
تک مضراب
انگار نه انگار که اینها واقعا سه نفرند!

جراید: نماین�ده مردم البرز، آبیک و قزوین در 
مجل�س از برخورد مجلس با تمام مس�ئوالن غایب 

در هنگام بروز سیل خبر داد.
ننجون: تکلیف مسئوالن "غایب" که مشخص شد 
لطفا تکلیف مسئوالن "حاضر" را هم مشخص کنید که 
به جای همدردی با سیل زده ها به آنها فحاشی کردند و 

برچسب ضدانقالب زدند.
هیات رس�یدگی به تخلفات نمایش�گاه کتاب: 

بیست و پنج غرفه در نمایشگاه تعطیل شدند.
ننجون: زورش��ان ب��ه میوه فروش ه��ا و قصابی ها 
نمی رس��د اما توی س��ر چهارتا کتابفروش بدبخت که 

می شود کوبید تا درس عبرت سایرین شود.
ی�ک نماینده مجل�س: چند دس�تگاه از جمله 
وزارتخانه ه�ای نیرو، راه و کش�ور و ش�ورای عالی 

شهرسازی باید پاسخگو باشند.
ننج�ون: و البته یک نماین��ده مجلس هم باید در 
زمینه "اف.تی.تی.اف" ، "تی.اف.تی.تی" آی.اف.تی.اوف" 

پاسخگو باشد که تلفنش همچنان در دسترس نیست.
وزیر امور خارج�ه ونزوئال:از ام�روز، ونزوئال از 

سازمان کشورهای آمریکایی خارج می شود.
ننجون: به یاد ننه مرحوم هوگوچاوز، آغوش ما از 

همین امروز برای شما باز است.
برادر ظریف: تیم ب گروهی است که همواره برای 
ایج�اد تنش تالش کرده و ادامه موجودیتش به تنش 
بستگی دارد. بولتون، ب اول است. بی بی نتانیاهو، ب 

دوم، بن زاید، ب سوم و بن سلمان، ب چهارم ...
ننجون: البته یک تیم "ظ" هم داریم که متشکل 
از ظرف، ظروف، ظرافت، ظریف و زعفران است که البته 

آخری با کمی غلط امالیی "ضعفران" نوشته می شود.
معاون بهداش�ت وزارت بهداش�ت ب�ا توجه به 
جاری شدن سیل و خراب شدن لوله ها و با توجه به 
گرمای هوا، حیوانات احتماال به س�طح خواهند آمد 

و ممکن است مشکالتی را ایجاد کنند.
ننج�ون: ش��ما راحت باش��ید قربان! ب��ا حیوانات 
صحب��ت می کنی��م کمی رعای��ت کنن��د و از بچه های 
اتحادیه تخم مرغ های دوزرده هم خواهش می کنیم که 

مشکالت بهداشتی را حل کنند.
جراید: رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه 
از محکومیت متهم پرونده گلیم و کبه به ۳۰ س�ال 

حبس خبرداد.
ننجون: راستی از متهمان پرونده "آش با جاش" 

چه خبر؟
دادستان: سه متهم پرونده بانک سرمایه ...

ننجون: این سه متهم باز چه حماسه ای آفریدند؟ 
باز سه نفری سکته کردند؟ باز سه نفری حصبه گرفتند؟ 
باز سه نفری به ایدز مبتال شدند؟ عجب شباهتی! انگار 

نه انگار که اینها واقعا سه نفرند!

ننجون

منزل طلبه همدانی و سوگ سه فرزندش

حبیب احمدزاده

نویسنده و مستندساز

هم��ه در ای��ن قت��ل مقصری��م، همانق��در که در 
خودکش��ی تختی پ��دران و مادرانمان مقص��ر بودند. 
جنایت از آن همان لحظه ای ش��روع ش��د که دوس��ت 

داشتیم هر مزخرفی را باور کنیم.
چون برای دروغ گفت��ن به وجدانمان و اثبات بهتر 
بودنمان نس��بت به دیگری به ارس��ال این دروغ ها نیاز 

داری��م. که این روحانی جوان گفته خواهرانتان را صیغه 
دیگر مردمان کشورها کنید. ضارب تحریک شده و مقتول 

