به دریاچه ارومیه 

مدیـر دفتر اسـتانی سـتاد احیای 
آذربایجـان  در  ارومیـه  دریاچـه 
غربـی از توقـف رهاسـازی آب از 
سـد مهابـاد بـه دریاچـه ارومیـه با درخواسـت یـک نماینده، 
خبـر داد.فرهـاد سـرخوش در خصـوص درخواسـت نماینده 
مهابـاد از وزیـر نیـرو مبنـی بـر توقـف رهاسـازی آب از سـد 
مهابـاد بـه سـمت پیکـره و موافقـت وزارت نیـرو در ایـن 
خصـوص ابـراز تاسـف کـرد و افـزود: تمامـی تـالش سـتاد 
در صـورت  اسـت چـرا کـه  ارومیـه  دریاچـه  نجـات  احیـا، 
خشـک شـدن ایـن نگین آبـی زندگـی 15 میلیـون جمعیت 
بـا مشـکل مواجـه خواهـد شـد؛ سـتاد احیـا بـه جـد پیگیر 

ادامـه رهاسـازی از سـد مهابـاد خواهـد بـود.

ارومیه

تالش برای خروج 
تاالب انزلی

در   1975 سـال  در  انزلـی  تـاالب 
رسـید  ثبـت  بـه  رامسـر  کنوانسـیون 
امـا بـه دلیـل تخریـب و دخالت هـای 
انسانی در سـال 1993 به عنوان تاالبی 
فهرسـت  در  احیاسـت،  نیازمنـد  کـه 
مونتـرو )در خطـر نابـودی( بـه ثبـت 
رسـیده اسـت و تالش ها بـرای خروج 

تـاالب از ایـن فهرسـت ادامـه دارد.
بـه گـزارش ایرنـا از سـازمان حفاظـت 
محیط زیسـت، مدیرکل دفتـر آموزش 
محیـط  زیسـت این سـازمان گفـت: با 
توجـه به مشـکالت بـه وجود آمـده در 
تـاالب انزلـی، اقداماتی بـرای حفاظت 
و احیـای ایـن تـاالب ارزشـمند صورت 
دولـت  درخواسـت  بـه  بنـا  و  گرفتـه 
آژانـس  ایـران،  اسـالمی  جمهـوری 
ژاپـن  بین المللـی  همکاری هـای 
)جایـکا(، پشـتیبانی خـود را در اجرای 
پروژه هـای مطالعـه مدیریـت یکپارچه 
بـرای حفاظـت از اکوسیسـتم تـاالب 
اکولوژیـک  پـروژه مدیریـت  و  انزلـی 
تـاالب انزلـی در دو فـاز عملیاتـی کرده 
است.کنوانسـیون رامسـر قدیمی ترین 
کنوانسـیون محیط زیسـتی دنیا است 
که در سال 1971 )سال 1349( در شهر 
رامسـر واقـع در شـمال ایـران بـا هدف 
حفاظـت از تاالب هـای جهـان شـکل 
گرفـت. آرش یوسـفی اظهـار داشـت: 
اکنون تـاالب انزلی در فهرسـت مونترو 
قـرار دارد کـه سـعی داریـم آن را از این 
فهرسـت خـارج کنیم.تاالب هایی که در 
خطـر نابودی قـرار دارند یـا کارکرد خود 
را از دسـت داده اند در فهرسـت مونترو 
قـرار می گیرنـد البتـه ایـن بـه معنـای 
خـروج از رامسـر سـایت نیسـت بلکـه 
دولت هـا با انجـام اقداماتـی می توانند 
کارکـرد تـاالب را بهبـود داده و آن را از 

ایـن فهرسـت خـارج کنند.

فرودگاه امام ،درگیر مشکل محیط زیستی
کالنتری: رهبر انقالب دستور داده اند تا پایان دولت دوازدهم بوی 

نامطبوع مسیر فرودگاه امام )ره( رفع شود

خبر

ورود به حل ماجرای بوی نامطبوع مسیر فرودگاه امام )ره(

ــه   ــوان یکــی از شــاخص ترین گون ــه عن افعــی دم عنکبوتــی ب
افعی هــا، تنهــا در ایــران وجــود دارد. تجــارت غیرقانونــی، 
ــر  ــن دفت ــرای همی ــد. ب ــد می کن ــه را تهدی ــن گون ــای ای بق
ــوری  کنوانســیون )SITIS( تجــارت گونه هــای گیاهــی و جان
در ایــران، پیشــنهاد داده کــه افعــی دم عنکبوتی در لیســت این 

کنوانســیون قــرار گیــرد.
در ایــن مــورد رضــا فرجی-مدیــر اجرایــی کنوانســیون تجــارت 
گونه هــای گیاهــی و جانــوری در معــرض انقــراض-  بــا 
ــح  ــی، تصری ــگاه ارزشــمند افعــی دم عنکبوت ــر جای ــد ب تاکی
کــرد: »افعــی دم عنکبوتــی« گونــه اندمیــک ایــران بــه حســاب 
ــا در کشــورمان  ــه تنه ــن گون ــه ای ــا ک ــن معن ــه ای ــد. ب می آی
یافــت می شــود و در ســال 2006 شناســایی و بــه عنــوان 
ــرد:  ــد ک ــی شــد.این خزنده شــناس تاکی ــد معرف ــه جدی گون
افعــی دم عنکبوتــی گونــه بســیار خاصــی از افعــی اســت کــه 
انتهــای دم آن عنکبوتــی شــکل اســت و از آن بــه عنوان طعمه 
بــرای فریــب اســتفاده می کنــد و زمانــی کــه پرنــده ای بــه آن 
ــد.  ــده اقــدام می کن ــه شــکار پرن نزدیــک می شــود نســبت ب
ایــن گونــه از لحــاظ تکاملــی در دنیــا بی نظیــر اســت، هرچنــد 
ــری  ــرات ظاه ــل و تغیی ــم تکام ــا ه ــای ماره ــی گونه ه برخ
ــی  ــی افعــی شــاخدار دم عنکبوت ــد تکامل ــا رون داشــته اند ام
بی نظیــر و بــا هــدف شــکار اختصاصــی از پرنده هــای 
کوچــک بــوده اســت.فرجی در پاســخ بــه پرسشــی در مــورد 
خطــرات احتمالــی بــرای افعــی دم عنکبوتــی گفــت: از آنجــا 
کــه افعــی دم عنکبوتــی از لحــاظ ظاهــری و رفتــاری یــک گونه 
منحصربفــرد اســت و تنهــا در ایــران یافــت می شــود بــه یــک 
گونه بازارپســند تبدیل شــده اســت و بســیاری از کلکســیونرها 
ــد کــه ایــن  ــادی دارن ــاغ وحش هــا عالقــه زی ــان ب ــا صاحب ی
ــن  ــند. در چنی ــته باش ــود داش ــای خ ــه را در مجموعه ه گون
شــرایطی متأســفانه افعــی دم عنکبوتــی از کشــور خارج شــده 
ــرًا  ــود. اخی ــی می ش ــر قانون ــروش غی ــد و ف ــت و خری اس
نمونــه ای داشــتیم کــه مقصــد افعــی دم عنکبوتــی آلمــان بود.
مدیــر اجرایــی کنواســیون تجارت گونه هــای گیاهــی و جانوری 
در معــرض انقــراض بــا تاکیــد بــر اینکــه جمعیــت افعــی دم 
عنکبوتــی بــرای برداشــت بــه شــدت شــکننده اســت، در مــورد 
رونــد پراکنشــی ایــن گونــه گفــت: آمــار جمعیتــی دقیقــی از 
ــن  ــی در ای ــه کامل ــم چــون مطالع ــی نداری افعــی دم عنکبوت
ــش آن در  ــده پراکن ــا عم ــت، ام ــه اس ــورت نگرفت ــورد ص م
ــالم اســت و در اســتان های کرمانشــاه و لرســتان  اســتان ای
ــی در  هــم یافــت می شــود. امیــدوارم جوامــع بومــی و محل
حفاظــت از ایــن گونــه شــاخص، هوشــیارانه ترعمل و در برابــر 
پیشــنهادات بــرای صیــد و فــروش ایــن افعــی دم عنکبوتــی 
مقاومــت کننــد و حتــی تخلفــات ایــن حــوزه را بــه ســازمان 

حفاظــت محیــط زیســت اطــالع دهنــد.
ــی  ــا تجــارت افع ــه ب ــا اشــاره ضــرورت مقابل ــه ب وی در ادام
دم عنکبوتــی اظهارکــرد: پیــرو وظایــف »ســایتیس« کــه بــرای 
ــر تجــارت  ــراض در براب حفاظــت از گونه هــای در معــرض انق
ــه تقاضــای  ــی تشــکیل شــده اســت و از آنجــا ک ــر قانون غی
بین المللــی بــه دلیــل تجــارت غیــر قانونــی ایــن گونــه 
بســیار بــاال اســت، مدیریــت کنوانســیون ســایتیس در ایــران، 
ــیون  ــزی کنوانس ــه مرک ــه دبیرخان ــم و ب ــی را تنظی پروپوزال
ارســال کــرد تــا ایــن گونــه را بــه ضمائــم ســایتیس اضافــه و 
بــه ایــن ترتیــب از تجــارت غیــر قانونــی آن پیشــگیری کنــد.

تجارت »افعی دم عنکبوتی« 
ممنوع می شود

معــدن بوکســیت تــاش شــاهرود کــه ماه هــا 
ــانه ها و  ــری رس ــی از ســوژه های خب ــه یک اســت ب
ــل  ــل شــده، تعطی دوســتداران محیط زیســت تبدی
ــتاندار و  ــاون اس ــدی، مع ــرم محم ــد ک ــد. محم ش
فرمانــدار شــاهرود ضمــن تاییــد ایــن خبــر اظهــار 
کــرد: معــدن بوکســیت تــاش شــاهرود تــا حصــول 

نتیجــه قانونــی تعطیــل اعالم می شــود.وی بــا بیان 
ــاه  ــراوان در مهرم ــای ف ــس از پیگیری ه ــه پ اینک
امســال در فرمانــداری، نشســتی برگــزار و مطالبــات 
ــیت در 15  ــدن بوکس ــف از مع ــتگاه های مختل دس
ــود در  ــا ب ــرد: بن ــد مصــوب شــد، خاطرنشــان ک بن
یــک بــازه زمانــی مشــخص خواســته های قانونــی 

دســتگاه های مختلــف از معــدن اجرایــی شــود کــه 
متأســفانه تاکنــون بــه دالیــل مختلــف ایــن امــر بــه 
وقوع نپیوســته اســت.در آن نشســت کــه مدیرعامل 
آلومینــا نیــز حضــور داشــت، قــرار شــد اگــر هرکــدام 
از مصوبــات 15 گانــه اجرایــی نشــود ایــن اختیــار به 
ــد  ــل کن ــداری داده شــود کــه معــدن را تعطی فرمان
و همــه صــورت جلســات مشــروح مذاکــرات نیــز 
موجــود اســت.با پیگیری هــای مختلــف از طریــق 
ــا ایــن موضــوع و دریافــت  دســتگاه های مرتبــط ب
گزارش هــای آنهــا مشــخص شــد بخــش بزرگــی از 
ایــن مصوبــات بــه دالیــل مختلــف اجرایــی نشــده 

و لــذا تصمیــم گرفتــه شــد معــدن تــا زمــان عمــل 
بــه آنهــا تعطیــل شــود. فرمانــداری خــود را موظــف 
و مکلــف بــه عمــل بــه قانــون می دانــد و امیدواریــم 
کســانی کــه در امــر معــدن فعالیــت می کننــد نیــز 
موظــف بــه اجــرای قانــون باشــند. اســتخراج مــاده 
معدنــی بوکســیت از منطقــه تــاش در ارتفاعــات کوه 
ــام می شــده و  ــاهرود انج ــاهوار ش ــری ش 4000 مت
برخــی کارشناســان ایــن بخــش معتقدنــد کــه یکی 
از مخاطــرات تــداوم فعالیــت ایــن معــدن، تخریــب 
ارتفاعــات  آب کارســتیک  مخزن هــای  ســنگ 

شــاهوار اســت.

تعطیلی معدنی 
که زیاد گرد و خاک کرده

کارشناسـان و دوسـتداران محیط زیسـت نیـز باور 
دارنـد کـه اسـتخراج سـنگ معـدن بوکسـیت بـه 
روش معـدن کاری روبـاز و با انفجار دوباره سـبب 
تولیـد ریزگـرد در منطقـه می شـود، ریزگردهایـی 
کـه مقادیر زیـادی اکسـیدها و هیدروکسـیدهای 
آلومینیـوم دارنـد. گفته شـده که ایـن ریزگردهای 
حـاوی آلومینـا تاثیر نامطلوب بر انسـان و گیاهان 

برجـای می گـذارد.

فاطمه نامجو
خبرنگار/ پیام ما

مدیر کل محیط زیست استان تهران با اشاره به اینکه رئیس جمهوری به شهرداری تهران دستور انتقال مرکز دفن پسماند آراد 
کوه را داده است، گفت: محیط زیست استان تهران آماده همکاری با شهرداری تهران در این زمینه است.

آبیاری۴0 درصد از  اراضی 
جنوب تهران با آب آلوده

 رئیـس سـازمان جهاد کشـاورزی 
جنـوب  گفـت:  تهـران  اسـتان 
هکتـار  هـزار   70 دارای  پایتخـت 
اراضـی کشـاورزی و صیفـی اسـت کـه حـدود 40 درصـد آن 
بـا آبهـای نامتعـارف و آلـوده آبیـاری مـی شـود. بـه گـزارش 
ایرنـا، جنـوب تهـران قطـب اصلـی تولیـد سـبزی و صیفـی 
جات در اسـتان تهران محسـوب می شـود و براسـاس اعالم 
مسـئوالن شبکه بهداشـت و محیط زیسـت تهران،ساالنه 400 
میلیـون مترمکعـب آب آلـوده و فاضـالب پایتخـت در سـال 
توسـط دو رودخانـه نهر فیروزآباد و سـرخه حصـار، به جنوب 
ایـن کالنشـهر جـاری مـی شـود و بـدون توجـه بـه سـالمت 
شـهروندان، محـل تغذیـه و آبیاری مزارع این منطقه اسـت .

آب

منابع فروش 
مجوز شکار

معـاون محیـط زیسـت طبیعی و 
تنـوع زیسـتی سـازمان حفاظـت 
بـر  تاکیـد  بـا  زیسـت  محیـط 
ضـرورت هزینه کـرد بخـش عمـده منابـع حاصـل از محـل 
فـروش مجـوز شـکار بـرای اقدام های عـام المنفعـه منتج 
بـه بهبـود محیـط زیسـت در حاشـیه زیسـتگاه هـا گفـت: 
بهتریـن مشـوق بـرای جلب مشـارکت مردم جوامـع بومی 
و محلـی در حفاظـت از محیـط زیسـت و حیـات وحـش، 

سـهیم کـردن آن هـا در منافـع اسـت.
 حمیـد ظهرابـی اظهارکـرد: مبنـای روش نویـن حفاظـت 
در تمـام دنیـا، پیونـد معیشـت جوامـع بومـی و محلـی بـا 

حفاظـت از محیـط زیسـت و حیـات وحـش اسـت.

حیات 
وحش

بهترین کیفیت هوای تهران 
در سال 9۷ ثبت شد

رئیـس سـازمان حفاظـت محیـط زیسـت در 
نامـه بـه رئیـس جمهـوری بـا ارائـه گـزارش 
عملکرد این سـازمان در حوزه معضالت زیسـت 
محیطی کالنشـهرها گفـت: از ابتدای امسـال تا 
18 اسـفند 97 تهرانـی هـا نسـبت بـه مـدت مشـابه پارسـال دو برابـر هوای 
پـاک تنفـس کردنـد و بهتریـن کیفیت هـوای ثبت شـده تاکنـون در تهران، 
مربوط به امسـال اسـت. به گزارش ایرنا کالنتری در نامه ای به دکتر حسـن 
روحانی تاکید کرد :آلودگی هوا یکی از مهمترین معضالت زیسـت محیطی 
کالن شـهرها از جملـه تهـران بـزرگ اسـت. بـا شـروع بـه کار دولـت تدبیر و 
امیـد و در اجـرای دسـتورات موکـد حضرتعالـی، بـرای مقابله بـا این معضل 
زیسـت محیطی، این سـازمان در حد بضاعت موجود و در شـرایط حسـاس 
اقتصادی کشـور، بدون شـعار و با احسـاس تعلق خاطر به پایداری انقالب، 
بـا تدویـن برنامـه های اجرایـی و قانونی که با حمایت و هدایـت آن مقام به 
تصویـب قانـون هـوای پاک و آئین نامه های اجرایی آن منجر شـده اسـت، 
سـعی وافـر کـرده تـا در جهت کاهش و بهبود شـرایط حادث شـده گام های 

اثرگذار برداشـته شود.

هوا

تخصیص اعتبارات بانکی 
برای رفع آالیندگی صنایع 

اسـتاندار تهـران گفت: بـه واحدها و 
صنایـع جنـوب اسـتان تهـران اعالم 
کرده ایـم کـه بـرای ارتقـای فرهنگ 
زیسـت محیطـی و رفـع آالیندگی می توانند از تسـهیالت بانکی 

برخوردار شـوند.
انوشـیروان محسـنی بندپـی اظهارکـرد: یکـی از چالش هـای 
اسـتان تهران مشـکالت زیسـت محیطـی آن است.اسـتاندار 
تصفیـه  تجهیـزات  قیمـت  افزایـش  بـه  اشـاره  بـا  تهـران 
فاضـالب بـرای صنایـع گفـت: مـا بـه صنایـع اسـتان تهـران 
کمـک می کنیـم تـا فاضـالب خـود را تصفیه پذیـر کننـد و 
آن هـا را بـه فـروش برسـانند یـا تدبیـری اتخـاذ کنیـم کـه 

نشـود. دیگـر مخلـوط  پسـاب های 

آالیندگی

بــوی  کــه  اســت  مدتهــا 
فــرودگاه  مســیر  نامطبــوع 
ــل  ــک معض ــه ی ــام )ره( ب ام
بــزرگ  محیطــی  زیســت 
و  اســت  شــده  تبدیــل 
ــل  ــل کام ــرای ح ــا ب تالش ه
مانــده  نتیجــه  بــی  آن 
کالنتــری  اکنــون  اســت. 
خبــر مــی دهــد کــه رهبــر 
جمهــور  رییــس  و  انقــالب 
مســتقیم بــه ایــن موضــوع 
درخواســت  و   کــرده  ورود 
مشــکل  ایــن  تــا  کرده انــد 

ــان  ــا پای ــل ت ــه صــورت کام ب

شــود. حــل  دولــت  ایــن 

منطقه  بوی  روحانی: 
خواب من را پراند

حفاظــت  ســازمان  رئیــس 
می گویــد:  زیســت  محیــط 
و  رهبــری  معظــم  مقــام 
رئیــس جمهــوری به شــدت 
مســیر  نامطبــوع  بــوی  از 
ــد  ــام )ره( گله من ــرودگاه ام ف
انقــالب  رهبــر  و  هســتند 
تــا  داده انــد  دســتور  نیــز 
دوازدهــم  دولــت  پایــان 
شــود. رفــع  مســاله  ایــن 
ــی  ــنا، عیس ــزارش ایس ــه گ ب
حاشــیه  در  کالنتــری 

تصفیــه  افتتــاح  مراســم 
کارخانــه  فاضــالب  خانــه 
ــد:   ــی کن ــن اظهارم ــدا میه پان
به شــدت  رئیــس جمهــوری 
مســیر  نامطبــوع  بــوی  از 
ــه  ــام گل ــرودگاه حضــرت ام ف
ــس  ــی رئی ــتند حت ــد هس من
جمهــوری اظهــار کــرده اســت 
مســیر  در  کــه  هنگامــی 
فــرودگاه هســتم بــوی منطقــه 
خــواب  از  می شــود  ســبب 
بیــدار شــوم. مقــام معظــم 
ــه  ــد ک ــتور داده ان ــری دس رهب
تــا پایــان دولــت دوازدهــم 
ــن  ــیر ای ــوع مس ــوی نامطب ب
فــرودگاه بایــد رفــع شــود.

کالنتری  عذرخواهی 
از ناتوانی در رفع بوی 

فرودگاه نامطبوع 
بــه گفتــه کالنتــری، ایــن بــوی 
نامطبــوع ناشــی از صدمــه بــه 
محیــط زیســت اســت. مــا بــه 
ــم  ــق نداری ــت ح ــوان دول عن
ــه  ــون در منطق ــه چ ــم ک بگوی
و  می گیــرد  صــورت  تولیــد 
زبالــه  آوری  جمــع  محــل 
اســت پــس مــردم بایــد ایــن 
بــوی نامطبــوع را حــس کننــد.
از  مختلــف  دســتگاه های 
ــه وزارت نیــرو و شــرکت  جمل
موظــف  منطقــه ای  آب 
هســتند کــه بــوی نامطبــوع را 
رفــع کننــد. شــهرداری تهــران 
حــق نــدارد کــه در ارزان تریــن 
زباله هــای  ممکــن  جــای 
کننــد. دپــو  را  شــهری 
مســیر  نامطبــوع  بــوی 
ــی )ره(  ــام خمین ــرودگاه ام ف
ــردم  ــه م ــه ب ــی اســت ک ظلم
ــان  ــق آن ــد ح ــم و بای کرده ای
را بــه آنــان برگردانیم،تمــام 
ــده آب  ــوده کنن ــای آل واحده
هــر  کــه  هســتند  موظــف 
آبــی را کــه آلــوده می کننــد 
هزینــه اش را پرداخــت کننــد. 
رهــا کــردن فاضــالب آســایش 
می زنــد  هــم  بــه  را  مــردم 
اســت. بزرگــی  جــرم  و 
،زندگــی را نبایــد بــرای مــردم 
ــرا  ــم چ ــل کنی ــل تحم غیرقاب
کــه مســائل زیســت محیطــی 
اســت. آنهــا  مســلم  حــق 

کــه  نداشــتیم  عرضــه  مــا 
پخــش  را  کشــور  منابــع 
را  آن هــا  همــه  و  کنیــم 
کیلومتــری   50 شــعاع  در 
کرده ایــم،  مســتقر  تهــران 
ــل  ــد محیطــی قاب شــهر را بای
زندگــی  قابــل  و  تحمــل 
ــم. چنانچــه  ــردم کنی ــرای م ب
ایــن کار را انجــام ندادیــم، 
عذرخواهــی  آنــان  از  بایــد 
ســهم  بــه  مــن  و  کنــم 
خــود بــه خاطــر بــوی بــد 
مســیر فــرودگاه امــام )ره( 
محیطــی  آلودگی هــای  کــه 
داشــت،  همــراه  بــه  را 
می کنــم. خواهــی  عــذر 

تشــکیل کمیته فرعی 
برای بررسی بوی 

نامطبوع
کــه  بــود  گذشــته  مــاه 
ــی  انوشــیروان محســنی بندپ
اســتاندار تهــران بــا اشــاره 
بــه ایــن کــه تــا 10 روز آینــده 
یــک کمیتــه فرعــی بــا حضــور 
صاحبــان ســرمایه و محققــان 
ــرای  ــط زیســت کشــور ب محی

ایجــاد  بررســی کانون هــای 
مســیر  در  نامطبــوع  بــوی 
ــام )ره( تشــکیل  ــرودگاه ام ف
ــر  ــود : اگ ــه ب ــود، گفت می ش
صاحبــان صنایــع همــکاری 
شــرایطی  می توانیــم  کنــد 
ــا تابســتان  ــم ت را فراهــم کنی
ــوع  ــوی نامطب ــده ب ــال آین س
فــرودگاه  ایــن  مســیر  در 
خوشــبختانه  شــود.  رفــع 
بــوی  مشــکل  رفــع  بــرای 
فــرودگاه  مســیر  نامطبــوع 
ــاری  ــکل اعتب ــام )ره( مش ام
نداریــم. دغدغــه مــا در حــال 
حاضــر ایــن اســت کــه بــا 
کانون هــای  آالیندگــی  رفــع 
نامطبــوع  بــوی  بــو،  تولیــد 
ــدازه  ــه ان ــا چ ــیر ت ــن مس ای
می کنــد.  پیــدا  کاهــش 
کــه  مشــاورانی  همچنیــن 
کانون هــا  ایــن  صاحبــان  
چــه  بــا  انتخــاب کرده انــد  
روش  هایــی  و  اقدامــات 
نامطبــوع  بــوی  می خواهنــد 
فــرودگاه  ایــن  مســیر 
بین المللــی را کاهــش دهنــد.

ته
نک

زیسـت  محیـط  حفاظـت  سـازمان  رئیـس 
رئیـس  و  رهبـری  معظـم  مقـام  میگویـد: 
جمهـوری بـه شـدت از بـوی نامطبـوع مسـیر 
فـرودگاه امـام )ره( گلهمنـد هسـتند و رهبـر 
انقـالب نیـز دسـتور داده انـد تـا پایـان دولت 
حتـی  شـود.  رفـع  مسـاله  ایـن  دوازدهـم 
رئیـس جمهـوری اظهـار کـرده اسـت هنگامـی 
منطقـه  بـوی  هسـتم  فـرودگاه  مسـیر  در  کـه 
سـبب مـی شـود از خـواب بیـدار شـوم. مقام 
معظـم رهبـری دسـتور دادهانـد کـه تـا پایان 
ایـن  نامطبـوع مسـیر  بـوی  دولـت دوازدهـم 

بایـد رفـع شـود. فـرودگاه 
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

1 0 0 0 3 4 3 2 1 1 7 8 3 4

پیام رسـانه

روزنامـه خراسان شمالی از 
ناتوانـی نظارت بر بازار مرغ خبر داد.

روزنامه کاغذوطن به نقل از معاون 
اداره کل راهداری جنوب کرمان نوشت: از هزار 

روستای حاشیه راه های جنوب فقط هفت 
مورد ایمن سازی فیزیکی شده اند.

روزنامه اصفهان زیبا  نوشـت: 
چالش گرد و غبار مدیریت نشـود اصفهان 

مثل خوزستان می شود.

روزنامه افسانه  به نقل از معاون اصفهانجنوب کرمانخراسان شمالی 
شهرداری شیراز نوشت: بهبود وضع معابر 

شیراز برای نوروز 

فارس

محوطه های تاریخی گناباد بررسی شد
باستان شناس ایتالیایی به همراه کارشناسان پژوهشگاه میراث فرهنگی کشور  از محوطه های 
تاریخی گناباد بازدید کرد.

پیام میراث

سنا
 ای

س:
عک

معـاون رییس جمهـور اعالم کرد: صدور ویـزای رایگان ایران و 
عراق از پایان فروردین سـال 98 اجرایی می شـود.

علـی اصغر مونسـان، معـاون رییس جمهـور و رییس سـازمان 
میراث فرهنگی، صنایع دسـتی و گردشـگری - در حاشـیه سی 
و هشـتمین نشست ستاد هماهنگی خدمات سفر که با حضور 
نمایندگانی از 22 دسـتگاه پیش از ظهر روز سـه شـنبه 20 اسفند 
ماه برگزار شـد، در پاسـخ به پرسش ایسـنا درباره آخرین توافق 
ایـران و عـراق در ارتبـاط بـا صـدور ویـزای رایـگان توضیـح داد: 
در زمـان سـفر وزیـر گردشـگری عـراق بـه ایـران که همزمـان با 
نمایشـگاه گردشـگری انجام شـد، درخواسـت کردیم با توجه به 
آمـار بـاالی گردشـگران دو طـرف اوالً به موضـوع افزایش قیمت 
ویـزای عـراق )در حـد 10 دالر( رسـیدگی و آن را کنتـرل کننـد، یا 
در صـورت امـکان ویـزای دو کشـور لغو شـود. خوشـبختانه این 
موضـوع در سـفر رئیـس جمهور به عراق پیگیری شـد و طرفین 
توافـق کردنـد.وی اضافـه کـرد: طـرف عراقـی بنـا بـه مالحظاتی 
بـا لغـو کامـل ویـزا موافقـت نـدارد اما قرار شـد دو طـرف هزینه 
صـدور ویـزا را حـذف کننـد. ایـن اتفـاق بـه مبـادالت اقتصـادی 
و گردشـگری دو کشـور قطعـًا کمـک خواهد کرد.مونسـان درباره 
زمـان اجرایـی شـدن ایـن توافق گفـت: رییـس جمهور تـازه به 
کشـور بازگشـته اما احتماالً صـدور رایگان ویزای ایـران و عراق از 
پایان فروردین ماه سـال 98 اجرا شـود.رئیس سـازمان میراث 
فرهنگـی، صنایـع دسـتی و گردشـگری پـس از ارائـه گـزارش 
برخـی دسـتگاه های عضـو سـتاد هماهنگـی خدمات سـفر، در 
جمع بنـدی خدماتـی کـه قـرار اسـت در نوروز بـه مسـافران ارائه 
شـود، گفت: بیش از یک میلون نفر مسـتقیم خدمات سـفر را 
در فاصلـه 25 اسـفندماه سـال 97 تـا 17 فروردین ماه سـال 98 
پشـتیبانی می کنند. عالوه بر این 140 فرونـد هواپیما، 38 فروند 
هلی کوپتـر سـازمان هـالل احمر برای امـداد و نجـات، 14 هزار و 
500 دسـتگاه اتوبـوس بـرای جابه جایـی جاده ای مسـافران، 76 
فرونـد شـناور در مسـیرهای دریایی جنوب و شـمال کشـور، 12 
هـزار واحد اقامتی، 5500 دسـتگاه آمبوالنـس، 600 کمپ ویژه در 
هـر 40 کیلومتـر، 235 رام قطـار بـا ظرفیت جابه جایـی روزانه 2 
میلیـون نفـر بـرای نـوروز تجهیز و آماده شـده اسـت. همچنین 
در نـوروز امسـال در کنـار قطارهـای گردشـگری شـمال، قطـار 

گردشـگری غـرب نیـز راه اندازی می شـود.

سوژه صدور ویزای 
رایگان ایران و 

عراق از پایان فروردین

رنا
 ای

س:
عک

مسجد»دزفول« کج شد
»گهستونی«، فعال میراث فرهنگی: پساب اطراف مسجد دزفول را احاطه کرده و دیوارهای شرقی و غربی در حال ریزش است

مسجد جامع دزفول به شماره 28۷ در ردیف آثار ملی ایران ثبت شده است

ــاله  ــزار س ــجد ه ــهری، مس ــاب ش پس
دزفــول را احاطــه کــرده و دیوارهــا و 
ســتون های آن را بــا رانــش و خطــر 

ــت. ــرده اس ــه ک ــزش مواج ری
 مســجد جامــع دزفــول بــه شــماره 
287 در ردیــف آثــار ملــی ایــران ثبــت 
دقیــق  دربــاره ســال  اســت.  شــده 
ــی وجــود  ــالف نظرهای ســاخت آن اخت
دارد. بــه بــاور مــردم محلــی اینجــا 
قبــالً آتشــکده ای بــوده کــه بــا ورود 
ــده  ــا ش ــجدی بن ــالم روی آن مس اس
ــام  ــی ام ــیدمحمد عل ــا »س ــت، ام اس

مســجدجامع  رســاله  در  اهــوازی« 
دزفــول، قدمــت آن را بــه قــرن چهــارم 
ــده  ــه س ــا ب ــی ماخذه ــری و برخ هج
داده انــد.  نســبت  هجــری  هفتــم 
در  ســر  نزدیــک  شناســنامه ای کــه 
نصــب شــده نیــز نشــان می دهــد ایــن 
مســجد بیــن 900 تــا یــک هــزار ســال 
قدمــت دارد و بعــد از پــل ساســانی 
ــهر  ــن ش ــر ای ــن اث ــول، قدیمی تری دزف

آجــری بــه حســاب می آیــد.
معمــاری مســجد جامــع بــه شــیوه 
»کاخ  از  الگــو گرفتــه  و  ساســانیان 
نزدیکــی شــوش  در  ایــوان کرخــه« 
ــای  ــول در دوره ه ــجد دزف ــت. مس اس
صفــوی و قاجــار متنــاوب بهســازی 

بــه تزئین هــای آن اضافــه  شــده و 
شــده اســت. در جنــگ عــراق بــا ایــران 
نیــز جبهــه شــمالی و ســردر مســجد بــر 
ــه  ــت موشــک خــراب شــد ک ــر اصاب اث

ــت. ــده اس ــازی ش ــا بازس بعده
بــازار  بــه  نزدیــک  جایــی  مســجد 
ــت تاریخــی شــهر  ــول و باف ــه دزف کهن
قــرار دارد؛ هســته ای کــه بــا بحــران 
و  رانــش  اســت.  روبــه رو  پــس آب 
تقریبــًا  دیوارهــا،  بــزرگ  ترک هــای 
ــی را در  ــهر تاریخ ــن ش ــه از ای 5 محل
ــرار داده اســت.  ــاک ق ــت خطرن وضعی
و  خانه هــا  مامــن  کــه  محله هایــی 
مســاجد تاریخــی دزفــول هســتند.

مجتبــی گهســتونی، دبیــر و ســخنگوی 

ــی  ــراث فرهنگ ــتداران می ــن دوس انجم
تاریانــا خوزســتان قبــالً نســبت بــه 
ــول هشــدار داده و  ــت شــهر دزف وضعی
ــای  ــه خانه ه ــی ک ــود: از عوامل ــه ب گفت
قدیمــی ایــن شــهر را در معــرض خطــر 
تمــام  اســت.  پــس آب  داده،  قــرار 
ــه  ــی ب ــول زیرزمین های ــای دزف خانه ه
ــب  ــد. آب پس آب ــوادان« دارن ــام »ش ن
شــوادان ها  و  خانه هــا  ایــن  زیــر  از 
را  خانــه  پایه هــای  و  می کنــد  عبــور 
کشــی های  لولــه  می کنــد.  سســت 
قدیمــی  بیشــتر  کــه  نیــز  خانه هــا 
آنهــا جــدی  در  آب  نشــتی  و  بــوده 
ــز  ــول نی ــی دزف ــد قدیم ــت. مجس اس
سرنوشــت  ایــن  بــه  سال هاســت 
ــا آن کــه دیوارهــا  دچــار شــده اســت. ب
و ســتون های قطــوری دارد امــا اثــر 
نفــوذ پــس آب در آن بــه وضــوح دیــده 
ــه  ــی ب ــرقی و غرب ــوان ش ــود. ای می ش
ســمت حیــاط داخلــی مســجد منحــرف 
کــج  از  را  انحــراف  ایــن  شــده اند. 
شــدن داربســت های فلــزی جــوش 
شــده بــه ایــن ایوان هــا بــه خوبــی 
می تــوان دیــد. انحــراف ســتون های 
ــالً  ــز کام ــتان نی ــل شبس ــری داخ آج
تمــام  در  رطوبــت  اســت.  مشــهود 
دیوارهــا نمــود دارد کــه بخش هایــی 
ــزش مواجــه  ــا خطــر ری از مســجد را ب
غریبخانــه  دیوارهــای  اســت.  کــرده 
مســجد  بخــش  قدیمی تریــن  کــه 
ــاور  ــه ب ــد و ب ــمار می آی ــه ش ــول ب دزف
آتشــکده  آن  از  پیــش  محلی هــا 
بــوده، طبلــه کــرده اســت. درهــای 
ــه دو  ــن بخــش از مســجد ک ــزی ای فل
کتیبــه از دوران صفــوی در دل خــود 

ــه روی  ــه ب ــًا همیش ــای داده، تقریب ج
ــن  ــی از ای ــت. بخش ــته اس ــردم بس م
ــاری  ــه انب ــدا و ب ــته ج ــل در گذش مح
تبدیــل شــده کــه حــاال وســایل مراســم 
می شــود.  نگهــداری  آن  در  محــرم 
ــگاه  ــو پای ــه عض ــا ک ــی از محلی ه یک
بســیج مســجد اســت، دربــاره آســیبی 
ــول  ــی دزف ــجد قدیم ــه مس ــه متوج ک
اســت، بــه ایســنا می گویــد: در گذشــته 
ــود و  پــس آب ســطحی و کــم حجــم ب
خطــر زیــادی بــرای ایــن شــهر نداشــت 
امــا از وقتــی ســرویس های بهداشــتی 
بــه شــبکه پــس آب شــهری وارد شــده 
ایــن آســیب بیشــتر شــده و کل شــهر 
ــه اســت. ــرار گرفت ــر ق ــرض خط در مع
ــد: پــس آب اطــراف مســجد  او می گوی
دزفــول را احاطــه کــرده و دیوارهــای 
ریــزش  حــال  در  غربــی  و  شــرقی 

اســت. او دربــاره کاربــری تیرآهن هــای 
مســجد  دیوارهــای  بــه  فلــزی کــه 
متصــل شــده و حــاال شــکم در آوده 
می دهــد  توضیــح  شــده اند،  و کــج 
کــه بــرای نصــب چــادر و مســقف 
ــه  کــردن مســجد در فصــل زمســتان ب
دیــوار جــوش داده شــده اند، امــا حــاال 
مقیــاس خوبــی بــرای میــزان کــج 

ــتند. ــا هس ــدن دیواره ش
بــه حــدی  نفــوذ رطوبــت پــس آب 
ــده  ــت ش ــازه مرم ــوار ت ــه دی ــت ک اس
هــم  را  بخــش شــمالی  در  مســجد 
مبتــال کــرده اســت. شــهرداری دزفــول 
ــت  ــاخت و مرم ــرای س ــود: ب ــه ب گفت
ایــن دیــوار 200 میلیــون تومــان هزینــه 
کــرده اســت، امــا حــاال اثــر رطوبــت و 
حتــی رانــش در آن دیــده می شــود.