بی گناه را با فشار فقط چند کلید به قتل رساندیم. 
پش��نگه خونی بر دس��تان مان نیست. پس همگی 
راح��ت بخوابیم که اینها کابوس��ی اس��ت در خواب و 
بی رب��ط به ما ولی امش��ب و فرداش��ب ها،  و تا مدت ها 
خوابی نیس��ت برای این س��ه کودک. چ��ون برای این 
ک��ودکان او پدر ب��ود و نه لباس خاصی برای دوس��ت 

داشتن و یا متنفر بودن از گروهی.
ما با اعراب جاهلیت در ننگ حماقت دفن کودکان 
بی گناه، پس از هزار و چهارصد س��ال ش��ریک شده ایم 
و بدتر آنک��ه ما خرد و کالن، پی��ر و جوان مملکتمان 
را با دس��تان خود در گوره��ای مجازی زنده زنده دفن 
می کنیم. دوباره دستانمان بر کلیدهاست، خوشحال و 

راضی، نفر بعدی برای دفن کیست؟

زاویه دید
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از قش��ر فرهنگی  گ���و گرفته تا سیاسیون گفت و
و مراج��ع تقلی��د ب��ه ادع��ای قمار در 
رسانه ملی واکنش نشان دادند. ماجرا 
از جایی ش��روع شد که اس��تفتایی از 
آیت اهلل ناصر مکارم شیرازی درخصوص 
برنامه برنده باش صورت گرفت و پاسخ 
ایش��ان زمانی که ی��ک برنامه ای را در 
نام داد، حاشیه های  صداوس��یما قمار 

فراوانی را درپی داشت.
 در نهایت نیز رهبر معظم انقالب 
تأکید کردند بای��د روحیه انتظار برای 
ث��روت ب��ادآورده را از بی��ن ببری��م و 
روش هایی شبیه بخت آزمایی را ترویج 
نکنیم که دستگاه های مختلف از جمله 
صداوسیما باید متوجه این معنا باشند. 
اما واقع��ا صداوس��یما و برنامه مذکور 
می توان��د قمار باش��د یا ن��ه؟! اینها و 
برآوردی از کار فرهنگی در صداوسیما 
مساله ای است که در گفت وگو با عماد 
افروغ نماینده پیش��ین مجلس شورای 

اسالمی بررسی می کنیم.
در همین راستا عماد افروغ استاد 
برنام��ه  درخص��وص  جامعه شناس��ی 
برنده باش گف��ت: برنامه خاصی که در 
رسانه ها مطرح شده است، را ندیدم اما 
مالک تش��خیص قمار بودن یا نبودن 

این برنامه هم با بنده نیست.
وی با اش��اره به این نکته که زمانی 
که مرجعی می گوید برنامه ای قمار است، 
محل تأمل و اعتنا است افزود: صداوسیما 
نقش دانش��گاه را ایفا می کن��د و قرار بر 
آم��وزش دارد. در نتیج��ه ب��ا این فرض 
و مقدمه صداوس��یما به م��ردم آموزش 
می دهد. به نظر من جفایی که صداوسیما 
در حق فرهنگ و هویت ملی ما داش��ته 

است، دستگاه های دیگر نداشته اند. 
اف��روغ تصری��ح کرد: نقش س��لبی 
ش��ورای نظارت بیش��تر از نقش ایجابی 
اس��ت. نبای��د رس��انه مل��ی را ای��ن  در 
چارچوب رها کنیم، باید شورای متشکل 
از نظریه پردازان فرهنگی نظارت داشته 

باش��د تا با نظرات ش��خصی و فردی 
عملی انجام نش��ود. نوع��ی یک تازی 
در صداوس��یما حاکم است. دستشان 

در ب��رای انج��ام ه��ر کاری 
ب��از اس��ت. در ای��ن میان 

بنا  نظارت هم  ش��ورای 
ب��ر موج آفرینی هایی که 
تذکری  شکل می گیرد، 

بیان می کند.