مدیــرکل اداره میــراث فرهنگــی قــم از 
ــی)ره(،  ــت هللا گلپایگان ــه آی ــت خان ثب
قلعــه  و  مولــوی  مالحســین  خانــه 
ســزاوار در فهرســت آثــار ملــی خبــر داد.
جلســه  در  یزدانــی گفــت:  حمیــد   
کمیتــه ثبــت ســازمان میــراث فرهنگــی 
ــب  ــان، صاح ــور کارشناس ــا حض ــه ب ک
نظــران و مســئوالن مربوطــه برگزار شــد 
ــد ارزش  ــم واج ــی ق ــر تاریخ ــه اث س
ــی شــناخته  ــار مل ــت در فهرســت آث ثب

ــت هللا  ــه آی ــه داد: خان شــدند.وی ادام
گلپایگانــی )ره( متعلــق بــه اواخــر دوره 
قاجــار کــه حــدود 80 ســال در خدمــت 
حضــرت  بیــت  و  دینــی  مقاصــد 
اســت،  بــوده  گلپایگانــی  هللا  آیــت 
ــت  ــی باف ــن نواح ــی تری ــزِء قدیم ج
تاریخــی اســتان قــم و از معــدود خانــه 
هــای ارزشــمند تاریخــی محســوب 
ــی  ــه کامل ــه نمون ــن خان ــود، ای می ش
ــه  ــت ک ــران اس ــنتی ای ــاری س از معم

ــاب  ــات آجــری و کاشــی های لع تزئین
دار رخ بــام هــا از ویژگــی هــای خــاص 
معمــاری بنــا بــه حســاب می آیــد.
مدیــرکل میــراث فرهنگــی اســتان قــم 
افــزود: خانــه مالحســین مولــوی از 
مداحــان مشــهور شــهر قــم متعلــق بــه 
ــت  ــار ثب ــر از آث ــی دیگ ــار یک دوره قاج
شــده در فهرســت ملــی اســت، اصلــی 
تریــن مصالــح ســاختمانی ایــن خانــه 
خشــت اســت، تمــام دیوارهــای باربــر 
اول  طبقــه  در  ســقف ها  پوشــش  و 
از خشــت ســاخته شــده و از چــوب 
و  اتاق هــا  ســقف  پوشــش  جهــت 
اســتفاده  پنجره هــا  و  درب  ســاخت 

ــت. ــده اس ش

ثبت خانه آیت اهلل گلپایگانی 
در فهرست آثار ملی

۴00 جشن نوروزی 
در استان یزد برپا می شود

دبیـر سـتاد خدمـات سـفر یـزد گفـت: 400 جشـن نـوروزی در اسـتان یـزد برگـزار 
می شـود.مصطفی فاطمـی در جلسـه کمیتـه اطـالع رسـانی سـتاد خدمات سـفر 
اسـتان با بیان این که ظرفیت اسـکان روزانه یزد در ایام نوروز 113 هزار نفر اسـت،  
اظهـار کـرد: ایـن آمـار در سـال گذشـته 94 هـزار نفـر بـوده اسـت.وی افـزود:  طبق 
بررسـی های انجـام شـده ظرفیت اسـکان روزانه اسـتان یـزد در هتل ها سـه هزار و 
779 نفـر،  مهمان پذیـر 579 نفـر،  هتـل آپارتمان هـا 90 نفر، بوم گردی هـا یک هزار 
و 706 نفـر،  کمپ های گردشـگری 280 نفر و ظرفیت اسـکان نـوروزی مجتمع های 
گردشـگری اسـتان یـزد، روزانـه 140 نفـر اسـت.مدیرکل میـراث فرهنگی، صنایـع 
دسـتی و گردشـگری اسـتان یـزد گفـت:  خانه هـای مسـافر اسـتان دارای 11 هـزار 
نفـر و مهمانسـراهای ادارات و خوابگاه هـای دانشـجویی بـرای 25 هـزار نفر ظرفیت 
اسـکان روزانـه در عیـد نـوروز 98 دارند.فاطمـی بـا بیـان اینکـه حـدود 3000 خانـه 
مسـافر مجـاز و غیرمجاز در سـطح اسـتان یـزد وجـود دارد،  تصریح کـرد: در پارکها 
و کمپ هـای شـهرداری یـزد، امـکان اسـکان بـرای 40 هزار نفر مسـافر وجـود دارد.
ایـن مسـئول، تأمیـن مـکان اقامتی در مدارس بـرای 27 هزار و 500 نفـر را از جمله 
اقدامات انجام شـده توسـط سـتاد خدمات سـفر اسـتان یزد دانسـت و بیان کرد: 
بـا توجـه بـه اینکـه طی 6 سـال گذشـته یکبار مجبـور به تأمیـن اسـکان اضطراری 
بـرای مسـافران نـوروزی در یـزد شـدیم، تدابیـر الزم بـرای تأمین این مهـم در عید 

نـوروز 98 در اسـتان یزد انجام شـده اسـت.

ته
نک

یکـی از بازاری هـای دزفـول کـه در همین مسـجد نمـاز برپـا می کند، 
بـرای ایسـنا تعریف کرد کـه تا به حال چندبـار از اداره میـراث فرهنگی 
آمده انـد از مسـجد و میزان تخریب آن عکـس گرفته اند و ایزومتیریک 
کاشـی ها را بدسـت آورده انـد و رفته انـد. متأسـفانه بودجـه ای که برای 
مرمـت ایـن مسـجد می گذارنـد کفـاف نمی دهـد. مثـل این کـه اداره 
اوقـاف کـه مسـجد در وقـف آن اسـت و تولیـت آن کـه یـک خانواده 
اصیـل دزفولـی اسـت، هـم از عهـده تأمیـن بودجـه مرمـت مسـجد 
برنمی آینـد. ظاهـر مسـجد از انجـام یکسـری مرمت هـای غیراصولـی 
حکایـت دارد، از آجرهـای نامتقـارن بـا آجرهـای قدیمـی کـه گفتـه 
می شـود بـه خاطـر رطوبت تعویض شـده اند و بـه وفـور در بخش های 
بیرونـی و درونـی مسـجد دیده می شـود، گرفته تا درهایـی که درحال 
نصـب در شبسـتان جنوبـی و محل اقامـه نماز اسـت و بهم ریختگی را 
بـرای ایـن روزهای مسـجد رقـم زده اسـت. محلی هـا می گویند: همه 
ایـن کارهـا زیرنظـر اداره میـراث فرهنگی دزفـول درحال انجام اسـت. 
آن هـا می گوینـد: چاره ای جز گذاشـتن در برای شبسـتان ندارند، چون 
باران امسـال که زیاد شـد به داخل شبسـتان نفوذ کرد و اسـتفاده از 

ایـن فضـا را بـرای نمازگـذاران ناممکن کرد.

میراثگردشگری

عمارت شهرداری اردبیل، ثبت ملی شدتوقف رشد نرخ خدمات گردشگری، در نوروز
دســتگاه های  نماینــدگان 
مختلــف کشــور کــه عضو ســتاد 
ــز هســتند،  تســهیالت ســفر نی
ــوروز  ــرای ن ــود را ب ــات خ اقدام
98 اعــالم کردنــدو خواســتار توقــف رشــد نــرخ خدمــات 
ــتمین  ــی و هش ــدند. س ــوروز ش ــام ن ــکری در ای گردش
نشســت ســتاد تســهیالت ســفرهای کشــور، پیش از ظهر 
روز ســه شــنبه 21 اســفند در ســالن فجــر ســازمان میــراث 
ــف  ــتگاه های مختل ــدگان دس ــور نماین ــا حض ــی ب فرهنگ
کشــور و عضــو ایــن ســتاد برگــزار شــد. در ایــن مراســم 
حمیدرضــا مؤمنــی رئیــس منطقــه آزاد قشــم گفــت: مــن 
5 ســال اســت کــه در منطقــه آزاد کار می کنــم امــا بــرای 

اولیــن بــار اســت کــه بــه ایــن مراســم دعــوت شــده ام. از 
آنجــا کــه قشــم مقصــد گردشــگری اســت نــه محــل عبــور 
ــن دعــوت خوشــحالم  ــه از ای ــم ک ــد بگوی ــم بای نمــی دان
یــا نــه. وی افــزود: کار مــا از 29 بهمــن آغــاز شــده اســت 
چــون در مســیر گردشــگری قــرار نداریــم و تــا 20 فروردین 
هــم فعالیت هــای مــا ادامــه خواهــد داشــت. 95 درصــد 
گردشــگران ورودی بــه قشــم از راه دریــا و تنهــا 5 درصــد 
ــد.  ــی آین ــره م ــن جزی ــه ای ــی ب ــوط هوای ــق خط از طری
مراکــز اقامتــی قشــم نیــز با 8 هــزار تخــت آمــاده خدمات 
ــان  ــا پای ــدد را ت ــن ع ــم ای ــا می خواهی رســانی اســت. م
ســال بــه 1200 تخــت برســانیم. دو هــزار تخــت نیــز متعلق 

ــا هســتند. ــه کاشــانه مهمان ه ب

مدیـــر کل میـــراث فرهنگـــی 
و  دســـتی  صنایـــع   ،
گردشـــگری اســـتان اردبیـــل 
ــارت  ــاختمان عمـ ــت: سـ گفـ
ـــی  ـــراث فرهنگ ـــت می ـــه ثب ـــل در کمیت ـــهرداری اردبی ش
ــال ثبـــت  ــاه امسـ ــفند مـ ــازمان در تاریـــخ 21 اسـ سـ
ملـــی شـــد. نـــادر فالحـــی اظهـــار کـــرد: ســـاختمان 
عمـــارت شـــهرداری اردبیـــل در کمیتـــه ثبـــت میـــراث 
ـــال  ـــاه امس ـــفند م ـــخ 21 اس ـــازمان در تاری ـــی س فرهنگ
ـــی  ـــراث فرهنگ ـــت: اداره کل می ـــد.او گف ـــی ش ـــت مل ثب
ـــاص  ـــه خ ـــت گون ـــه اهمی ـــه ب ـــا توج ـــل ب ـــتان اردبی اس
معمـــاری ایـــن اثـــر از 3 مـــاه پیـــش تصمیـــم بـــه 

مســـتندنگاری ایـــن اثـــر جهـــت ثبـــت در آثـــار ملـــی 
ــتی  ــع دسـ ــی، صنایـ ــراث فرهنگـ ــر کل میـ نمود.مدیـ
و گردشـــگری اســـتان اردبیـــل تصریـــح کـــرد: ایـــن 
ـــوان ســـاختمان  ـــه عن ـــه در حـــال حاضـــر ب ســـاختمان ک
شـــهرداری در حـــال اســـتفاده می باشـــد در ســـال 96 
ـــن  ـــه ای ـــه اینک ـــاره ب ـــا اش ـــد.او ب ـــوزه ش ـــه م ـــل ب تبدی
ــزود:  ــاری اســـت، افـ ــای خـــاص معمـ ــا از گونه هـ بنـ
ایـــن عمـــارت در 3 طبقـــه طراحـــی و اجـــرا شـــده و 
دقیقـــا روی آثـــار و بقایـــای معمـــاری ناریـــن قلعـــه 
ســـاخته شـــده اســـت.وی ادامـــه داد: کل مســـاحت 
ـــه  ـــر طبق ـــه ه ـــت ک ـــع اس ـــر مرب ـــاختمان 1842 مت س

آن شـــامل 614 متـــر مربـــع اســـت.

سنا
 ای

س:
عک

گزارش
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این صفحه می خوانیم
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کشف 2 کیلوگرم مواد مخدر در بهشهر
فرمانده انتظامی شهرستان بهشهر از کشف 2 کیلو گرم تریاک در اجرای طرح مقابله با سوداگران مرگ در این 

شهرستان، خبرداد.

رنا
 ای

س:
عک

ــان  ــا بی ــه  ب ــتان مبارک ــدار شهرس ــارزادگان فرمان عص
مســئولیت های  موضــوع  در  مبارکــه  فــوالد  اینکــه 
اجتماعــی همــواره به خوبــی ایفــای نقــش کــرده 
ایــن  مدیــران  حمایت هــای  و  همــت  از  اســت، 
کارخانــه و همــۀ ارگانهــا و افــرادی کــه بــرای بــه 
تــالش کردنــد،  مرکــز  ایــن  رســیدن  بهره بــرداری 

تشــکر و قدردانــی کــرد.
ــازی و  ــه نوس ــوپرورش ب ــه وزارت آموزش وی از توج
بهینه ســازی مــدارس شهرســتان مبارکــه به عنــوان 
تصریــح  و  یــاد  مهــم  بســیار  ضــرورت  یــک 
موجــود کارکنــان  همــۀ مشــکالت  علیرغــم  کــرد: 
ــا روحیــۀ جهــادی خــود همچنــان  آموزش وپــرورش ب
در ســنگر ترویــج علــم و دانــش بــا جدیــت تمــام در 
حــال فعالیت انــد.در ادامــۀ ، احمــد ســعیدبخش، 
ــه  ــوالد مبارک ــعه ف ــای توس ــی پروژه ه ــاون اجرای مع
اجتماعــی  مســئولیت های  جایــگاه  تشــریح  در 
اجتماعــی  مســئولیت  امــروز  گفــت:  ســازمان ها 
ــارت دیگــر، اخــالق اجتماعــی در  ــه عب ــا ب )CSR( ی
ــرام  ــعه از احت ــعه یافته و درحال توس ــورهای توس کش
بــه حقــوق مشــتری، ارائــۀ قیمــت مناســب و محصــول 
باکیفیــت فراتــر رفتــه و تنهــا خریــداران، ســهامداران 
و ذینفعــان را شــامل نمی شــود، بلکــه حمایــت از 
ــه  ــک ب ــانها و کم ــوق انس ســالمت محیطزیســت، حق
دربرمی گیــرد.  نیــز  را  پیرامونــی  محیــط  توســعۀ 
وی در ادامــه افــزود: شــرکت فــوالد مبارکــه نیــز 
به عنــوان یــک فوالدســاز مطــرح و بــزرگ از ایــن 
قاعــده مســتثنا نیســت و نقــش خــود را در ایــن 
ــا  ــرده اســت و نه تنه ــا ک ــوب ایف ــه نحــو مطل حــوزه ب
ــار  ــران آث در پیرامــون خــود، بلکــه در ســایر نقــاط ای
ــا  ــعیدبخش ب ــاهده است.س ــل مش ــواهد آن قاب و ش
ــم  ــزایی در تعلی ــش به س ــان نق ــه فرهنگی ــان اینک بی
ــی  ــعۀ آت ــذار توس ــد و پایه گ ــه دارن ــت جامع و تربی
ــوالد  ــت ف ــل آیندهاندگف ــدۀ نس ــور و پرورش دهن کش
مبارکــه از هیــچ کوششــی در راه حفــظ کرامــت هرچــه 
ــز  ــرده اســت. مراک ــذاری نک ــان فروگ بیشــتر فرهنگی
ــم  ــۀ معل ــوان خان ــا عن ــه بیشــتر ب آموزشــی-رفاهی ک
اســت  مکان هایــی  ازجملــه  اســت،  شناخته شــده 
ــز و  ــان عزی ــار فرهنگی ــادی در اختی ــات زی ــه خدم ک

می گــذارد. آنــان  خانواده هــای 

آییــن کاشــت نهــال بــه مناســبت 
هفتــه منابــع طبیعــی بــا حضــور و 
بهــره  شــرکت  مدیــران  مشــارکت 
بــرداری نفــت و گاز مسجدســلیمان 

برگــزار شــد . 
 ایــن آییــن بــا حضــور مدیرعامــل 
و جمعــی از مدیــران شــرکت بهــره 
بــرداری نفــت و گاز مسجدســلیمان 
– فرمانــده ، معاونــان و جمعــی از 

تعمیراتــی  مرکــز  ســربازان 
ســازی  تانــک  کارخانجــات 
مسجدســلیمان - رییــس اداره منابــع 
طبیعــی و آبخیــزداری - انجمــن هــای 
ــت  ــط زیس ــی محی ــاد حام ــردم نه م
ــه  ــه کارخان ــا در محوط ــای آنه و اعض
نیــا  فــرخ  شــهید  ســازی  تانــک 

 . شــد  برگــزار  مسجدســلیمان 
ــال  ــه نه ــا اصل ــن ده ه ــن آیی طــی ای

ــران  ــایر مدی ــل و س ــط مدیرعام توس
بــرداری نفــت و گاز  بهــره  شــرکت 
مسجدســلیمان در راســتای پاسداشت 
منابــع طبیعــی و گســترش فضــای 
ــرس شــد .  ــه غ ــن محوط ســبز در ای
الزم بــه توضیــح اســت شــرکت بهــره 
بــرداری نفــت و گاز مسجدســلیمان در 
راســتای عالقمنــدی و تعهــد خــود بــه 
ــع  ــت و مناب ــط زیس ــت از محی صیان
ــال  ــه دوم س ــدای نیم ــی از ابت طبیع
جــاری تاکنــون بیــش از 30000 اصلــه 
نهــال گونــه هــای مثمــر و غیــر مثمــر 
ســازگار بــا اقلیــم منطقــه را میــان 
بصــورت  متقاضیــان  و  شــهروندان 

ــرده اســت . ــع ک ــگان توزی رای

 کاشت ده ها اصله نهال با مشارکت 
نفتی ها  در» مسجدسلیمان«

ثبت ملی نخستین كارخانه 
تولید برق صنعتی كشور

مدیرعامـل شـرکت بهـره بـرداری نفـت و گاز مسجدسـلیمان از ثبـت ملـی 
نخسـتین کارخانـه تولید برق صنعتی کشـور توسـط سـازمان میـراث فرهنگی 
و گردشـگری کشـور خبر داد . مهندس قباد ناصری در تکمیل این خبر اظهار 
داشـت : ایـن کارخانـه کـه هم اکنـون به عنـوان یکـی از اجزای مـوزه گنجینه 
نفـت بشـمار مـی آیـد پـس از طـی تشـریفات قانونـی الزم بـه شـماره 4121 
در فهرسـت آثـار ملـی کشـور توسـط سـازمان میـراث فرهنگـی و گردشـگری 
کشـور ثبـت و بـه اسـتانداری خوزسـتان نیـز ابالغ گردیـده اسـت . مدیرعامل 
شـرکت بهـره بـرداری نفـت و گاز مسجدسـلیمان ادامـه داد : ایـن کارخانه که 
در اوایـل سـالهای اکتشـاف و شـکل گیـری صنعـت نفـت در منطقـه تمبـی 
در 10 کیلومتـری جنـوب شـرقی از مرکـز شـهر مسجدسـلیمان احـداث گردید 
دارای 18 مـگاوات قـدرت تولیـد انـرژی الکتریسـیته بـود و بـرق تولیدی آن 
توسـط 7 خـط توزیـع 11 کیلـو واتـی بـه مناطـق مـورد نظـر منتقل می شـد . 
وی افزود : به علت افزایش نیاز در سـال 1950 دو دسـتگاه توربین گازی در 
ایـن کارخانـه افـزوده شـد و ایـن کارخانه تا اوایـل دهه 70 تأمیـن کننده برق 
مـورد نیـاز صنعـت نفـت بود امـا در آن زمان و پس از سـالها فعالیـت فراتر از 

بـرآورد عمـر ژنراتورهـا از مـدار خدمت خارج شـد .

وی در ادامـه افـزود: شـرکت فـوالد مبارکـه نیـز 
به عنـوان یـک فوالدسـاز مطـرح و بـزرگ از ایـن 
قاعـده مسـتثنا نیسـت و نقـش خـود را در ایـن 
حـوزه بـه نحو مطلـوب ایفـا کـرده اسـت و نه تنها 
در پیرامـون خـود، بلکـه در سـایر نقـاط ایـران آثار 
و شـواهد آن قابل مشـاهده است.سـعیدبخش با 
بیـان اینکـه فرهنگیان نقش بهسـزایی در تعلیم و 
تربیـت جامعه دارند و پایه گذار توسـعۀ آتی کشـور 
و پرورشـدهندۀ نسـل آینده اندگفت فـوالد مبارکه 
از هیچ کوششـی در راه حفظ کرامت هرچه بیشـتر 

فرهنگیـان فروگـذاری نکرده اسـت. 

مشهدگلستان

مشهد، نیاز به نمادسازی هویتی نداردجلوگیری از تکرار یک کالهبرداری میلیاردی در گلستان

دادگســتری  کل  رئیــس 
ــه  ــا ورود ب ــت: ب ــتان گف گلس
موقــع دادگســتری گلســتان 
یــک کالهبــرداری  تکــرار  از 
هــادی  شــد.  جلوگیــری  گلســتان  در  میلیــاردی 
هاشــمیان اظهارداشــت: بــا ورود بــه موقــع دادگســتری 
از تکــرار یــک کالهبــرداری میلیــاردی در گلســتان 
جلوگیــری شــد.وی افــزود: هنــوز ُمهــر محکومیــت 
پرونــده کالهبــرداری ایــن فــرد خشــک نشــده بــود کــه 
ــد را آغــاز کــرد و دســتگیر  ــرداری جدی وی یــک کالهب
شد.هاشــمیان بیــان کــرد: ایــن فــرد بــا ثبــت شــرکت 
ــروش  ــش ف ــه پی ــی ب ــی در ســایت های اینترنت و آگه

شــرایطی خــودرو اقــدام می کــرد، امــا بــا وجــود 
دریافــت پــول از مــردم، خودرویــی را تحویــل نمــی داد.
هاشــمیان گفــت: ایــن فــرد از ســه مــاه پیــش کــه کار 
پیــش فــروش خــودرو را آغــاز کــرد تاکنــون از 17 نفــر 
مبالغــی بیــن 25 تــا 40 میلیــون تومــان دریافــت کــرده 
اســت. وی اظهــار کــرد: پــس از گزارش هــای مردمــی، 
موضــوع در دســتور کار معاونــت پیشــگیری دادســرای 

گــرگان قــرار گرفــت و ایــن متخلــف دســتگیر شــد.
ــه وی، بررســی ها نشــان داد ایــن فــرد ســال  ــه گفت  ب
95 هــم بــه همیــن شــیوه از 24 نفــر کالهبــرداری 
ــی  ــی قطع ــه تازگ ــده ب ــن پرون ــه رای ای ــود ک ــرده ب ک

شــده اســت.

رییـس شـورای شـهر مشـهد 
نیـاز  مشـهد  اینکـه  بیـان  بـا 
بـه نمادسـازی هویتـی نـدارد، 
امـام  منـور  مضجـع  گفـت: 

شـود. مـی  شـناخته  شـهر  هویتـی  عنصـر  رضـا)ع( 
محمدرضـا حیـدری، در همایـش به رسـم میزبانی گفت: 
مضجـع منـور امـام رضـا )ع( بـه عنـوان عنصـر هویتـی 
شـهر شـناخته می شـود و آرامـگاه حکیـم فردوسـی در 
دیگـر  از  شـهر،  ایـن  شـاخص  چهره هـای  سـایر  کنـار 
ظرفیت هـای فرهنگی مشـهد محسـوب می شـود که نیاز 
بـه نمادسـازی هویتـی را بـرای مشـهد از بیـن می بـرد.
وی تصریـح کـرد : بـا ایـن حـال در زمینـه شـاخص ها و 

متغییرهـای میزبانـی دچـار کمبـود هسـتیم و تبلیغـات 
الزم را انجـام نمـی دهیـم. زائـر بـا بـاور قلبـی و دینـی 
خـود قصـد زیـارت می کنـد و می آیـد و مـا کاری انجـام 
نمی دهیـم.وی همچنیـن گفـت :دیگـر شـهرها تبلیغـات 
و  انجـام می دهنـد  بـرای جـذب گردشـگر  گسـترده ای 
بایـد بـر روی متغیرهـا و شـاخص ها بیشـتر کار شـود و 
حضـور زائـر را ماندگارتـر کـرد. حیـدری تاکید کـرد: همه 
مـا مسـئولیت میزبانـی زائـران را داریـم کـه مسـئولیت 
سـنگینی اسـت، شـهرها به دنبال ایجاد شرایطی هستند 
تـا بتواننـد گردشـگر جذب کننـد. برای این منظـور گاهی 
برخـی شـهرها عناصـر هویتـی یـک شـهر دیگـر را عاریه 

می گیرنـد و حتـی گاه هویت سـازی می کننـد.

۵0 تن شکر در شهرستان 
»حمیدیه«توزیع می شود

ــدن و  ــس اداره صنعت،مع ریی
تجــارت شهرســتان حمیدیــه 
شــکر  تــن   50 توزیــع  از 
جهــت تنظیــم بــازار در ایــن 
ــاس حیــدری گفــت: بمنظــور  ــر داد.عب شهرســتان خب
رفــع نیازمنــدی شــهروندان، بــا نظــارت مســتقیم 
ایــن اداره، 50 تــن شــکر تنظیــم بــازار از امــروز ســه 
شــنبه 21 اســفندماه در شهرســتان حمیدیــه آغــاز 
مــی گــردد. وی افــزود: شــهروندان عزیــز مــی تواننــد 
بــا مراجعــه بــه مراکــز توزیــع، نســبت بــه تهیــه شــکر 

ــد. ــدام نماین ــود اق ــاز خ ــورد نی م

حمیدیه

32 کشته در ایام تعطیالت 
نوروز سال 97

قانونـی  پزشـکی  مدیـرکل 
ایـام  در  از 32 کشـته  مازنـدران 
تعطیـالت نـوروز سـال 97 خبـر 
داد.،علـی عباسـی بـا اشـاره بـه 
مـرگ 32 نفـر براثـر تصـادف در تعطیـالت نـوروزی 97 
واینکـه از ایـن تعـداد 21 مـورد مـرد و مابقـی زن بودنـد 
افـزود: بـه تفکیـک محـل سـکونت از ایـن تعـداد 16 مورد 

انـد. بـوده  غیـر بومـی و مایقـی بومـی 
بـا اشـاره بـه شهرسـتان هایی کـه بیشـترین تعـداد  وی 
فوتـی در آنهـا بـه ثبت رسـید، گفـت: شهرسـتان بابل، آمل 
و قائمشـهر و سـیمرغ هـر کـدام بـا 5 ترتیـب بیشـترین 

تلفـات را در ایـام نـوروز بـه خـود اختصـاص دادنـد.

مازندران

انعقاد قرارداد ذوب آهن با 
وزارت راه و شهرسازی

بـه  موفـق  اصفهـان  آهـن  ذوب 
انعقـاد قرارداد فـروش 15 هزار 
 R260 گریـد   60E1 ریـل  تـن 
شهرسـازی  و  راه  وزارت  بـه 
مبلـغ  از  درصـد   25 قـرارداد  ایـن  تسـویه  نحـوه  شـد. 
کل قـرارداد بـه صـورت پیـش دریافـت بـوده و نحـوه و 
شـرایط پرداخـت بـرای هـر محمولـه بـه صـورت مرحلـه 
ای خواهـد بـود. بدیـن صـورت کـه 70 درصـد ارزش هر 
محمولـه پـس از تولیـد و دپـو در محـل کارخانـه و بـا 
ارائـه اسـناد و مـدارک آزمایـش هـای کنتـرل کیفـی و 
تاییـد توسـط دسـتگاه هـای نظارتـی تسـویه می شـود.

اصفهان

89 پایگاه هالل احمر 
آماده خدمات رسانی 

یـک  و  آمبوالنـس  دسـتگاه   46
دسـتگاه بالگـرد به همـراه خودروهای 
دسـتگاه   4 و  کمـک دار  و  سـبک 
نـوروزی  طـرح  در  نجـات  خـودروی 
مـورد اسـتفاده قرار خواهد گرفت.سـیدمجتبی احمـدی مدیرعامل 
هـالل احمـر خراسـان رضـوی گفـت: طرح ملـی خدمات نـوروزی 
همزمـان بـا سراسـر کشـور از 25 اسـفند در خراسـان  رضـوی نیـز 
آغـاز خواهـد شـد و در قالـب آن 89 پایـگاه موقـت، ثابت و سـیار 
هـالل احمـر خراسـان  رضوی آماده خدمات رسـانی ویـژه این طرح 
نـوروزی اسـت.وی همچنین گفت : سـازمان جوانـان، امداد نجات 
و داوطلبـان هـالل احمـر با ایجـاد 89 پایگاه موقت، ثابت و سـیار 
امـداد و نجـات و 23 شـعبه طرح ایمنی سـالمت در راه ها و مراکز 
پرجمعیـت، خدمت رسـانی را تـا 17 فروردیـن ادامـه خواهـد داد.

هالل احمر

جهت دهی سرمایه گذاری 
با رویکرد ایجاد اشتغال

اسـتاندار یـزد بـا تاکیـد بـر لزوم 
ایجـاد  بـرای  گـذاری  سـرمایه 
اشـتغال متناسـب بـا نسـازهای 
دهـی  جهـت  گفـت:  اسـتان 
سـرمایه گـذاری با رویکـرد ایجاد اشـتغال و ظرفیت منابع 

باشـد. متخصـص  انسـانی 
محمدعلـی طالبـی در نشسـت هم اندیشـی اعضـای مرکز 
خدمـات سـرمایه گـذاری اسـتان اظهار داشـت: در موضوع 
و  داخلـی  گـذاری  سـرمایه  ظرفیت هـای  سـازی  فعـال 
خارجـی ایـن مرکـز می توانـد نقش محـوری در بخش های 

مختلـف اسـتان ایفـا کند.

یزد

منابـع  و  مدیریـت  توسـعه  معـاون 
اسـالمی  ارشـاد  و  فرهنـگ  اداره کل 
آخریـن جلسـه  برپایـی  از  گلسـتان 
کمیتـه برنامه ریزی فرهنگ و ارشـاد 
اسـالمی گلسـتان  بـا حضـور اعضای 
کمیتـه در سـال 97 خبـر داد.نصرهللا 
کشـیری ضمـن تبریـک پیشـاپیش 
تاکیـد  و  نـوروز  عیـد  رسـیدن  فـرا 
بـه تکریـم بـه اربـاب رجـوع در ایـن 
جلسـه بـه مقوله غنی سـازی شـغلی 
گاه خـود  افـزود: هـر  و  اشـاره کـرد 
کنترلـی، اختیـار و اعتمـاد را بـه فـرد 
در سیسـتم بدهیـم در آن مجموعـه 
تعالـی  و  انگیـزه  افزایـش  شـاهد 
خواهیـم بود.وی تصریح کـرد: اگر به 
افـراد توانمنـد و غنـی کـه متخصـص 
و متعهـد هسـتند بـا مدیریـت یـک 
سـویه و ارشـادی برخـورد کنیم آن ها 
و سیسـتم دچار اسـترس می شـوند 
و منجـر بـه بـی اعتمـادی و سـرمایه 
اجتماعـی را کاهش مـی دهد.نصرهللا 
مباحـث  بـه  اشـاره  کشـیری ضمـن 
هـوش معنـوی و سـرمایه اجتماعی، 
گفـت: در مدیریـت جدیـد بـا روش 
هـای ابهـام آمیـز و غیـر سـاختارمند 
قطعـا اسـترس پدید می آیـد و عدم 
بـاور مدیـران به مدیریت هـای تیمی 
و مشـارکتی ایـن نتایـج را پدیـد می 
آورد. همچنین در این جلسـه توسـط 
اعضـا مباحثـی در خصوص سیاسـت 
تمرکـز زدایـی جشـنواره هـا و امـکان 
تـوان سـنجی شهرسـتان  و  سـنجی 
هـا در میزبانـی رخدادهـای فرهنگـی 
و هنـری اسـتانی و ملـی، بازنگـری 
سـازی  یکپارچـه  نگـری،  کیفـی  و 
سیاسـت هـا در صـدور مجـوز هـای 
و هنـری در  برنامـه هـای فرهنگـی 
شهرسـتان هـا، تکریـم اربـاب رجـوع 
و نظـام منـد کـردن عملکـرد از عمـده 
جلسـه  ایـن  در  مطروحـه  مباحـث 
بود.یـادآوری مـی شـود ایـن جلسـه 
دوازدهمیـن و آخریـن جلسـه کمیته 
و  فرهنـگ  کل  اداره  ریـزی  برنامـه 
ارشـاد اسـالمی گلسـتان در سـال 97 

. د بو

فوالد مبارکه در موضوع گلستان 
مسوولیت های اجتماعی به 

خوبی ایفای نقش کرده است
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بوی عید از بازار امسال نمی آید

 قشرهای آسیب پذیر، قربانی گرانی شب عید هستند

اسـفند که شـروع می شـود، باید بسـاط 
عیـد را آمـاده کرد؛ اما انگار امسـال این 
بسـاط بـا آشـفته بـازار شـب عیـد برای 
خیلی هـا بـازار گـرم و پررونقـی نیسـت 
قربانـی  پذیـر،  آسـیب  قشـرهای  و 
عیـد  هسـتند.بازار  عیـد  شـب  گرانـی 
همـواره بـرای مـا تداعی کننـده روزهای 
شـور و نشـاط کودکـی و بازیگوشـی ها 
و خریـد در کنـار پـدر و مـادر و قهـر و 
خریـد  بـرای  کودکانه مـان  آشـتی های 
کفش هـای پاشـنه دار دخترانـه، کـت و 
شـلوارهایی کـه احسـاس مـرد بـودن را 
بـه رخ بکشـد و دامن هـای چین داری 

اسـت کـه دل مـان را آب کنـد.
ایـن روزهـا امـا شـاید دیگـر بازار شـب 
عیـد بـرای کودکان سـرزمین مـا دنیای 
امـا  نباشـد؛  شـادهای کودکی هـای مـا 
هـر چـه هسـت بـرای کـودکان شـادی 

اسـت و بایـد شـاد بمانـد.
با گشـت و گـذاری در بازارهـای مختلف 
مازنـدران؛ کسـادی و کـم رونقـی بـازار 
را در بیـن صنـوف مختلـف بـه وضـوح 
بـا  کـه  بـازاری  بـود؛  شـاهد  می تـوان 
مـی  بیشـتر  روز  هـر  کـه  گرانی هایـی 
شـود، راه را بـرای خریـد  بسـیاری از 

کاالهـا بـرای زندگـی بسـته اسـت.
انـگار بـوی عید امسـال از بـازار نمی آید؛ 
ایـن روزهـا در آسـتانه شـب عیـد و در 
شـب و روزهایـی که شـمارش معکوس 
بـرای سـال نو آغاز شـده اسـت؛ شـور و 
هیجـان چندانـی در بـازار نیسـت و بازار 
شـب عیـد امسـال بـا گرانـی و آشـفته 

بـازاری در قیمـت هـا مواجه اسـت.
بـازار  وضعیـت  از  فروشـندگان  نـه 
رضایـت دارنـد و نـه مشـتریان رغبتـی 
بـرای خریـد دارنـد و امسـال انـگار عید 
متفاوتـی را بـا گرانـی شـروع می کنیم و 
جنـب و جـوش چندانـی در بـازار خرید 
و  آشـفتگی  و  نـدارد  وجـود  فـروش  و 

افسـار گسـیختگی قیمت هـا از کاالهای 
اساسـی به تمـام کاالهای دیگر سـرایت 
کـرده و حتـی میوه و مرکبـات در معدن 
مرکبـات ایـران هـم گـران شـده اسـت. 
بـه گفته فروشـندگان همه سـاله در این 
روزهـای منتهـی بـه آسـتانه شـب عید، 
دارای بـازاری پررونـق بودند و اکنون هر 
روز کسـادی بـازار بیشـتر می شـود و نـه 
تنهـا مشـتری کـم شـده اسـت؛ بلکه در 
برخـی از روزهـا بایـد از جیـب بخورنـد.

بازار آجیل فروشان، کفاشی ها،
فروشـندگان پوشـاک مردانـه و زنانـه و 
میـوه فروشـی ها ایـن روزها با کسـادی 
بازار روبرو هسـتند و در بخش پوشـاک 
مـی  مازندرانـی  فروشـندگان  از  یکـی 
داریـم و  قـرار  بـدی  گویـد: در شـرایط 
حتـی هزینـه آب و بـرق مغـازه هـم بـا 
ایـن اوضـاع و احـوال در نمـی آیـد چـه 

برسـد بـه اجـاره بها.
یکی از فروشـندگان دیگـر در بازار آجیل 
مـی گویـد: بـرای فـروش آجیـل قیمت 

هـای مختلفی از 100 تـا 180 هزار تومان 
راه  بـه  توجـه  بـا  امـا  دارد  هـم وجـود 
انداختـن کمپیـن " نـه به آجیـل" واقعا 

بـازار مـا هـم از رونـق افتاده اسـت.
ظفرمنـد افـزود: بـازار کـم رونـق و عدم 
و  آجیـل  خریـد  از  مـردم  اسـتقبال 
کاالهـای مختلـف دیگـر و بسـنده کردن 
بـه برخی اقـالم ضـروری و مهم موجب 
دلسـردی ما در کسـب و کار شـده است 
رضایـت  وضعیـت  ایـن  از  هـم  مـا  و 
نداریـم و بایـد دولـت برای گرانـی چاره 

اندیشـی کنـد.
و کاردی  بـازاری  آشـفته  ایـن  در  حـاال 
هـر  اسـت؛  رسـیده  اسـتخوان  بـه  کـه 
روز کمپیـن جدیـدی از "نـه بـه خریـد 
آجیـل"، " نـه به خریـد کاالی لوکس"، " 
نـه بـه خرید کاالهای غیر ضـروری " راه 
انداختـه شـده کـه اگر چـه بسـیار مفید 
اسـت؛ امـا بایـد ایـن گرانـی ریشـه ای 
حل شـود و ایـن معضل نیازمنـد برنامه 
ریـزی و چاره اندیشـی مناسـب اسـت. 
یکـی از بانـوان مازندرانـی کـه همـراه با 
بـازار آمـده  دختـرش بـرای خریـد بـه 
اسـت، می گویـد: چنـد گانگـی قیمت ها 

امـان مـردم را بریـده اسـت؛ اینکـه در 
بـازار شـاهد چنـد نـرخ متفـاوت  یـک 
از یـک جنـس باشـیم، شـرایط خوبـی 

نیسـت و بیانگـر عـدم نظـارت اسـت.
صادقـی نـوا بـا اعـالم اینکـه بـا وجـود 
آنچـه مسـئوالن از نظـارت و تنظیم بازار 
و کنتـرل قیمـت ها سـخن گفتـه اند اما 
بـه واقـع تنظیـم بـازار وجـود نـدارد؛ در 
گفت وگـو بـا خبرنـگار ایلنـا افـزود: هـر 
کـس هـر کاالیـی را بـا هـر قیمتـی کـه 
دلـش بخواهـد بـه فـروش می رسـاند و 
وقتـی بـا اعتـراض مـا روبرو می شـوند 
نخریـد؛  نمی خواهیـد  کـه  می گوینـد 
فـردا بـا قمیت بیشـتری می فروشـیم.
وی یـادآور شـد: از ابتـدای سـال شـعار 
حمایـت از تولیـد داخلـی بـا توجـه بـه 
فرمایشـات رهبـری را در دسـتورکار قرار 
دادیـم؛ امـا اکنـون جنس هـای داخلـی 
بـا کیفیـت بسـیار پایین هم بـا کاالهای 
و  می کنـد  برابـری  قیمـت  در  خارجـی 
واقعـا" توان خرید از مردم سـلب شـده 
اسـت و در ایـن آشـفته بـازار و گرانـی 
کسـی بـه فکـر مـردم و حقـوق هایـی 
کـه قصـد تکان خـوردن ندارند؛ نیسـت.