وی افزود: صداوس��یما ممکن است 
بیان کند که درخصوص بودجه مش��کل 
دارد و به اجبار به سوی جذب اسپانسرها 
رفته است. هدف وسیله را توجیه نمی کند، 
ما نباید برای رس��یدن به هدف دست به 
هر وسیله ای بزنیم. اگر هم هدف وسیله را 
توجیه کند، هدف مقبولی نخواهد بود. در 
صورتی ناگزیر هستیم برای تأمین مسائل 
مالی ب��ه اسپانس��رها روی بیاوریم، باید 
مشخص شود که هدف چیست؟ رسانه 
ملی در شرایط فعلی چه هدفی را دنبال 
می کن��د؟ به دنبال ایج��اد چه فرهنگی 
اس��ت؟ چ��ه ارتقایی در رش��د فرهنگی 
مردم ایجاد کرده است؟ متأسفانه به این 
سخنان گوش نمی دهند و سطح فرهنگی 

مردم و مدیران پایین آمده است.
این استاد دانش��گاه تأکید کرد: در 
ش��رایط فعلی حرف های فاخر شنیدنی 
نیس��ت، اگر بپذیریم رابطه ای بین ایده 
و واقعیت وجود دارد، همچنین بپذیریم 
که صداوسیما نقش در ایده پردازی ایفا 
می کند، بنابراین بخشی از واقعیت های 
غلط جامعه ما به دنبال ایده پردازی های 
غلط شکل گرفته است. رسانه ملی سال ها 
اس��ت که به  جای پرداختن به موفقیت 
در جامعه هدف به توس��عه ابزاری خود 
می اندیشد. صداوسیما در شرایط فعلی 
نیاز به یک  خانه تکانی محتوایی دارد. ما 
از فرهنگ و هویت ملی و ایرانی خود دور 
شده ایم، بخشی از این دورافتادگی ما به 
خاطر نوع نگاه و رویکرد لجام گس��یخته 
رسانه ملی است. نگاه من نگاه سیاسی به 
این موضوع نیست بلکه دغدغه فرهنگی 

را مطرح می کنم. 
این نماینده س��ابق مجلس شورای 
اس��المی در ادامه افزود: حساس��یت ها 
نباید تنها به س��مت بحث قمار در این 
حوزه برود بلکه ش��رایط فعلی با فاجعه 
فرهنگ��ی مواجه هس��تیم. دغدغه های 
فرهنگ��ی نیز در کن��ار بحث اقتصادی 
قمار باید بیان ش��ود. در شرایط فعلی 
تم��ام صحبت ه��ا و افتخ��ارات ما که 
جنبه ه��ای فاخر زندگی ما را تش��کیل 
می داده ان��د، زی��ر س��ؤال رفته اس��ت. 
صحبت هایی که از جهانی سازی فرهنگ 
می کردیم، در شرایط فعلی رنگ  باخته 
است. رسانه ملی مقصر اصلی این وقایع 
اس��ت، نیازمند برخورد جدی با 
رسانه ملی هستیم. نظارت 
و برخوردهای فعلی کافی 
نیست، رسانه ملی هم به 
لح��اظ محتوایی و هم به 
لحاظ شکلی نیازمند 
خانه تکانی اساسی 

است. 
غ  و ف��ر ا
ص  خص��و ر د
ی  ه��ا ر هکا ا ر

مناس��ب برای ش��رایط فعلی گفت: در 
مجلس هفت��م طرحی درخصوص ایجاد 
ش��ورایی متش��کل از صاحب نظ��ران و 
سیاست گذاران فرهنگی برای نظارت بر 
صداوسیما مطرح شد. این افراد می توانند 
شامل منتسبان رهبری و مدیر رسانه ملی 
به عنوان دبیر شورا باشند. این پیشنهاد 
کامالً عملیاتی است که متأسفانه در زمان 
خود با مخالفت صداوس��یما مواجه شد. 
راهکار دوم بیان نظرات و تذکر از س��وی 
روش��نفکران و دغدغه من��دان فرهنگی 
کش��ور است. پیشنهاد اول یک پیشنهاد 
قانونی اس��ت که نقش یک هیئت امنا را 
بازی می کند. رس��انه مل��ی نیازمند یک 

هیئت  امنای محتوایی است. 

وی افزود: رهبر انقالب در جلسه ای 
با کمیس��یون فرهنگ��ی مجلس هفتم 
فرمودند: من فقط رئیس صداوس��یما را 
مشخص می کنم، مجلس برای نظارت و 
تحقیق و تفحص در صداوسیما دستش 
کاماًل باز اس��ت. در نتیجه مجلس باید 
ورود ج��دی ب��ه ش��رایط صداوس��یما 
داش��ته باش��د. نباید به همه دغدغه ها 
نگاه سیاسی داشته باشیم، دغدغه های 
فرهنگ��ی و هویتی باید مبن��ای ما قرار 
بگیرد. مسئله ای به نام قمار بیش از آنکه 
جایگاه اقتصادی داش��ته باشد، جایگاه 
فرهنگی دارد. مجموع��ه ورودکننده به 
این بحث آن هم در رس��انه ملی سدی 
فرهنگی را پشت سر خود خراب کردند.
در نهایت در صورتی که مهر تایید 
بر قمار ب��ودن برنامه های صداوس��یما 
بزنیم، رسانه ملی، قوه قضاییه و مجلس 
شورای اسالمی باید با ورود به این مسئله 
پاس��خگو درآمد حاصل از قمار باشند. 
نیازمند واکنشی هس��تیم که تغییری 
در راه و روش صداوس��یما ایجاد کند تا 
جبران کننده اعتماد از دست رفته مردم 
و مراجع تقلید نس��بت به صداوس��یما 
باش��د. با نگاهی خوش بینانه امیدواریم 
واکن��ش مراجع و نهاده��ای مرتبط به 
رفتار صداوسیما موجب ریشه کنی قمار 
در تمامی اش��کال گذشته و فعلی شود 
تا در آینده به هیچ صورت شاهد ظهور 

قمار در میان مردم نباشیم. 

 رسول اکرم صلی اهلل علیه وآله:
به هر کس، راستگویی در گفتار، انصاف در رفتار، نیکی 

به والدین و صله رحم الهام شود، اجلش به تأخیر می  افتد، 
روزیش زیاد می  گردد، از عقلش بهره  مند می  شود و هنگام 

سوال ]مأموران الهی[ پاسخ الزم به او تلقین می  گردد.
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صداوسیما نقش دانشگاه را ایفا 
می کند و قرار بر آموزش دارد. 
در نتیجه با این فرض و مقدمه 

صداوسیما به مردم آموزش 
می دهد. به نظر من جفایی که 
صداوسیما در حق فرهنگ و 
هویت ملی ما داشته است، 
دستگاه های دیگر نداشته اند

یزش تونل  پی ر 3 کشته و 8 نفر زخمی در
در آزادراه تهران - شمال

اورژانس  س��ازمان  سخنگوی  ث�����ه د از ری��زش تون��ل در حا کش��ور 
آزادراه تهران - شمال خبر داد.

مجتب��ی خالدی درباره جزئیات ریزش تونل در 
آزادراه تهران - شمال گفت: این حادثه حدود ساعت 
8:58 دقیقه دیروز در حوالی سیاه بیش��ه، قبل از پل 
زنگوله، تونل البرز در آزادراه تهران ش��مال رخ داد. 
وی افزود: با اعالم حادثه به اورژانس 115 بالفاصله 
نیروهای اورژانس و بالگرد به محل اعزام شدند و به 

بیمارستان های منطقه آماده باش اعالم شد.
همچنین س��خنگوی اورژانس مازندران با بیان 
اینکه انتقال مصدومان انفجار تونل البرز به بیمارستان 
مدنی کرج گفت: ریزش کارگاه جان 3 نفر را گرفت.

ذکریا اشکپور اظهار داشت: براساس گزارش اولیه 
انباش��ت گاز های زیرزمینی متان سبب انفجار شده 
اس��ت. وی افزود: به علت شدت جراحات وارده تا این 
لحظه 3 نفر جان خود را از دست دادند و تالش برای 
رسیدگی به وضعیت مابقی مصدومان ادامه دارد. 11 
نفر در هنگام ریزش کارگاه محبوس شده بودند و همه 
افراد از تونل خارج ش��دند و پنج نفر از مصدومین که 
دچار سوختگی شدید شده بودند در دو پرواز بالگرد به 

بیمارستان شهید مدنی کرج انتقال داده شدند.
مهدی عباسی مدیرکل پزشکی قانونی مازندران 
نیز گفت: در این حادثه فرشاد باقری، نبی اله احمدی 
و مهران باقری به علت جراحت شدید فوت شدند که 

اهل استان خوزستان و شهرستان ایذه هستند.