ته
نک

یکـی دیگـر از خریـداران در بـازار مازنـدارن بـا اشـاره به گرانـی اقالم 
ضـروری و اساسـی بـرای زندگـی همچـون مـرغ و گوشـت و میـوه 
گفـت: این مسـائل و گرانـی موجود در بازار ناشـی از عـدم مدیریت 
درسـت در اقتصـاد و کنتـرل بـازار اسـت و ربطـی بـه تحریم نـدارد.
محمـد ابراهیمـی بـا اشـاره بـه اینکـه بسـیاری از مردم چنـد ماهی 
اسـت کـه تـوان خرید مرغ و گوشـت را ندارند و مرغ و گوشـت یخی 
هـم نمی توانـد جوابگـوی نیاز مردم باشـد؛ بیان داشـت: قشـرهای 
آسـیب پذیر، مهمترین قربانی گرانی شـب عید هسـتند و متاسفانه 
در آسـیب های مختلـف تنها این قشـر آسـیب می بینند و فکـر چاره 
ای برای رفع مشـکالت اندیشیده نمی شود.شـهروند دیگر مازندرانی 
هـم به خبرنـگار ایلنا گفت: متاسـفانه از ماه گذشـته تاکنون اجناس 
مختلـف ۳ تـا ۴ برابـر افزایـش یافتـه اسـت و تـوان خریـد از مردم 
گرفته شـده اسـت و در تنظیم بـازار و توزیع کاالهـای مهم و ضروری 
در بیـن مـردم، حمایـت واقعـی از مـردم انجـام نشـده و آنچنان که 
گرانی هـا و فشـار های اقتصادی باال رفته اسـت؛ از مردم و قشـرهای 

آسـیب پذیر حمایت نشـد.

گزارش
ایلنا
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این صفحه می خوانیم
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سودوکو شماره 1۴09

پاسخ سودوکو شماره 1۴08

افقی
1- دوران بعــد از کار و خدمت - 

 رویداد و حادثه

2- درس کشــیدنی - خوراک کفش 

 - کرکی

3- خانــدان - اصلی ترین محصول 

 برزیل - اشــعه مجهول! - رایحه

4- خروس - خدای باســتان - شهر 

 آذربایجان شــرقی - کلمه پرسشی

5- داســتان بلند - پرنده نامه رســان 

اسپندان  - 

6- کشــور همیشه جاوید - ارزش - 

 جمع رزق

7- ســمت راست - نهنگ - نام 

 همســر حضرت ابراهیم )ع(

8- آفت نان - زورگویی و ســتمگری 

 - بندر جنوب شــرقی فرانسه

9- اقیانوس بی صدا! - ماســت 

 چکیده - تشــویق کننده

10- شــاخه تازه روییده - واحد 

 شــمارش گاو و گوسفند - پادزهر

11- مــداد نوکــی - حامله - هفتمین 

 مــاه از ماه های رومی

12- خزنــده خوش خط و خال - 

قابــل دیــدن - حرص و طمع - بچه 

 شتر

13- واحد ســطح - سهل و ساده - 

 تاوان دادن - جانشــین او

14- علت و ســبب - بازخوانی - بمب 

شتنی  کا

15- پاالیه - شــهر شمالی ایالت 

آمریکا »کنتاکی« 

عمودی 
1- شــاهکار »داستایوسکی« نویسنده 

 معروف روس

2- ســبکی در هنرهای تزئینی به 

صــورت گل و بوتــه های پیچ در پیچ - 

 کســی که خدمت بیماران می کند

3- ســرما - نقاشی طنزآلود - سرای 

 مهر و کین

4- همــه دارنــد - اولین قوم ایرانی - 

ابزار  وسیله و 

5- همســر زن - پدربزرگ - راه و 

 طریق

6- ســازمان مخوف پهلوی - سالله - 

 دریاچه بین ازبکســتان و قزاقستان

7- قطعه و پاره - بهابرگ - دســتگاه 

نیرو  مولد 

8- مــزه دهــان جمع کن - کاغذ بازی 

 اداری - ام الخبائث

9- گزینــش - واحد بازی تنیس - 

 قطار

10- ســرزمین - شیشه آزمایشگاهی 

 - زنگ کلیسا

11- جوهــر - مرکــز گیالن - گریه و 

 ناله

12- خــو گرفتن - از درندگان جنگل 

برهنه  - 

 13- مــکان - کــم بها - ضمیر جمع

14- آگاهی و هوشــیاری - اول قرار 

 گرفتن

15- شــاعر معاصر و آزادیخواه ایرانی 

ملقب به »شــاعر ملی«

جدول شماره 1۴09

مدیرکل بهزیسـتی اسـتان کرمان گفت: به 
یکسـری  نشـدن  فراهـم  دلیـل 
زیرسـاخت های مـورد نیـاز بـرای اجـرای 
طـرح »اتاق هـای تزریق امـن«، این طرح 
در کرمـان اجرایـی نمی شـود.در سـال های 
راه انـدازی  موضـوع  آنکـه  از  پـس  اخیـر 
اتاق هـای تزریـق مـواد مخـدر در محافـل 
رسـانه ای بسـیار مطـرح شـد، مخالفـان و 
موافقـان زیـادی نسـبت بـه ایـن طـرح 
بـه گفتـه  اظهارنظـر کردنـد. طرحـی کـه 
محسـن روشـن پژوه معاون، پیشگیری و 
اعتیاد سـازمان بهزیسـتی کشـور، قرار بود 
در راسـتای پذیرش برنامه کاهش آسیب، 
به طـور کامـل و مبتنـی بـر شـواهد اجـرا 
شـود. طرحـی کـه در دنیـا تجربـه موفقی 
داشـته و اثربخشی آن در کاهش عوارضی 
همچـون »خشـونت«، »ابتـال بـه ایـدز« و 

»اوردوز« بـه صورت مصرف مدیریت شـده 
بـه اثبات رسـیده بـود. طرحی که قـرار بود 
بـه صـورت پایلوت در سـه اسـتان پرخطر 
و  سیسـتان  خوزسـتان،  کرمـان،  ماننـد 
بلوچسـتان اجـرا شـود کـه از نظـر علمی و 
موثـر بـودن بررسـی شـود تـا در صـورت 
موفـق بـودن در تهـران نیـز پیـاده شـود.
معاون پیشـگیری و درمان اعتیاد سازمان 
راه  از  درحالـی  مهرمـاه 1395  بهزیسـتی 
انـدازی اتاق هـای امـن تزریـق بـه طـور 
آزمایشـی در 3 اسـتان کشـور خبـر می داد 
کـه قائـم مقـام دبیـرکل سـتاد مبـارزه بـا 
مـواد مخدر این موضـوع را در حد »طرح« 
دانسـت و اظهـار کـرد درحـال حاضـر نمی 
تـوان زمـان عملیاتی کردن این طـرح را در 
کشـور مشـخص کرد. حال که بیـش از دو 
سـال از اعـالم ایـن طـرح می گـذرد ایـن 

پرسـش در ذهـن تداعـی مـی شـود کـه 
نهایتـًا سرنوشـت »اتاق های امـن تزریق« 
به کجا رسـید؟کرمان نو پاسـخ این سـوال 
مدیـرکل  صـادق زاده،  عبـاس  زبـان  از  را 

بهزیستی استان کرمان جویا شده است.
صـادق زاده با بیـان اینکه طـرح »اتاق های 
تزریـق امـن« بـه دلیـل فراهـم نشـدن 
یکسـری زیرسـاخت ها اجرایـی نخواهـد 
شـد، اظهـار کـرد: »ایـن طـرح در خیلی از 
کشـورها اجـرا می شـود اما در کشـور ما به 
دلیل فراهم نبودن یکسـری زیرسـاخت ها 
از جملـه پذیـرش جامعـه، شـرایط زندگی 
آنهـا  افـراد و همچنیـن شـغل   این گونـه 
دنبـال  فعـالً  مصـرف،  دوره  بـا  همزمـان 
کـه  اسـت«.آن طور  منتفـی  و  نمی شـود 
صـادق زاده می گویـد »اینکـه فقـط انتظـار 
داشـته باشـیم محیـط مشـخصی جهـت 

تزریـق بـرای ایـن افـراد فراهـم شـود امـا 
جنبه هـای دیگـر ایـن طـرح درنظـر گرفته 
نشـود، قطعـًا صحیـح نیسـت و نمی تواند 

کارآمد باشد«.
مدیر کل بهزیسـتی اسـتان کرمان با اشاره 
بـه اینکـه از زمان پیشنهادشـدن این طرح 
و  کشـور  بهزیسـتی  سـازمان  سـوی  از 
تصویب آن در جلسـه مشـترک وزارت رفاه 
و سـتاد مبـارزه با موادمخدر، مـا نیز اعالم 

اسـتان کرمـان  افـزود:  آمادگـی کردیـم، 
ایـن  بـرای  پایلـوت خوبـی  می توانسـت 
طـرح باشـد. امـا بعـداً این طور تشـخیص 
داده شـد کـه اجرا شـدن یک طـرح باید با 
لحـاظ قـرار دادن همه جنبه هـای مرتبط با 
آن موضـوع دنبـال شـود. از ایـن رو بـه مـا 
اعـالم شـد کـه زمـان اجرایـی شـدن ایـن 
طـرح هنوز فرانرسـیده و ما نیـز دیگر عمالً 

این طرح را دنبال نکردیم.

اورنـگ  سـتار  سـردار  چندمنظـوره ی  ورزشـی  سـالن 
نخستین شهید مدافع حرم استان کهگیلویه و بویراحمد 
توسـط بنیـاد برکـت وابسـته بـه سـتاد اجرایـی فرمـان 
حضـرت امـام)ره( بـه  بهره بـرداری رسـید. اولویت اصلی 
و  اشـتغال زایی  حـوزه ی  بنیـاد،  ایـن  فعالیت هـای 
توانمندسـازی اقتصـادی مناطـق محـروم اسـت، امـا در 

کنـار آن برخـی از پروژه های عمرانی را نیز در دسـت اقدام 
دارد. در همین زمینه، سـالن ورزشی چندمنظوره ی سردار 
سـتار اورنـگ، نخسـتین شـهید مدافع حـرم کهگیلویه و 
بویراحمد در روسـتای نقاره خانه، زادگاه این شهید بزرگوار 
به بهره داری رسـید.این سـالن چندمنظوره با حضور علی 
محمد احمدی اسـتاندار کهگیلویـه و بویراحمد، مهندس 

سعید جعفری مدیرعامل بنیاد برکت، جمعی از مقامات 
اسـتانی و محلـی و مـردم منطقـه توسـط دختـر شـهید 
اورنـگ افتتاح شد.سـالن ورزشـی چندمنظوره ی سـردار 
سـتار اورنـگ از جملـه تعهـدات سـتاد اجرایـی فرمـان 
حضـرت امـام)ره( در جریـان سـفر دکتـر محمـد مخبـر 
رییـس ایـن سـتاد بـه اسـتان کهگیلویـه و بویراحمـد و 
انعقاد تفاهم نامه با اسـتانداری این اسـتان است. در این 
تفاهم نامـه کـه در حوزه هـای توانمندسـازی اقتصـادی و 
و  زیربنایـی  و  بـا کارآفرینـان  مشـارکت  اشـتغال زایی، 
عمرانـی در مناطـق محـروم اسـتان میان سـتاد اجرایی 
و  اسـتانداری کهگیلویـه  و  امـام)ره(  حضـرت  فرمـان 
بویراحمـد به امضا رسـید، 106 پـروژه ی زیربنایی تعریف 
شـده اسـت کـه تـا بـه امـروز 98 پـروژه آغاز و در دسـت 
 اقـدام اسـت و مابقـی نیز بـه زودی اجرایی خواهد شـد.

سـهم بنیـاد برکت بـرای اجـرا و بهره بـرداری از این تعداد 
پروژه  هـای عمرانـی مشـارکتی بـا سـایر دسـتگاه های 
اجرایـی اسـتان ، بالغ بر 400 میلیارد ریال اسـت.با توجه 
به دسـتور رییس سـتاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( 
مبنـی بـر سـاخت یـک سـالن ورزشـی چندمنظـوره در 
نقاره خانـه، روسـتای محـل تولـد سـردار سـتار اورنـگ 
نخسـتین شـهید مدافع حرم کهگیلویه و بویراحمد، بنیاد 
برکت سـاخت این سـالن ورزشـی را از اردیبهشت امسال 
بـا اعتبـاری بالـغ بـر 10 میلیـارد ریـال آغـاز و در اوایـل 
اسـفندماه بـه بهـره داری رسـاند.با افتتـاح ایـن سـالن 
ورزشـی چندمنظـوره، عـالوه بـر اسـتفاده ی دانش آموزان 
روسـتای نقاره خانـه و روسـتاهای اطـراف از امکانات آن، 
سـرانه ی فضای ورزشـی استان کهگیلویه و بویراحمد نیز 

افزایش یافته است.

معـاون امـور دام سـازمان جهـاد کشـاورزی گیـالن 
گفـت: در حـال حاضـر بالغ بر 20درصـد قیمت مرغ 
بـه دلیل فعالیت دالالن در این عرصه اسـت.حجت 
علـی اکبرنـژاد در گفـت و گـو با ایسـنا، گفـت: باید 
بـا همـکاری یکدیگـر نهاده هـای مـرغ توسـط خود 
مرغـداران تهیـه تـا صنعت مرغـداری پایدار شـود و 

راهی جز این نیست.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه کشـاورزی فقـط در مزرعـه 
نیسـت و باید در حـوزه تولید کشـاورزی زنجیره وار 
کار کنیـم ،افـزود: امکانـات و توانمندی های زیادی 
در حـوزه کشـاورزی داریـم و بایـد مرغـداران، خـود 
فروشـگاه مـرغ داشـته باشـند و وارد عرصـه توزیع 
شـوند.علی اکبرنـژاد ادامـه داد: تشـکیل زنجیره ها 
موجـب کاهش قیمت تمام شـده مـرغ و در نتیجه 

کاهـش قیمـت ایـن کاال در بـازار می شـود.معاون 
امـور دام سـازمان جهـاد کشـاورزی گیـالن تصریح 
و  برندسـازی  بـه  منجـر  زنجیره هـا  تجمـع  کـرد: 
تقویـت صـادرات مـرغ اسـتان مـی شـود و بـرای 
تحقـق ایـن امـر اقدامات مختلفـی در حـال انجام 
اسـت.وی بـا بیـان اینکـه در حـال حاضـر اسـتان 
گیـالن یکـی از قطب هـای تولیـد کننده مرغ اسـت 
خاطرنشـان کـرد: 65 درصـد مـرغ گیـالن تحـت 
35درصـد  بایـد  هسـتند.  زنجیره هـا  پوشـش 
باقیمانـده نیـز بـه زنجیره هـا متصـل شـوند.علی 
اکبرنـژاد گفـت: بـه طور میانگیـن سـالیانه 160هزار 
تشـکیل  و  تولیـد می شـود  گیـالن  در  مـرغ  تـن 
زنجیره هـای تولیـد و توزیـع در بین خـود مرغداران 

منجر به حذف دالالن مرغ می شود.

طرح»اتاق های تزریق امن« 
اجرا نمی شود 

بنیاد »برکت« سالن ورزشی 
شهید »اورنگ« را افتتاح کرد

20درصد قیمت مرغ، 
در جیب دالالن است

کردستانگلستان

چرا کردستان در راس نرخ 
تورم کشور ،قرار دارد؟

بررسـی تغییـرات تـورم در بیـن اسـتان های ایـران نشـان 
می دهـد کـه بیشـترین نـرخ تورم نقطـه به نقطـه مربوط به 

استان کردستان با 52.2 درصد است.
 در بهمـن مـاه سـال جـاری عـدد شـاخص کل قیمت هـا 
بـرای خانوارهـای کشـور )1٠٠=139٥( بـه 158.1 رسـید کـه 
نشـان از تـورم ماهانـه 2.2 درصـدی داشـت. ایـن در حالی 
اسـت کـه بررسـی رونـد تـورم در بیـن اسـتان ها از ایـن 
حکایـت دارد کـه در بهمـن مـاه، بیشـترین نرخ تـورم نقطه 
بـه نقطـه خانوارهـای شـهری مربـوط به اسـتان کردسـتان 
)٥1.1 درصـد( یعنـی خانوارهـای شـهری سـاکن اسـتان 
کردسـتان بـه طـور متوسـط 9.٦ درصـد بیشـتر از میانگین 
یـک  خریـد  بـرای   139٦ بهمـن  بـه  نسـبت  کل کشـور 
»مجموعـه کاال و خدمـات یکسـان« هزینـه کرده انـد . در 
خانوارهـای  بـرای  شـاخص کل  عـدد   1397 مـاه  بهمـن 
روسـتایی کشـور )1٠٠=139٥( به 1962.9 رسـید که نسـبت 
بـه مـاه قبـل 2.8 درصـد افزایـش نشـان می دهـد. درصـد 
تغییـر شـاخص کل خانوارهـای روسـتایی نسـبت بـه مـاه 
مشـابه سـال قبـل )تـورم نقطـه بـه نقطـه( ٤٦.7 درصـد 
اسـت. بیشـترین نـرخ تـورم نقطـه بـه نقطـه خانوارهـای 
روسـتایی بـه اسـتان کردسـتان بـا ٥7.٤ درصد تعلـق دارد. 
یعنـی خانوارهـای روسـتایی سـاکن اسـتان کردسـتان بـه 
طـور متوسـط 1٠.7 درصـد بیشـتر از میانگیـن کل کشـور 
نسـبت بـه بهمـن 139٦ بـرای خریـد یک »مجموعـه کاال و 
خدمـات یکسـان« هزینـه کرده انـد .حامـد قادرزاده، اسـتاد 
رشـته اقتصـاد در دانشـگاه کردسـتان، در گفت وگو با ایسـنا، 
در راس قـرار گرفتـن اسـتان کردسـتان در سـطح کشـور از 
لحـاظ نـرخ تـورم را امـری طبیعـی می دانـد و می گویـد: 
اطالعـات نامتقـارن در سـطح اسـتان کردسـتان نسـبت بـه 
سـایر اسـتان ها بسیار بیشـتر اسـت.وی مرزی بودن استان 
و  می کنـد  ذکـر  مهـم  ایـن  اصلـی  دالیـل  از  را  کردسـتان 
می افزایـد: در اسـتان های مـرزی بـه دلیـل اینکه نوسـانات 
اقتصـادی میـان مـردم بیشـتر اسـت و افشـاگری بیشـتر 
صـورت می گیـرد، مـردم، مغلـوب افزایـش قیمـت در بـازار 

می شوند. 