وژه پالسکو   عملیات اجرایی پر
تا ۱۴۰۰ به اتمام می رسد

اس��تاندار ته��ران با اش��اره به  ی پیشرفت عملیات اجرایی پروژه پیگی����ر
ساختمان پالسکو گفت: با توجه به نقشه های اجرایی، 
فضای کاری و منابع مالی امید است در مدت 2 سال 
وعده داده شده واحدها در اختیار کاسبان قرار گیرد.

انوش��یروان محس��نی بندپی در بازدید از پروژه 
عملیات اجرایی ساختمان پالسکو با اشاره به حادثه 
آتش س��وزی 2 سال گذشته که سبب تخریب کامل 
ساختمان پالسکو ش��ده بود اظهار داشت: پیشرفت 
کار و بستر برای اقدامات کار پیمانکاری فراهم شده و 
به جهت ارتقای ایمنی پروژه در اطراف محل احداث 

ساختمان جدید استحکام بنا صورت گرفته است.
وی بیان کرد: با توجه به جزئیات مطرح شده از 
سوی مهندس مشاور برای ادامه کار و هدف نهایی، 
احداث س��اختمان از یک معماری ایرانی اس��المی 
برخوردار است که گالری های مختلف به ویژه گالری 
ش��هدای خدمت این واقعه تل��خ در حدود 18 هزار 

مترمربع در ارتفاع 18 طبقه انجام شود.
استاندار تهران ادامه داد: ساختمان جانبی پالسکو 
نی��ز که در 5 طبقه و در اختیار بخش خصوصی قرار 
داش��ت با مشارکت بخش خصوصی در حال اقدامات 
اس��تحکام بنا اس��ت تا هرچه سریع تر ش��رایط برای 
برخورداری فضای کسب و کار کاسبان این ساختمان 
فراهم شود. وی با اشاره به زمان پایان کار تصریح کرد: 
امید است در مدت 2 سال وعده داده شده واحدهای 

تجاری و کارگاهی در اختیار کاسبان قرار گیرد.

آگهى اخطاریه
اخطار شــونده: آقاى جواد جاللى فرزند کاظم ، موضوع اخطار: در اجراى دادنامه 
شــماره 970964 – 1397/10/24 صادره از شعبه ششــم – حقوقى دادگسترى 
آبــادان و بــا توجه به عدم حضور شــما علیرغــم اخطار، صیغه طــالق بائن نوبت اول  
جارى و تحت شماره ترتیب 19387-1398/2/2 در این دفتر به ثبت رسید  این 
اخطاریــه به منظور اطالع شــما از وقوع طالق یاد شــده صادر گردیده اســت و جهت 

تحویل گرفتن مدارك میتوانید به این دفتر مراجعه نمائید.
سردفتر ازدواج 75 و طالق 111 آبادان

نشر آگهى حصر وراثت
آقــاى / خانــم صدیقــه ابراهیمى عســکرى فرزند  غالمحســین داراى شــماره 
شناسنامه 209 به شرح کالسه 98/2/98 ح از این دادگاه درخواست حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شــادروان ســکینه عبدالهى فرزند حاجى محمد قلى 
به شناسنامه 46 در تاریخ 97/10/15 در اقامتگاه موقت خود بدرود زندگى گفته 
و ورثه مرحوم منحصر اســت به: 1- صدیقه ابراهیمى عســکرى ش ش 209 دختر 
متوفــى 2- صغــرى ابراهیمى عســکرى ش ش 1815845260 دختــر متوفى 3- 
هما ابراهیمى عســکرى ش ش 1815849444 دختــر متوفى 4- محمد ابراهیمى 
عســکرى ش ش 1818183439 پســر متوفى 5- زهرا ابراهیمى عسکرى ش ش 
1818228246 دختر متوفى 6- رقیه ابراهیم عســکرى ش ش 3500593712 
دختر متوفى و الغیر اینک با انجام تشــریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک 
نوبــت آگهــى مى نماید تا هرکســى اعتراض دارد و یا وصیت نامــه از متوفى نزد او 
باشــد از تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه بــه دادگاه تقدیم نمایــد واال گواهى صادر 