اعطای تسهیالت 
مشاغل خانگی 

در گلستان
توسـعه  گرگان/مدیـر  زنـدی- 
کارآفرینـی و اشـتغال اداره کل تعاون، 
از  گلسـتان  اجتماعـی  رفـاه  و  کار 
پرداخـت تسـهیالت به بیـش از هزار و 
350 طـرح مشـاغل خانگی در اسـتان 
خبـر داد. موسـی بـی باک اظهـار کرد: 
از ابتـدای سـال تـا کنون تعـداد هزار و 
350 طـرح بـه مبلغ 140 میلیـارد ریال 
از تسـهیالت کـم بهـره مشـاغل خانگی 
بهـره مند شـده انـد.وی افـزود : 278 
میلیاردریـال از محـل اعتبـارات سـال 
97 بـه مشـاغل خانگـی اسـتان ابـالغ 
و  دانـش  و  مهـارت  بـاک  شـد.بی 
همچنین شناسـایی بازار هدف توسـط 
را الزمـه  متقاضیـان مشـاغل خانگـی 
و  عنـوان  زمینـه  ایـن  در  فعالیـت 
تصریـح کـرد: در طـرح الگـوی جدیـد 
مشـاوره،  خانگـی،  مشـاغل  توسـعه 
آموزش، استعداد یابی و توانمندسازی 
و  سـازی  شـبکه  همچنیـن  و  افـراد 
اتصـال بـه بنـگاه هـا و بـازار مـد نظـر 
توسـعه  اسـت.مدیر  گرفتـه  قـرار 
کارآفرینـی و اشـتغال اداره کل تعاون، 
کار و رفـاه اجتماعـی گلسـتان تاکیـد 
کـرد: نگـرش هـا در خصوص مشـاغل 
چراکـه  کنـد  تغییـر  بایـد  خانگـی 
مشـاغل خانگی صرفا مشـاغل سـنتی 
در  خانگـی  مشـاغل  بلکـه   ، نیسـت 
درآمدزایـی  لحـاظ  از  خدمـات  حـوزه 
قابـل توجـه هسـتند و باگسـترش و 
رشـد فنـاوری هـا، مشـاغل خانگـی با 

تحوالت چشمگیری همراه هستند.
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مشهد

1۴ هزارمیلیارد ریال 
اوراق مشارکت برای 

بافت فرسوده اطراف حرم
ــت  ــازی باف ــرای بهس ــارکت ب ــال اوراق مش ــارد ری ــزار میلی 14 ه
ــه  ــزارش روزنام ــی شــود.به گ ــراف حــرم منتشــر م فرســوده اط
پیــام ما،ســید مصطفــی نعمتــی ، شــهردار منطقــه ثامــن درجمــع 
خبرنــگاران افزود:چهــار خانــه تاریخــی در منطقــه ثامــن توســط 
شــهرداری مشــهد خریــداری شــده کــه از ایــن بیــن خانــه هــای 
تاریخــی توکلــی و داروغــه مرمــت شــده  و بــرای مرمــت دو خانــه 
غفــوری و کرمانــی از حضــور ســرمایه گــذاران بخــش خصوصــی 
ــا حضــور بخــش خصوصــی    اســتقبال مــی کنیــم.وی افــزود:  ب
بهســازی 39 اثــر ثبــت شــده تاریخــی در اطراف حــرم مطهر فعال 
مــی شود.شــهردار منطقــه ثامــن مشــهد گفــت:  ســرمایه گــذاران 
درمشــارکت بــا شــهرداری در بهســازی خانــه های تاریخی باشــند، 
مــی تواننــد از پروانــه رایــگان بــرای کاربــری هــای متناســب بــا 
میــراث فرهنگــی اســتفاده کنند.نعمتــی با اشــاره به پیشــرفت 50 
درصــدی طــرح نوســازی و بهســازی بافــت فرســوده اطــراف حرم 
مطهــر رضــوی،  افــزود : در طــرح، محــدوده حــرم از 18 هکتــار بــه 
50 هکتــار افزایــش پیــدا مــی کنــد و  تا کنــون  دو میلیــون و 450 
هــزار مترمربــع کاربــری اقامتــی در منطقــه ایجاد شــده اســت.وی 
بــا بیــان اینکــه در مجمــوع فضاهــای اقامتــی اطــراف حــرم مطهر 
ــی  ــش بین ــام هشــتم )ع( پی ــران ام ــرای زائ ــزار تخــت ب 150ه
شــده، گفــت: همچنیــن فضــای ســبز منطقــه ثامــن از 2.5 هکتار 
بــه 67 هکتــار در پایــان طــرح افزایــش مــی یابد.شــهردار منطقــه 
ثامــن مشــهد دربــاره  احــداث معابــر جدیــد، افــزود: خیابــان های 
ــت  ــه هش ــی ب ــان کنون ــار خیاب ــر از چه ــرم مطه ــه ح ــی ب منته
خیابــان افزایــش مــی یابــد و رینــگ شارســتان رضــوی نیــز ایــن 
خیابــان هــا را بــه هــم متصــل مــی کنــد. ضمــن اینکــه در مســیر 
ــاغ ایجــاد مــی شــود کــه  ــر هشــت ره ب ــه حــرم مطه منتهــی ب
نمونــه آن احــداث ره بــاغ طوبــی اســت کــه تــا انتهــای ســال بــه 
ــازی  ــرح نوس ــه در ط ــه اینک ــاره ب ــا اش ــد.نعمتی ب ــان میرس پای
اطــراف حــرم مطهــر 17 پارکینــگ طبقاتــی احــداث مــی شــود، 
افــزود: ایــن تعــداد پارکینــگ حــدود 9 هــزارو 700فضــای پــارک را 
بــرای زائــران و مســافران فراهم مــی کند.نعمتــی در خصوص اهم 
ــه طــی یکســال گذشــته،  ــن منطق ــات انجــام شــده در ای اقدام
ــج،  ــهدای ح ــان ش ــایی ورودی خیاب ــرد: بازگش ــان ک ــر نش خاط
ــرای  ــازار رضــا)ع( و اج ــه ســمت ب ــتان رضــوی ب ــداد شارس امت
بخشــی از بولــوار شارســتان رضــوی در محــدوده محــور طبرســی با 
ــام شــده  ــات  انج ــم اقدام ــی از اه 30 درصــد پیشــرفت فیزیک
اســت.وی افــزود: فضــای ســبز منطقــه ثامــن بــه هفــت ونیــم 
ــه اســت.  و 11  ــع افزایــش یافت ــار معــادل 29 هــزار مترمرب هکت
ــز در دســت اجــرا اســت. ــع فضــای ســبز نی  هــزار و 600 مترمرب
وی در بــاره  طــرح بــازار فــرش  گفــت: طرحــی  آمــاده و تصویــب 
 شــده و عملیــات بازســازی و مرمــت از ســال آینــده شــروع شــود.
شــهردار منطقــه ثامــن مشــهد بــا اشــاره بــه اینکــه موضــوع 27 
پــروژه بــا شــهرداری صورتجلســه شــده، گفــت: حجــم ریالــی این 

پروژه ها دوهزار میلیارد تومان است.
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محکومیت 3 میلیارد ریالی متهم قاچاق سوخت در شبستر
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان آذربایجان شرقی گفت: متهم قاچاق نفت سفید در شبستر به 
بیش ازسه میلیارد ریال جریمه محکوم شد.
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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 رسانی

رضا گلزار با انتشار تصویر زیر از آماده شدن کار جدیدش به نام 
»رحمان1۴00« خبر داده است. 

@rezagolzar

ارژنگ امیرفضلی تصویر زیر را در کنار همکارانش در ابتدای کارشان، سال 
1۳۷۳، همرسانی کرده است. 

@arzhang_amirfazli

این کاربر تصویر زیر را از آبشار دریوک، واقع در آمل استان مازندران به 
اشتراک گذاشته است. 

@babak_mahdavi_

به تازگی تاریخ عرضه اندروید 9.0 برای گوشی های اچ تی سی اعالم شده است.
 این به روزرسانی در سه ماهه دوم سال جاری میالدی عرضه می شود.

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

شهر عنبر آباد
هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی-آگهی موضوع مـاده3 قانون 
و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضی و 
ساختمانهای فاقدسند رسـمی برابررای شـماره139760319091000739-
97/11/16هیـات اول موضـوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و سـاختمانهای فاقد سـند رسمی مسـتقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
شـهر عنبـر آبـاد تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانـم سـکینه 
موسـوی رود فـرق فرزنـد سـید موسـی بشـماره شناسـنامه 455وکـد 
ملـی 6069577094صـادره ازعنبرآبـاد درششـدانگ یـک بـاب خانـه بـه 
مسـاحت 446/68متـر مربـع پـالک - فرعـی از47- اصلـی مفـروز و 
مجـزی شـده از پـالک 47- اصلـی قطعـه یـک بخش45کرمـان واقع 
دراحمـد آبـاد عنبرآبـاد خریـداری از مالک رسـمی آقای منوچهر سـلمان 
زاده محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبت 
بـه فاصلـه 15روزآگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه 
صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از 
تاریـخ انتشـاراولین آگهـی به مـدت دوماه اعتراض خـود را به ایـن اداره 
تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم 
اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیم نماینـد . بدیهی 
اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکوروعدم وصول اعتـراض طبق مقررا 
ت سـند مالکیـت صادر خواهدشـد ./م الـف:2026- تاریخ انتشـار نوبت 

اول:97/12/08 – تاریـخ انتشـارنوبت دوم :97/12/22
 مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک -

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

شهر عنبر آباد
هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی-آگهی موضوع 
تکلیـف  تعییـن  قانـون  نامـه  مـاده 13آئیـن  و  قانـون  مـاده3 
وضعیت ثبتی واراضی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابررای 
شـماره139760319091000618-97/11/07هیات اول موضوع قانون 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند 
رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک شـهر عنبـر آبـاد 
تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانـم یسـنا شـهداد نژاد 
فرزنـد فرامرزبشـماره شناسـنامه 6060249604صـادره ازعنبرآبـاد 
درششـدانگ یـک بـاب خانه بـه مسـاحت 310مترمربـع پالک - 
فرعـی از43- اصلـی مفـروز و مجزی شـده ازپـالک 43- اصلی 
قطعـه یـک واقع در خضرآباد بخش 45کرمـان خریداری از مالک 
رسـمی آقـای حسـین ناروئـی محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظور 
اطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبـت به فاصلـه 15روزآگهی می شـود 
در صورتـی که اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـاراولین آگهی به 
مـدت دومـاه اعتـراض خـود را به این اداره تسـلیم و پـس از اخذ 
رسـید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت 
خـود را بـه مراجع قضایـی تقدیم نمایند . بدیهی اسـت در صورت 
انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصول اعتـراض طبق مقررا ت سـند 
مالکیـت صـادر خواهدشـد ./م الـف:2028-  تاریـخ انتشـار نوبت 

اول:97/12/08 – تاریـخ انتشـارنوبت دوم :97/12/22
 مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک

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

شهر عنبر آباد
هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی 
اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی-آگهی موضوع ماده3 قانون 
و مـاده 13آئیـن نامـه قانون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتـی واراضی و 
ساختمانهای فاقدسند رسمی برابررای شماره139760319091000590-
97/11/06هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی 
اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی حوزه 
ثبـت ملـک شـهر عنبـر آبـاد تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی 
آقـای محمـد میـری فرزند فـرج هللا بشـماره شناسـنامه 337صادره 
ازجیرفـت بـا کـد ملـی 3030736490 درششـدانگ یـک بـاب خانـه 
بـه مسـاحت 501/12متـر مربع پـالک - فرعـی از47- اصلـی مفروز 
و مجـزی شـده از 47- اصلـی قطعـه یـک بخش45کرمـان واقـع 
دراراضـی احمـد آبادعنبـر آبـاد بخـش 45 کرمـان خریـداری از مالک 
رسـمی آقـای غالمحسـین پورحـق وردی محرزگردیـده اسـت.لذا بـه 
منظـور اطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهـی می 
شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی به 
مـدت دومـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ 
رسـید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواست خود 
را بـه مراجـع قضایـی تقدیم نمایند . بدیهی اسـت در صـورت انقضای 
مـدت مذکوروعـدم وصول اعتراض طبق مقررا ت سـند مالکیت صادر 
خواهدشـد ./م الـف:2024-  تاریـخ انتشـار نوبـت اول:97/12/08 – 

تاریـخ انتشـارنوبت دوم :97/12/22
مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی 
رسـمی-آگهی  سـند  فاقـد  سـاختمانهای  و  اراضـی 
موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابـررای 
قانـون  موضـوع  اول  شـماره139760319079000934-97/11/21هیات 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسمی 
مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت ملک شـهر رودبـار جنـوب تصرفات 
مالکانـه بالمعـارض متقاضی آقای روح هللا سـنجری فرد فرزند محمد 
بشـماره شناسـنامه 874صادره ازکهنوج دریک باب مغازه مشـتمل بر 
طبقـه فوقانـی بـه مسـاحت 100متر مربـع پـالک 1470فرعـی از188- 
اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک 188اصلـی قطعه سـه واقع در 
رودبـار جنـوب – بلـوار امـام – بعد ازسـه راه اورژانـس بخش46کرمان 
خریـداری از مالکیـن رسـمی آقای محمدمهدی مهیمی وخانم مهسـا 
مهیمـی وفاطمـه بیگ مـرادی محرزگردیده اسـت.لذا به منظـور اطالع 
عمـوم مراتـب دردو نوبـت به فاصلـه 15روزآگهـی می شـود در صورتی 
که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشـند مـی توانند از تاریخ انتشـاراولین آگهی به مـدت دوماه اعتراض 
خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یک 
مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایی 
تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکوروعدم 
وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت سـند مالکیت صـادر خواهدشـد ./م 
الـف:737- تاریـخ انتشـار نوبـت اول:97/12/08 – تاریخ انتشـارنوبت 

1397/12/22: دوم 
 علی رحمانی خالص - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

شهر عنبر آباد
هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی-آگهی موضوع 
قانـون تعییـن تکلیـف  نامـه  قانـون و مـاده 13آئیـن  مـاده3 
وضعیت ثبتی واراضی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابررای 
شـماره139760319091000703-97/11/10هیات اول موضوع قانون 
تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند 
رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک شـهر عنبـر آباد 
تصرفـات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای موسـی پاداش فرزند 
درویش بشـماره شناسـنامه 3100025970صادره ازبم درششدانگ 
یـک بـاب خانه بـه مسـاحت 250مترمربع پالک - فرعـی از52- 
اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از 52- اصلـی قطعه یـک واقع در 
حسـین آباد لولـی عنبرآباد بخـش 45کرمان خریـداری از مالک 
رسـمی آقـای صفـر محسـنی محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظور 
اطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبت به فاصلـه 15روزآگهی می شـود 
در صورتـی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـاراولین آگهی به 
مـدت دومـاه اعتـراض خـود را به این اداره تسـلیم و پـس از اخذ 
رسـید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت 
خـود را بـه مراجـع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی اسـت در صورت 
انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتراض طبق مقررا ت سـند 
مالکیـت صـادر خواهدشـد ./م الـف:2032-   تاریخ انتشـار نوبت 

اول:97/12/08 – تاریـخ انتشـارنوبت دوم :97/12/22
مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک

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

شهر عنبر آباد
هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی-آگهی موضـوع 
تکلیـف  تعییـن  قانـون  نامـه  13آئیـن  مـاده  و  قانـون  مـاده3 
وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابررای 
شـماره139760319091000643-97/11/07هیات اول موضـوع قانـون 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند 
رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک شـهرعنبرآباد تصرفات 
مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقـای محـد حسـین سـاردوئی فرزند 
ابراهیـم  بشـماره شناسـنامه 16328 صـادره ازجیرفت  درششـدانگ 
یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت248/26متر مربـع پـالک - فرعـی 
از49- اصلـی مفـروز و مجزی شـده از پـالک 49- اصلی قطعه یک 
بخش45کرمـان واقـع در عنبرآبـاد خریـداری از مالک رسـمی آقای 
محمود شـیرانی محرزگردیده اسـت.لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
دردو نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهی می شـود در صورتی که اشـخاص 
نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشند می 
تواننـد از تاریخ انتشـاراولین آگهی به مدت دوماه اعتـراض خود را به 
ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظرف مدت یـک ماه از تاریخ 
تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خود را بـه مراجع قضایی تقدیم نمایند 
. بدیهی اسـت در صـورت انقضای مدت مذکوروعـدم وصول اعتراض 
طبـق مقـررا ت سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد ./م الـف:2035-  

تاریـخ انتشـار نوبـت اول:97/12/08 
 تاریخ انتشارنوبت دوم :97/12/22

مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملی شهداد 

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت 
ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی-
آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آئیـن نامـه قانـون 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمانهای فاقـد 
سـند رسـمی برابـر رای شـماره 139760319005000351 مـورخ 
1397/07/22هیـات اول موضـوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد 
ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک شـهداد تصرفـات مالکانـه بالمعـارض 
متقاضـی آقـای هـادی نظریان فرزند مهدی بشـماره شناسـنامه 
5096 صـادره از تهـران در ششـدانگ یکباب خانه مشـتمل بر باغ 
بـه مسـاحت 2182 مترمربع پالک 1 فرعـی از 1405-اصلی واقع 
در بخـش 23 کرمـان بـه آدرس شـهداد- خیابـان تمـدن کوچـه 
تکیـه همـت خریـداری از مالک رسـمی حسـن ابراهیمی محرز 
گردیـده اسـت. لـذا به منظور اطـالع عموم مراتـب در دو نوبت به 
فاصلـه 15 روز آگهـی مـی شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت 
بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند می 
تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن اگهـی به مـدت دو مـاه اعتراض 
خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید، ظـرف مدت 
یـک مـاه از تاریـخ تسـليم اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه 
مراجـع قضایـی تقدیـم نمایند. بدیهی اسـت در صـورت انقضای 
سـند  مقـررات  طبـق  اعتـراض  وصـول  عـدم  و  مذکـور  مـدت 
مالکیـت صـادر خواهد شـد. تاریـخ انتشـار نوبـت اول : 97/17/8 

تاریخ انتشار نوبت دوم : 97/17/22
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اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک رودبارجنوب

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی 
آگهـی  رسـمی-  سـند  فاقـد  سـاختمانهای  و  اراضـی 
موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف 
برابـررای  رسـمی  فاقدسـند  سـاختمانهای  و  واراضـی  ثبتـی  وضعیـت 
قانـون  موضـوع  اول  شـماره139760319079000823-97/10/17هیات 
تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی 
تصرفـات  شـهررودبارجنوب  ملـک  ثبـت  حـوزه  ثبتـی  مسـتقردرواحد 
مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقـای درمحمـد پیراسـته فرزنـد محمـد 
مشـتمل  خانـه  بـاب  دریـک  ازریـگان  36صـادره  شناسـنامه  بشـماره 
برطبقـه فوقانـی  به مسـاحت 277متـر مربع پـالک 1471فرعی از188- 
اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک 188اصلـی قطعـه سـه واقـع 
دررودبارجنـوب – بلـوار والیـت – کوچـه والیـت 2 خریـداری از مالکیـن 
رسـمی آقـای عبد الحسـین ،محمدمهـدی مهیمی وخانم مهسـا مهیمی 
وفاطمـه بیـگ مـرادی محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـالع عمـوم 
مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهـی مـی شـود در صورتـی کـه 
اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته 
باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهی به مدت دومـاه اعتراض 
خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک 
مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی 
تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکوروعـدم 
وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد ./م 
الـف:738-   تاریـخ انتشـار نوبـت اول:97/12/08 – تاریخ انتشـارنوبت 

1397/12/22: دوم 
علی رحمانی خالص - رئیس ثبت اسناد وامالک

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملی شهداد 
هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت 
ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی-
آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آئیـن نامـه قانـون 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمانهای فاقد 
سـند رسـمی برابـر رای شـماره 139760319005000351 مـورخ 
1397/07/22هیـات اول موضـوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسمی مسـتقر در واحد 
ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک شـهداد تصرفـات مالکانـه بالمعـارض 
متقاضـی آقای هادی نظریان فرزند مهدی بشـماره شناسـنامه 
5096 صادره از تهران در ششـدانگ یکباب خانه مشـتمل بر باغ 
بـه مسـاحت 2182 مترمربع پالک1 فرعـی از 1405-اصلی واقع 

در بخـش 23 کرمـان بـه آدرس شـهداد- خیابـان تمـدن کوچه 
تکیـه همـت خریداری از مالک رسـمی حسـن ابراهیمی محرز 
گردیـده اسـت. لذا به منظـور اطالع عموم مراتـب در دو نوبت به 
فاصلـه 15 روز آگهـی مـی شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت 
بـه صدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می 
تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی به مـدت دو مـاه اعتراض 
خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خود را به مراجع 
قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهی اسـت در صورت انقضـای مدت 
مذکـور و عـدم وصول اعتراض طبق مقررات سـند مالکیت صادر 
خواهد شـد.  تاریخ انتشـار نوبت اول : 97/12/8 - تاریخ انتشار 

نوبـت دوم : 97/12/22 
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مفقـودی
کارت ماشــین وبــرگ ســبز خــودرو پرایــد 111مدل1۳89ســفید رنــگ 
بــه شــماره  موتور۳۵806۳8وشــماره شاســی S۵۴۳0089021062به 
ــجیر  ــاس بش ــه عب ــق ب ــران 6۵متعل ــالک ۴۵ق۳62ای ــماره پ ش

ســهرابی مفقــود واز درجــه اعتبــار ســاقط گردیــده اســت .

مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 
شماره ب/9۷/۵۵-۵2

نوبت اول

ــماره  ــه ش ــت ب ــی دول ــدارکات الکترونیک ــامانه ت ــق س ــور را از طری ــپ و الکتروموت ــد پم ــی خری ــه عموم ــر دارد مناقص ــان در نظ ــتان کرم ــالب اس ــرکت آب و فاض ش
)209۷00۵96۳0000۴۴( برگــزار نمایــد. کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد مناقصــه تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصــه گــران و بازگشــایی پاکت هــا از طریق درگاه ســامانه 
تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد( بــه آدرس www.setadiran.ir انجــام خواهــد شــد و الزم اســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی، مراحــل ثبــت نــام در 

ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند.تاریخ انتشــار مناقصــه در ســامانه تاریــخ 9۷.12.22 مــی باشــد.

مبلغ برآورد: 3.466.264.100 ریال
مبلـغ تضمیـن شـرکت در مناقصـه: 173.313.205ریـال بـه صـورت ضمانـت بانکـی 

)فراینـد ارجـاع کار( در وجـه شـرکت آب و فاضـالب اسـتان کرمـان
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: مورخ 97.12.22 لغایت 98.1.8

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 19 روز  شنبه تاریخ 98.1.24
آخریـن مهلـت تحویـل پاکت)الـف(: به صـورت حضوری سـاعت 14 روز شـنبه مورخ 

98.1.24 بـه دبیرخانـه شـرکت آب و فاضـالب اسـتان کرمان می باشـد.
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 9 روز یکشنبه تاریخ 98.1.25

محل تامین اعتبار: اسناد خزانه اسالمی سررسید 99.4.23
اطالعـات تمـاس دسـتگاه مناقصه گزار جهـت دریافت اطالعات بیشـتر در خصوص اسـناد 

مناقصـه و ارائـه پاکت ها 
آدرس:کرمان بلوار 22 بهمن شرکت آب و فاضالب استان کرمان تلفن: 034-33222960

اطالعـات تمـاس سـامانه سـتاد جهـت انجـام مراحـل عضویـت در سـامانه: مرکـز تمـاس 
02141934

دفتر ثبت نام: 88969738 و 85193768

 رئیس دانشگاه علوم پزشكی لرستان گفت: الگوهای مادی كه در جامعه رواج یافته  نهایت ظلمی بوده كه در مورد زن رخ داده است

تجلیل از بانوان نمونه دانشگاه علوم پزشکی لرستان

»دكتـر كـوروش سـاكي« در مراسـم تجليـل از 
بانـوان نمونـه دانشـگاه با تبريـك روز زن و اينكه 
خداونـد فرشـتگان را شـاهد گرفتـه و خيلـي از 
صفـات خـود را بـه زن داد چـرا كـه پـرورش يك 
انسـان را به او سـپرد، افزود: زنـان مظهر عاطفه، 

محبـت و عطوفت هسـتند.
رئيـس دانشـگاه علـوم پزشـكي لرسـتان بيـان 
كـرد: اسـاس خلقـت براسـاس جاذبـه اسـت و 
ايـن جاذبـه همـان محبـت اسـت كـه خداونـد 
محبـت  همـان  را كـه  خـود  صفـت  بزرگتريـن 
اسـت  بـه زن داد و ايـن نشـان مي دهـد بانوان 
از جايـگاه ويـژه اي برخوردارنـد. دنيـاي امروز زن 
را بـا ايـن جايـگاه الهـي و تعالـي سـقوط داده 
و بـه فـاز جسـمي و مـادي سـوق داده اسـت، 
سـپس تـالش كـرده اين موجـود مانكن شـود و 

خـود را بـه نمايـش بگـذارد.
جامعـه  در  مـادي  الگوهايـي  عنـوان كـرد:  وي 
وجـود دارد و ايـن نهايـت ظلمـي اسـت كـه در 
مـورد زن رخ داده اسـت. حضـرت فاطمـه )س( 
در ايـن مقطـع الگوسـت و بايـد سـيره ايشـان 

سـرلوحه زندگـي همـگان قـرار گيـرد.
»ناهيـد پرويز پور« مديركل امور بانوان اسـتانداري 
لرسـتان  در مراسـم تجليل از بانوان نمونه دانشگاه 
ابعـاد مهـم  از  اظهـار كـرد: يكـي  علـوم پزشـكي 
شـخصيتي حضرت زهـرا )س( بحث فعاليت هاي 

سياسـي و اجتماعـي ايشـان اسـت. ايـن بانـوي 
بزرگوار، زن سياسـتمداري اسـت كه در كنار وظيفه 
خطيـر مادري و همسـري خـود و در ابعاد مختلف 
اجتماعـي و سياسـي حضـوري فعـال دارد . بعد از 
فـوت پـدر خطبه هـاي غرايـي را در محـل حكومت 
ظلـم و جـور ادا مي كنـد و خطبـه فدكيه ايشـان بر 
همـگان مشـخص اسـت  كه چگونـه حكومت ظلم 

و جـور را زيـر سـؤال مي بـرد و اعتـراض مي كنـد.
مديـركل امـور بانـوان اسـتانداري لرسـتان گفت: 
بعـد از پيـروزي انقـالب بانـوان مـا نيـز در كنـار 
نقش هـاي  خـود  همسـري  و  مـادري  وظيفـه 
داشـتند،  اسـالمي  انقـالب  در  زيـادي  بسـيار 
نقـش آنـان در انقـالب و جنگ تحميلي بركسـي 
پوشـيده نيسـت. زنـان بـه تأسـي از سـيره ايـن 
بانـوي همـام در همـه ابعـاد سياسـي، اجتماعي، 

فرهنگـي و ... حضـور يافتنـد.
و  بهداشـت  بحـث  بـه  اشـاره  بـا  ادامـه  در  وي 
سـالمت خانواده گفـت: يكـي از معيارهاي اصلي 
بهداشـت  هـر جامعـه اي سـطح  توسـعه يافتگي 
ايـن مهـم  و  بـوده  و سـالمت جامعـه و كشـور 

اسـت. پايـدار  توسـعه يافتگي  پيش فـرض 
مديـركل امـور بانوان اسـتانداري لرسـتان با بيان 
اينكـه زن مديـر عاطفـي خانـواده اسـت، عنـوان 
كـرد: احساسـات و عاطفـه يـك زن در ارتبـاط با 
همسـر و فرزندانشـان حائز اهميت اسـت و بايد 

بـه ايـن مهـم اهتمام ويژه داشـت.
زنـان مـا در حـوزه  اينكـه  بيـان  بـا  پـور  پرويـز 
آفريدنـد  حماسـه ها  پيراپزشـكي  و  پزشـكي 
سـالمت  و  درمـان  حـوزه  در  مداخله گـر  و 
هسـتند، گفـت: آن هـا بـا حضـور در مؤسسـات و 
سـازمان هاي خيريـه مرتبـط بـا سـالمت ياريگـر 
دولـت هسـتند و ايـن نشـان دهنده بالندگي زنان 

مـا در سـطح كشـور و اسـتان اسـت.
مديـركل امـور بانـوان اسـتانداري لرسـتان عنوان 
برنامه ريـزان  و  و سياسـت گذاران  كـرد: جامعـه 
آنـان  برنامـه  بيشـتر  توجـه كننـد كـه  ايـن  بـه 
مبتنـي بـر نيـاز زنـان باشـد چراكـه آنـان نقـش 
كليـدي و اساسـي در خانـواده دارنـد. در سـند 
جامـع سـالمت و امنيـت غذايـي بـه توجـه بـر 
بانـوان تأكيد شـده اسـت، افـزود: بايـد مطالبات 
زنـان بـا جديـت پيگيـري شـود، اگـر زنـان مـا 
بيماري هـاي  مـورد  در  را  الزم  آموزش هـاي 
بگيرنـد  فـرا  زنـان  بيماري هـاي  و  واگيـر  غيـر 
قطعـًا مديريـت بهتـري در پيشـگيري و درمـان 

داشـت. خواهيـم  بيماري هـا 
سـرطان هايي  و  بيماري هـا  گفـت:  پـور  پرويـز 
سـؤال  و  مي برنـد  رنـج  سـينه  سـرطان  نظيـر 
اينجاسـت دليـل ايـن ابتال چيسـت؟ و چرا زنان 
مـا به صـورت پنهـان و آشـكار بـه ايـن بيمـاري 

مبتـال هسـتند.

نی
رسا

الع 
اط

4336

  

شــرکت توزیــع  نیــروی بــرق اســتان کرمانشــاه در نطــر دارد پــروژه هــای ذیــل را از طریــق مناقصــه عمومی بــه پیمانــکاران واگــذار نمایــد . لــذا پیمانکاران 
واجــد صالحیــت و دارای رتبــه نیــرو از معاونــت برنامــه ریــزی و نظــارت راهبــردی ریاســت جمهــوری میتواننــد جهــت دریافــت اســناد مناقصــه پــس از 
  www.setadiran.ir درج نوبــت دوم ایــن آگهــی  در روزنامــه پیــام مــا مــورخ 1397/12/23 بــه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت ) ســتاد ( بــه آدرس
مراجعــه نماینــد . الزم بــه ذکــر اســت برگــذاری مناقصــه هــای فــوق از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت انجــام مــی پذیرد ، لــذا کلیــه مراحل 
برگــذاری مناقصــه از دریافــت اســناد تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصــه گــران و بازگشــایی پاکــت هــا از ایــن طریــق انجــام خواهــد شــد و الزم اســت مناقصــه 

گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی ، مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذکــور و دریافــت امضــای الکترونیکــی جهــت شــرکت در مناقصــه را محقــق ســازند .

توضیحات : 
* نوع تضمین شرکت در مناقصه ) ضمانت نامه بانکی و یا واریز وجه نقد (

* مهلت و مکان تسلیم پیشنهاد تا ساعت 14:00 روز چهارشنبه مورخ 1398/01/21 ، دبیر خانه شرکت 
* زمان و مکان بازگشایی پاکات ساعت 14:30 روز چهارشنبه مورخ 1398/01/21 ، اتاق کنفرانس شرکت

* به پیشنهاد های فاقد سپرده ، سپرده های مخدوش ، سپرده های کمتر از میزان مقرر ، چک شخصی و نظایر آن از مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد .
* به پیشنهاد های فاقد امضاء ، مشروط ، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در اسناد مناقصه واصل می شود ، مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد 

* سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است 
* جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن ها  083-38255525 - 38245990  تماس حاصل فرمایید.

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ) نوبت اول (

شماره 
مبلغ برآورد اولیه شرح مناقصهمناقصه

) ریال(
مبلغ تضمین شرکت 

در مناقصه ) ریال(

پروژه احداث شبکه برق جهت برق رسانی به روستای سرائیلیان واقع در شهرستان ماهیدشت - با 97/127
2،434،406،384122،000،000مصالح و دستمزد ) از محل اعتبارات عمرانی – اعتبارات توانیر(

پروژه تامین برق روستا های جابجا شده بانی پاریاب ، دوله خشک ، جاسوسکه از توابع شهرستان 97/128
4،624،259،188232،000،000ثالث باباجانی - با مصالح و دستمزد ) از محل اعتبارات عمرانی ( اعتبارات مناطق زلزله زده 

پروژه اصاح و بهینه شبکه برق روستای علی آباد ساسل و خط 20 کیلو ولت از مله کره تا نوئل از توابع 97/129
3،043،585،773153،000،000شهرستان جوانرود – با مصالح و دستمزد ) از محل اعتبارات عمرانی ( اعتبارات مناطق زلزله زده 

پروژه اصالح و بهینه شبکه توزیع برق شهری شهرستان گیالنغرب – ) از محل اعتبارات عمرانی ( 97/130
4،733،054،373236،700،000اعتبارات مناطق زلزله زده 

شرکت توزیع نیروی برق 
استان کرمانشاه ) سهامی خاص(

آگهی رای هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر آراء صــادره هیــات تعیین تکلیف مســتقر 
ــنندج  ــتان س ــاك شهرس ــناد و ام ــت اس در ثب
تصرفــات مالکانــه بامعــارض متقاضیــان ذیــل 
تاییــد گردیــده، لــذا بدیــن وســیله مشــخصات 
امــاک دردونوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز جهــت 
ــه  ــی ک ــردد در صورت ــی میگ ــوم آگه ــاع عم اط
ــت  ــند مالکی ــدور س ــه ص ــبت ب ــخاص نس اش
متقاضیــان اعتراضــی داشــته باشــند مــی توانند 
ــتاها  ــی ودر روس ــن آگه ــار اولی ــخ انتش از تاری
از تاریــخ الصــاق درمحــل تــا مــدت دومــاه 
اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم نماینــد 
ــاه  وپــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک م
ــود  ــراض دادخواســت خ ــلیم اعت ــخ تس از تاری
را بــه مرجــع قضایــی تقدیــم نمــوده و گواهــی 
اخــذ وتحویــل اداره ثبــت نماینــد. بدهــی اســت 
درصــورت انقضــای مــدت مذکــور وعــدم وصــول 
اعتــراض ســند مالکیــت طبــق مقــررات صــادر 
خواهــد شــد صــدور ســند مالکیــت مانــع 

ــه دادگاه نیســت. مراجعــه متضــرر ب
))بخش 3((

1ـ ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی کــه 
بــه صــورت بــاغ درآمــده اســت بنــام مصطفــی 
حیــدری فرزنــد امیــن الــه شــماره شناســنامه 
10 صــادره قــروه کــد ملــی 3720057777 
تحــت پــاک 7990 فرعــی از 2712اصلــی 
بخــش 3 ســنندج بــه مســاحت12919/14 
متــر مربــع کــه مقــدار 1844/80 مترمربــع 
آن در داخــل حریــم رودخانــه مــی باشــد بــه 

ــاحلی ــاده س ــنندج ج آدرس س
2ـ ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بنــام خالــد 
ــنامه 301  ــماره شناس ــه ش ــد عبدال ــدی فرزن زن
صــادره دهــگان کــد ملــی 5589182972 تحت 
پــاک 2046 فرعــی از 2748 اصلــی بخــش 3 
ســنندج بــه مســاحت92/20 مترمربع بــه آدرس 

ســنندج نایســر شــماره: 8980/م الــف 
تاریخ انتشار نوبت اول: 97/12/07 

تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/12/22 
رئیس ثبت منطقه یک سنندجـ  بهنام قباد 3764

آگهی تحدید حدود اختصاصی
ــه  ــع ب ــاحت 118/05 مترمرب ــه مس ــن ب ــه زمی ــک قطع ــدانگ ی ــی شش ــدود اختصاص ــد ح تحدی
ــدان بخــش  شــماره فرعــی 4373 مجــزی شــده از 902 از ســنگ اصلــی 10 واقــع در قریــه جولن
28 گیــان تصرفــات مالکانــه آقــای رضاقلــی اقبالــی طــوالرود فرزنــد نــادر انتقالــی ملــک از مالــک 
ــن  ــون تعیی ــه قان ــن نام ــاده 13 آئی ــتناد م ــه اس ــذا ب ــده ل ــرز گردی ــی مح ــی اقبال رســمی رضاقل
ــدود  ــد ح ــی تحدی ــمی آگه ــند رس ــد س ــای فاق ــاختمان ه ــی و س ــی اراض ــت ثبت ــف وضعی تکلی
اختصاصــی بــه نــام رضــا اقبالــی طــوالرود منتشــر و بــه اطــاع کلیــه مجاوریــن صاحبــان حقــوق 
ــاعت 11  ــورخ 98/2/17 راس س ــوف از م ــاک موص ــدود پ ــد ح ــه تحدی ــاند ک ــی رس ــی م ارتفاق
صبــح در محــل شــروع و بــه عمــل خواهــد آمــد چنانچــه هــر یــک از مجاوریــن ملــک مرقــوم بــه 
ــم  ــخ تنظی ــد از تاری ــوم واخواهــی داشــته باشــند مــی توانن ــک مرق ــی مل ــوق ارتفاق حــدود و حق
ــناد و  ــت اس ــه اداره ثب ــا ب ــود را کتب ــراض خ ــدت ســی روز اعت ــرف م ــدی ظ ــس تحدی صورتمجل
امــاک تالــش تســلیم و رســید اخــذ نماینــد و برابــر مــاده 86 آئیــن نامــه اصاحــی قانــون ثبــت 
معتــرض بایــد ظــرف یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه ایــن اداره دادخواســت بــه دادگاه 
محــل تقدیــم دارد در غیــر ایــن صــورت پــس از گذشــت مــدت مذبــور ارائــه گواهــی عــدم تقدیــم 
ــراض  ــه اعت ــه ب ــدون توج ــن اداره ب ــی او ای ــده قانون ــا نماین ــه وســیله متقاضــی ی دادخواســت ب

ــات ثبتــی را ادامــه خواهــد داد. عملی
تاریخ انتشار:97/12/22

رئیس ثبت اسناد و امالک تالش- فردین نورزاده              4308

اخطاریه دفترخانه
ــکان – در  ــول الم ــگاه و آدرس: مجه ــودی اقامت ــرا حم ــب: عبدالزه ــی مخاط ــام خانوادگ ــام و ن ن
راســتای اجــرای گواهــی عــدم امــکان ســازش بشــماره بایگانــی 970813 صــادره از شــعبه اول دادگاه 
ــا بــذل یــک عــدد  خانــواده رشــت نظــر بــه اینکــه همســر شــما پرویــن علــی اکبــری رســاء کــه ب
ــذا بــه شــما مهلــت داده مــی شــود ظــرف مــدت یــک  ســکه خواهــان ثبــت طــاق مــی باشــند ل
هفتــه از تاریــخ انتشــار جهــت ثبــت طــاق بــه محــل دفترخانــه واقــع در رشــت خیابــان امــام میــدان 
دکتــر حشــمت چلــه خانــه جنــب دادگســتری ســاختمان آریــا طبقــه 2 واحــد 13 مراجعــه فرماییــد.
سردفتر طالق 42 رشت   4309

آب جارو نیست
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کتاب های رسم آدمیت و آنسوتر 
نوشته ابراهیم والی دراچیان منتشر شد.