خواهد شد. 
رئیس شعبه دوم شوراى حل اختالف آبادان

دادنامه
شــماره پرونده: 1039/97 ، شــماره دادنامه: 1126/97 ، تاریخ رســیدگى: 
- بتاریــخ ... در وقت فوق العاده جلســه شــعبه ... شــوراى حل اختالف کاشــان به 
تصدى امضاء کننده ذیل تشــکیل اســت پرونده کالســه فوق تحت نظــر قرار دارد 
قاضى شــورا از توجه اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و بشرح ذیل 
مبــادرت به اتخاذ تصمیم مــى نماید (راى قاضى شــورا) در خصوص دعوى خواهان 
امیر حسین نورى فرزند حسن به طرفیت خوانده میالد کریمى مشکانى فرزند نعمت 
اله به خواســته مطالبه وجه به مبلغ 67/150/000 ریال به استناد 4 فقره چک به 
شماره 770790- 95/4/15 و 770795- 95/6/20 و 770779- 95/3/15 
و 770789-95/3/25 به انضمام خســارات دادرســى و خســارت تاخیر تادیه با 
بررســى اوراق پرونده و اصل تجریدى بودن اســناد تجــارى و اینکه خوانده دعوى 
علیرغــم وصف ابالغ قانونى در جلســه رســیدگى حضور بهم نرســانده اند و دالیل 
و مدارکــى که حکایت از ابــراء نامبرده را نماید ارائه ننموده انــد فلذا با عنایت به 
مراتب فوق العشار و با عنایت به  گواهى عدم پرداخت صادره و احراز ذینفع بودن 
خواهــان در دعوى مطــروح و صدور ان از ناحیه خوانده و توجها به نظریه مشــورتى 
اعضاء محترم شوراى حل اختالف دعوى خواهان را وارد دانسته لذا به استناد مواد 
1257-1301 از قانــون مدنى و مواد 310-311-312-314 از قانون تجارت و 
مــواد 194-197-198-502-515-519 از قانون آیین دادرســى مدنى و ماده 
واحده قانون استفساریه تبصره الحاقى ماده 2 قانون اصالح موادى از قانون صدور 
چــک مصوب مجمع تشــخیص مصلحت نظام پیرامون خســارت قابــل مطالبه خوانده 
فوق را به پرداخت مبلغ 67/150/000 ریال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ 
1/385/000 ریال بابت خسارات دادرسى و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
سررســید چک تا زمان وصول بــر مبناى نرخ تورم اعالمى از ســوى بانک مرکزى که 
حین االجرا محاســبه و تعیین مى شــود در حق خواهان محکوم مى نماید راى صادره 
غیابــى بــدواً ظــرف 20 روز از تاریخ ابالغ قابــل واخواهى در این شــعبه و پس از 
انقضــاى مهلت واخواهى ظرف 20 روز قابل / تجدیدنظــر خواهى در محاکم عمومى 

دادگسترى کاشان مى باشد.
 قاضى شعبه 1 حقوقى شوراى حل اختالف کاشان

رونوشت گواهى حصر وراثت
خانم مهرنوش عســکرى داراى شــماره ملى 0070147485  بشــرح دادخواســت 
کالســه  43/3/98 از ایــن شــورا درخواســت گواهــى حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن 
توضیح داده اســت که شــادروان محسن عســکرى  فرزند اصغر و نرگس به شماره ملى 
0439676541 در تاریــخ 1398/1/20 در اقامتــگاه دائمــى خود در گذشــته و ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصراســت به:1.خانم اکرم جعفرى فرزند احمدعلى به شــماره 
ملى 0439691338  (همســر متوفى)2.خانم شــیرین عسکرى فرزند محسن به شماره 
ملى 0060381760 (دخترمتوفى) 3.خانم مهشید عسکرى فرزند محسن به شماره ملى 
0430032811 (دخترمتوفى) 4.خانم مهرنوش عســکرى فرزند محســن به شماره ملى 
0070147485 (دخترمتوفــى) اینک با انجام تشــریفات قانونى در خواســت مزبور در 
یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد و یا وصیت نامه اى از متوفى نزد او 
مى باشــد از تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به دفتر شورا تقدیم دارد در غیر اینصورت 