فیلم کوتاه مرضیه ریاحی به هجدهمین 

جشنواره جهانی فیلم تراپیکا 
آمریکا راه یافت.  

 پایتخت 6 به نوروز 99 می رسد
الهام غفوری، تهیه کننده گفت: بعید می دانم 
به عید فطر برسیم، فصل جدید »پایتخت« 

مثل همیشه برای نوروز ، ساخته خواهد شد.

- من دیگه توی کارای شرکت نیستیم
_ وقتی استخدام اون شرکت میشدی، باید 

میفهمیدی که از چیزی که خوشت نمیاد 
نمی تونی ُسر بخوری بیای بیرون

نهنگ آبی

جشنوارهکتابسریال دیالوگ

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم /  سای

روزی که کوروش 
دستور ساختن 

شهر »َمرو« را داد 
ــا 22  ــادف ب ــال مص ــارس )امس 13 م
اســفند( روزی اســت کــه کــوروش در 
ــتور  ــالد دس ــش از می ــال 535 پی س
تلفــظ  )بــه  َمــرو  شــهر  ســاخت 
ــاب  ــار روِد ُمرغ ــو( را در کن ــت؛ َمرگ وق
)ُمرغــاب رود کــه از افغانســتاِن کنونــی 
سرچشــمه مــی گیــرد( داد. َسرســبزی 
ایــن ناحیــه ـ ناحیــه ای کــه شــهر 
ــد ـ در دل  ــاخته ش ــا س ــرو در آنج َم
ــوروش  ــه ک ــیع، توج ــان وس ــک بیاب ی
ــه  ــم ب ــه تصمی ــود ک ــرده ب ــب ک را جل
ــت.  ــا گرف ــهر در آنج ــک ش ــاختن ی س
)تفســیر  َاِوســتا  ـ  َزنــد  کتــاب  در 
ــته  ــورو« نوش ــرو؛ »م ــام َم ــتا(، ن َاِوس
شــده اســت. اســکندریان دو قــرن 
ــه ســاتراپی  ــر پای ــن شــهر را ب ــد ای بع
»باکتریــا ـ مارگیانــا«، َحــک شــده بــر 

ســنگ در زمــان داریــوش، »مارگیانــا« 
نامیدنــد. ایــن شــهرتاریخِی ایرانزمیــن 
و حومــه آن کــه در طــول تاریــخ 2500 
ســاله شــاهد رویدادهــای متعــدد بــود 
بــه تصــرف روســیه   1880 در دهــه 
دولــت  واکنــش  و  درآمــد  تــزاری 
تعــّرض،  ایــن  بــه  نســبت  تهــران 
نکشــید کــه  طولــی  بــود.  ضعیــف 
روس هــا از آنجــا پیشــروی خــود بــه 
ــاز  ــس را آغ ــتاِن انگلی ــوی هندوس س
ــان  ــف افغ ــت، طوای ــه نخس ــد ک کردن
و  کردنــد  ایســتادگی  برابرشــان  در 
ارتــش  هنــدِی  نظامیــاِن  ســپس 
ســرانجام،  و  انگلیــس  اســتعماری 
کار بــه ســازش دو قــدرت اروپایــی 
انجامیــد و در دنبالــه همیــن ســازش ـ 
ــران  ــن روز آگوســت 1907، ای در آخری
ــوذ و  ــه نف ــه دو منطق ــان خــود ب را می
ــران( قســمت  ــل )ته ــه حای ــک ناحی ی
کردنــد و بــرای اینکــه روســیه از طریــق 
ــمالی  ــِد ش ــوذ در هن ــدد نف ــت درص تّب
بــرای چیــن کــه  را  تّبــت  برنیایــد، 

خــود، هماننــد ایــران بــه مناطــق نفــوذ 
ــا  ــود ره ــده ب ــیم ش ــا تقس ــدرت ه ق
ــادر  ــور ن ــه ظه ــا ک ــاختند. روس ه س
را فرامــوش نکــرده بودنــد و نگــران 
ایــران  در  دیگــر  نــادری  پیدایــش 
ــا اســتفاده از افســانِه صدهــا  بودنــد، ب
ســاله »ِکرأیــت« هــا کــه مریــم ـ 
مــادر مســیح در َمــرو! مدفــون شــده، 
نــام شــهر و آن منطقــه را بــه »مــاری« 
تغییــر دادنــد کــه باقــی مانــده اســت. 
ویرانــه  کنــار  در  مــری«  ـ  »مــاری 
ــت و  ــه اس ــعه یافت ــرو، توس ــای َم ه
ــی،  در دوران معاصــر، کشــف گاز طبیع
ایــن منطقــه را کــه هنــوز شــماری 
ــی  ــی م ــا زندگ ــان در آنج ــی زب پارس
ُپرجمعیــت کــرده  و  ثروتمنــد  کننــد 
ــرو  ــی، َم ــگاران اروپای ــخ ن اســت. تاری
را ِمــرو Merv مــی نویســند. کــوروش 
کــه 5 ســا بعــد در »فــرارود«، ایالــت 
ُســغدیا درگذشــت، پــس از اتمــام کار 
را ضمیمــه  َمــرو آن  ســاختن شــهر 

ــرد. ــخ ک ــاتراپی َبل س

 فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای
 خدمات تکمیل پایگاه انتقال خون جیرفت

 اداره کل انتقال خون استان کرمان

نوبت دوم

اداره کل انتقـال خـون اسـتان کرمـان در نظر دارد مناقصـه عمومی پروژه تکمیل پایـگاه انتقال خون جیرفت به شـماره  
1۳2000001 209۷000 از طریـق سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت برگـزار نمایـد . کلیه مراحـل برگزاری مناقصـه از دریافت 

اسـناد مناقصـه تـا ارائـه پیشـنهاد مناقصـه گـران و بازگشـایی پاکت هـا از طریـق درگاه سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولت 
)سـتاد( www.setadiran.ir انجـام خواهـد شـد و الزم اسـت مناقصـه گـران در صـورت عـدم عضویت قبلـی ، مراحل ثبت 

نـام در سـایت مذکـور و دریافـت گواهی امضـای الکترونیکـی را جهت شـرکت در مناقصه محقق سـازند. 

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 1397/12/23می باشد. 
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : تا ساعت 19 روز چهارشنبه تاریخ ٠7/٠1/1398

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : تاساعت 19 روز شنبه تاریخ ٠1/17/1398
زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 10 روز سه شنبه تاریخ ٠1/2٠/1398

اطالعــات تمــاس دســتگاه مناقصــه گــذار جهــت دریافــت اطالعــات بیشــتر در خصــوص اســناد مناقصــه و ارائــه پاکــت هــای 
الــف: آدرس بلــوار 22بهمــن جنــب شــرکت گاز انتقــال خــون اســتان کرمــان و تلفــن 33230712

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:مرکز تماس 02141934

شناسه اگهی 412060

شرکت آب و فاضالب روستایی استان کرمان

شرکت آب و فاضالب روستایی استان کرمان

نوبت اول

نوبت اول

فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای

فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای

شـرکت آب و فاضـالب روسـتایی اسـتان کرمـان در نظـر دارد مناقصـه عمومـی دو مرحلـه ای ، » خریـد سـیم خـاردار و فنـس 
گالوانیـزه« بـه شـماره مناقصـه 209۷0012۳۵00008۳   را از طریـق سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت برگـزار نمایـد. )کلیـه مراحل 
برگـزاری مناقصـه از دریافـت اسـناد مناقصـه تـا ارائـه پیشـنهاد مناقصه گـران و بازگشـایی پاکت هـا از طریق درگاه سـامانه تـدارکات 
الکترونیکـی دولـت )سـتاد( بـه آدرس: www.setadiran.ir  انجـام خواهد شـد و الزم اسـت مناقصه گران در صـورت عدم عضویت 

قبلـی، مراحـل ثبـت نـام در سـایت مذکـور و دریافـت گواهی امضـای الکترونیکـی را جهـت شـرکت در مناقصه محقق سـازند.( 

شـرکت آب و فاضـالب روسـتایی اسـتان کرمـان در نظر دارد مناقصـه عمومی دو مرحله ای ، » آبرسـانی به مجتمع های روسـتایی 
شهرسـتان هـای اسـتان » بـه شـماره مناقصـه 209۷0012۳۵00008۴   را از طریق سـامانه تـدارکات الکترونیکی دولت برگـزار نماید. )کلیه 
مراحـل برگـزاری مناقصـه از دریافـت اسـناد مناقصه تا ارائه پیشـنهاد مناقصه گران و بازگشـایی پاکت هـا از طریق درگاه سـامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت )سـتاد( به آدرس: www.setadiran.ir  انجام خواهد شـد و الزم اسـت مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، 

مراحـل ثبـت نام در سـایت مذکـور و دریافت گواهـی امضای الکترونیکی را جهت شـرکت در مناقصه محقق سـازند.( 

تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: ضمانت نامه بانکی 
مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: 2/۳۷۵/000/000 ریال

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 9۷/12/22 می باشد. 
ــنبه  ــاعت 1۴روز ش ــایت: س ــه از س ــناد مناقص ــت اس ــی دریاف ــت زمان مهل

تاریــخ 98/1/10
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 1۴ روز دو شنبه تاریخ 98/1/26

ــخ  ــنبه تاری ــه ش ــح روز س ــاعت 8:۳0 صب ــا: س ــت ه ــایی پاک ــان بازگش زم
98/1/2۷

مبلغ برآورد: ۴۷/۵00/000/000 ریال می باشد.
 اطالعــات تمــاس دســتگاه مناقصــه گــزار جهــت دریافــت اطالعــات بیشــتر 
در خصــوص اســناد مناقصــه و ارائــه پاکــت هــای الــف: کرمــان - خیابــان 

رشته : آب 
پایه : ۵، ۴، ۳، 2، 1

تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: ضمانت نامه بانکی 
مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: 2/۷۷0/000/000 ریال

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 9۷/12/22 می باشد. 
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 1۴روز شنبه تاریخ 98/1/10

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 1۴ روز دو شنبه تاریخ 98/1/26
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 9 صبح روز سه شنبه تاریخ 98/1/2۷

مبلغ برآورد: 6۳/۴۴9/۴2۷/0۴9 ریال براساس فهرست بهاء 9۷ می باشد.
 اطالعـات تمـاس دسـتگاه مناقصـه گـزار جهـت دریافـت اطالعـات بیشـتر در 
خصـوص اسـناد مناقصـه و ارائـه پاکـت هـای الـف: کرمـان - خیابان هـزار و 

هــزار و یکشــب - نبــش کوچــه 21 - شــرکت آب و فاضالب روســتایی اســتان 
کرمــان - اداره قراردادهــا
 تلفن: ۳2۴۷۳98۳-6 

اطالعــات تمــاس ســامانه ســتاد جهــت انجــام مراحــل عضویــت در 
نــام:021-۴19۳۴  ثبــت  دفتــر  تمــاس   ســامانه:مرکز 

توضیحات:
 ورود پیشنهاد دهندگان با معرفی نامه به کمیسیون مجاز می باشد .

سایر موارد در اسناد مناقصه درج گردیده است.
 تبعیت از دستورالعمل ایمنی و داشتن گواهی ایمنی الزامی است.

کلیــه پــاکات بایســتی از طریــق ســامانه بارگــذاری و پاکــت الــف عــالوه بــر 
ســامانه بصــورت فیزیکــی )الک و مهــر شــده( نیــز بایــد ارائــه شــود.

یکشـب - نبـش کوچـه 21 - شـرکت آب و فاضالب روسـتایی اسـتان کرمان 
- اداره قراردادهـا

 تلفن: ۳2۴۷۳98۳-6 
اطالعات تماس سـامانه سـتاد جهت انجام مراحل عضویت در سـامانه:مرکز تماس  

دفتر ثبت نـام:021-۴19۳۴ 
توضیحات:

 ورود پیشـنهاد دهندگان با معرفی نامه به کمیسـیون مجاز می باشـد .سـایر موارد 
در اسـناد مناقصه درج گردیده است.

 تبعیت از دستورالعمل ایمنی و داشتن گواهی ایمنی الزامی است.
کلیـه پـاکات بایسـتی از طریـق سـامانه بارگـذاری و پاکـت الف عـالوه بر سـامانه 

بصـورت فیزیکـی )الک و مهـر شـده( نیـز بایـد ارائه شـود.

اداره کل زندانهای استان کـرمان

نوبت دوم
آگهی  مزایده اموال منقول 

دستگاه مـزایده گـزار :
اداره کل زندانهای استان کـرمان

نشانی : کرمان ،بـزرگراه امام خمینی )ره( جنب اداره کل تعاون – تعـزیرات حکومتـی

اموال ضایعات منقـول اداره کل زندانهای استان کـرمانموضوع مـزایده:

تضمیـن:
IR 6801۷00000021۷1۳1۳81600۳ نوع : ضمانتنامه بانکی و یا واریز به حساب

مبلـغ :  80/000/000 ریال  ) هشتاد میلیون ریال (

دریافت اسناد :

محل : اداره کل زندانهای استان ـ اداره امور مالی و پشتیبانی 

از طریق سـامانه تدارکات الکترونیکـی دولت ) ستاد ایران(

مهلت : تا پایان وقت اداری مورخ :      9۷/12/2۵

تحویل پیشنهادها :
محل : اداره کل زندانهای استان کرمان ـ  دبیـرخانه

مهلت : تا پایان وقت اداری مورخ    98/01/17

گشایش پیشنهادها :
محل : اداره کل زندانهای استان کرمان

زمان بـرگزاری  :   98/01/18  ساعت 9 صبح  - دفتر ذیحسابی

 

ــماره 37   ــه ش ــد 5 صورتجلس ــال 97 و بن ــوب س ــه مص ــاس بودج ــر دارد براس ــهربابک در نظ ــهرداري ش ش
ــه بخــش خصوصــي  ــه صــورت حجمــي ب شــوراي اســامي شــهر شــهربابک، عمليــات اجــراي امــور خدمــات شــهري را ب
واگــذار نمايــد. لــذا از کليــه پيمانــکاران واجــد شــرايط دعــوت بــه عمــل ميآيــد جهــت دريافــت و تحويــل اســناد مناقصــه 

ــه شــهرداري مراجعــه نماينــد. ــر ســاختمان شــهرداري دبيرخان ــوار شــهداي هفــت تي ــه آدرس شــهربابک بل ب
مهلت دريافت اسناد مناقصه از تاريخ انتشار نوبت دوم اين آگهي بمدت 10 روز کاري  مي باشد.

ــش  ــا في ــي ي ــه بانک ــت نام ــوع ضمان ــال( از ن ــون ري ــصد ميلي ــال )شش ــه 600.000.000 ري ــرکت در مناقص ــن ش ــغ تضمي مبل
واريــزي بــه حســاب جــاري 1335160769 نــزد بانــک ملــت بــه نــام ســپرده پيمانــکاران شــهرداري  شــهربابک مــي باشــد.

سپرده نفرات اول تا سوم در صورتي که حاضر به انعقاد قرارداد نشوند، به ترتيب ضبط خواهد شد.
مدت اجراي پروژه يکسال ميباشد.

ساير اطاعات و جزئيات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج ميباشد.
شهرداري در رد يا قبول پيشنهادات مختار مي باشد.م الف318

3842       

آگهي مناقصه تنظيف و جمع آوري زباله
ســازمان ســرمايه گذاری و مشــارکت های مردمــی شــهرداری اراک در نظــر دارد نســبت بــه انجــام پــروژه ذيــل در قالــب ســرمايه گذاری و مشــارکت از طريــق برگــزاری  سطح شهرشهربابک )نوبت اول(

فراخوان عمومی به اشخاص حقيقی و حقوقی ذيصاح با مناسب ترين پيشنهاد اقدام نمايد.

لــذا متقاضيــان می تواننــد پــس از دريافــت اســناد فراخــوان پيشــنهاد خــود را پــس از تاريــخ چــاپ آگهــی تــا تاريــخ 1398/1/17 تحويــل نماينــد و نيــز جهــت کســب اطاعــات بيشــتر می تواننــد بــه امــور 
قراردادهــای ســازمان واقــع در خيابــان شهيدبهشــتی ميــدان هفــت تيــر مجتمــع پاســارگاد طبقــه اول ســازمان ســرمايه گذاری و مشــارکت های مردمــی شــهرداری اراک مراجعــه، يــا بــه ســايت شــهرداری 

اراک بــه آدرس www.Arak.ir  و يــا بــا شــماره تلفــن 34220367-086 تمــاس حاصــل فرماينــد.
سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری اراک

4337

آگهی فراخوان و جذب سرمایه گذار

احداث سرويس های بهداشتی در قالب غرفه های تجاری و فرهنگی در سطح شهر با برآوردی بالغ بر 32/000/000/000 ريال- مبلغ تضمين 1/600/000/000 ريالعنوان فراخوان ها و مبلغ تضمين

شهر اراکمحل انجام کار

امور قراردادهای سازمان سرمايه  گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری اراکمحل توزيع اسناد فراخوان

از تاريخ نشر آگهی تا تاريخ 1398/1/17زمان توزيع و تحويل اسناد

ضمانت نامه بانکی )فرايند ارجاع کار( با فيش واريزی به حساب سپرده پيمانکاران سازمان به شماره حساب 7018/11/6042962/1 نزد بانک قرض الحسنه مهر ايران نحوه تسليم سپرده شرکت در فراخوان
شعبه خيابان امام خمينی)ره(

حداکثر يک هفته پس از بازگشايیتاريخ اباغ و اعام به برنده

دبيرخانه سازمان سرمايه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری اراکمحل تحويل اسناد

روز چهارشنبه مورخ 1398/1/21سازمان سرمايه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری اراک راس ساعت 17زمان و محل بازگشايی پاکت ها

شرکت در فراخوان و ارائه پيشنهاد بمنزله قبول شروط و تکاليف شهرداری اراک موضوع ماده 10 آئين نامه مالی می باشد- شورای سازمان در رد يک يا تمام پيشنهادات مطابق آئين نامه مالی مختار خواهد بود- به 
پيشنهادات مبهم، مشروط، فاقد شرايط قانونی، فاقد ضمانت نامه يا فيش واريزی و خارج از مهلت ترتيب اثر داده نمی شود.

بحران کم آبی را جدی بگیریم