گواهى صادر خواهد شد. 6001
رئیس حوزه سوم شوراى حل اختالف دماوند- حمیدرضاامیرى

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
آگهــى موضــوع مــاده 3 قانــون و مــاده 13 آئیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف 
راى شــماره  برابــر  رســمى   فاقــد ســند  و ســاختمانهاى  اراضــى  و  ثبتــى  وضعیــت 
-139860318004000492 و   98/02/02-139860318004000490
موضــوع  اول  هیــات   1398/01/31-139860318004000478 و   98/02/02
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سندرسمى مستقر در واحد 
ثبتى رودبار  :1- تصرفات بیوك صادق نژاد کلشترى فرزند على در ششدانگ یک قطعه 
باغ به مســاحت 1320/20 مترمربع به شــماره پالك فرعى 1140 واقع در کلشتر سنگ 
اصلى 2 بخش 18 گیالن به آدرس واقع در رودبار- کلشــتر- محله سراب.2- تصرفات 
بیوك صادق نژاد کلشترى فرزند على در ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت 4102/89 
مترمربع به شــماره پالك فرعى 1122 واقع در کلشتر سنگ اصلى 2 بخش 18 گیالن به 
ادرس واقع در رودبار کلشــتر محله ســراب. 3- تصرفات مســعود صادق نژاد کلشترى 
فرزند على در ششــدانگ یک قطعه زمین مشــتمل بر اعیان جهت الحاق به پالك 2657 
به مســاحت 4/03 مترمربع به شــماره پالك فرعى 8502 مجزى از 274 واقع در منجیل 
ســنگ اصلى 1 بخــش 19 گیالن به آدرس واقــع در منجیل – خیابان اســدآبادى. محرز 
گردیــده   اســت. لذا به منظــور اطالع عموم مراتب در دو نوبت بــه فاصله 15 روز آگهى 
مى شــود در صورتى که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته 
باشــند میتوانند از تاریخ انتشــاراولین آگهى بمدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود 
را بــه مراجع قضایى تقدیم نمایند.بدیهى اســت در صــورت انقضاى مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد تاریخ انتشار نوبت اول: 11 

/98/02 تاریخ انتشار نوبت دوم:98/02/26 
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هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى و 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى  برابر اراى شماره 139860318004000488-
98/02/02 هیات  اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى وساختمانهاى 
فاقد سندرســمى مستقر در واحد ثبتى رودبار تصرفات بانو اسماعیلى شیرکدهى فرزند 
دولــت در :1- شششــدانگ یک باب خانــه و محوطه به مســاحت 211/10 مترمربع به 
شــماره پالك فرعــى 2042 مجــزى از 342 واقع در کلورز ســنگ اصلــى 19 بخش 20 
گیالن به ادرس واقع در رســتم آباد- بلوار شــهید بهشــتى باالتر از کبابى امیدى   محرز 
گردیــده   اســت. لذا به منظــور اطالع عموم مراتب در دو نوبت بــه فاصله 15 روز آگهى 
مى شــود در صورتى که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته 
باشــند میتوانند از تاریخ انتشــاراولین آگهى بمدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود 
را بــه مراجع قضایى تقدیم نمایند.بدیهى اســت در صــورت انقضاى مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد تاریخ انتشار نوبت اول: 11 
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 فراخوان ارزیابى کیفى مناقصه خرید ( دو مرحله اى )

به شماره در خواست (9700604) شماره مناقصه 1420/ج غ /98 

شرکت بهره بردارى نفت و گاز گچساران درنظر دارد UPS  مورد نیاز  خود رااز طریق مناقصه عمومى خریدارى نماید .لذا مناقصه گران مى 
توانند با رعایت نکات درج شده در سایت هاى HTTP//IETS.MPORG.IR  ( پایگاه ملى مناقصات ) وپرتال شرکت بهره بردارى نفت و 
گاز گچساران – بخش مزایده و مناقصات( gsogpc.nisoc.ir )نسبت به دریافت و تکمیل اسناد ارزیابى کیفى ، مطابق برنامه زمان بندى شده 
ذیل اقدام و مدارك مربوطه را به آدرس  گچساران- شرکت بهره بردارى نفت و گاز گچساران دبیر خانه کمیسیون مناقصات اتاق 24 ارسال 

نمایند .
آخرین مهلت دریافت اسناد ارزیابى کیفى 98/03/08 

تاریخ گشایش پاکات ارزیابى کیفى 98/03/12 
الزم به ذکر است بر نامه زمان بندى و تحویل اسناد مناقصه پس از ارزیابى کیفى براى شرکتهائى که حداقل نمره اعالم شده را کسب نمایند 
طى دعوت نامه اطالع رسانى خواهد شد. در ضمن ارائه تصویر برابر با اصل آخرین تغییرات صاحبان امضاء مجاز درج شده در روزنامه رسمى 

الزامى بوده و امکان ارائه 25 پیش پرداخت مقدور نمى باشد .
طبق قانون حمایت از تولید کنندگان داخلى ،در صورت وجود سازندگان /تولید کنندگان داخلى ،مشروط به تایید فنى کاال ى پیشنهادى 

اولویت خرید با آنها مى باشد .
شماره مجوز 595 ،1398 

ول
ت ا
نوب

روابط عمومى شرکت بهره بردارى نفت و گاز گچساران

شرکت ملى نفت ایران
شرکت ملى مناطق نفتخیز جنوب

شرکت بهره بردارى نفت وگاز گچساران
((سهامى خاص))

آگهى فراخوان مناقصه عمومى شماره: 97-3-1847

روابط عمومى شرکت ملى مناطق نفتخیز جنوب

ول
ت ا
نوب

شرکت ملى نفت ایران
شرکت ملى مناطق نفتخیز جنوب (سهامى خاص)

شرکت ملى مناطق نفتخیز جنوب در نظر دارد کاالى مورد نیاز خود را مطابق جدول زیر از طریق برگزارى مناقصه ى عمومى تامین نماید.

لذا کلیه شرکت هایى که فعالیت آنها مرتبط با شرح کاالى مورد درخواست مى باشد مى بایست ظرف مدت 14 روز از تاریخ درج آگهى فراخوان با مراجعه به سایت اینترنتى ذیل الذکر ، نسبت به استخراج و تکمیل «فرم تعهد نامه ارائه کاال مطابق با 
استانداردهاى شرکت ملى مناطق نفتخیز جنوب» و ارسال ان به همراه مدارك و مستندات الزم منطبق با موارد مندرج در جدول ارزیابى کیفى (براى معامالت بیشتر از بیست برابر نصاب معامالت متوسط) به آدرس پستى مندرج در فراخوان اقدام نمایند.

 WWW.NISOC.IR –> فرم پرسش نامه ارزیابى <– مدیریت تدارکات و امور کاال <– مزایده و مناقصه
کسب حداقل نمره 60 در ارزیابى کیفى جهت تحویل اسناد مناقصه به فروشندگان / سازندگان الزامى است. 

ضمنا مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 8/106/360/000 ریال مى باشند.
آدرس پستى: اهواز ، کوى فدائیان اسالم (نیوساید) ، خیابان شهریور ، مجتمع تدارکات و امور کاال ،  ساختمان 102 ، اداره تدارکات خرید کاالى داخلى ، واحد لوله و آهن آالت ، اتاق 17 ، کدپستى 54579-61138 تلفن: 061-341-22471

درگاه هاى اینترنتى مرتبط جهت رؤیت و مطالعه شرایط مناقصه و سایر مشخصات فنى و مقادیر کاال:
WWW.SHANA.IR    WWW.NISOC.IR   WWW.IETS.MPORG.IR

شماره:1398,653

شماره تقاضا جمع عددى موضوع مناقصه تعداد اقالم

31-95204-53-045 3500

 LINE PIPE, API 5L GRADE B PSL2.LSAW.BLACK  
ACCORDING TO IPS-M-PI-190(3) SUPPLEMENTED TO 5L API
45TH EDITION 2012.BASIC OXYGEN OR ELECTRIC FURNACE
PROCESS, FULLY KILLED & FINE GRAININ RANDOM LENGTHS OF M
FROM MIN, 10 M TO MAX12.8 MIN LENGTH, MIN. AVG12.11.6M 12,8mt
IN LENGTH WITH A MINIMUM OF 95% OF PIPES BETWEEN 11& 12.2M
16IN. SCH. 40WT.12.70 MM. WEIGHT 123.31 KG/M
20IN. SCH. 20WT. 9.53 MM. WEIGHT 117.15 KG/M
20IN. SCH. 30WT. 12.70 MM. WEIGHT 155.13 KG/M
24IN. SCH. 20WT. 9.53 MM. WEIGHT 141.12 KG/M
24IN. SCH. 30WT. 14.27 MM. WEIGHT 209.65 KG/M
26IN. SCH. STD WT. 9.53 MM. WEIGHT 152.88 KG/M
26IN 660 MM OD SCH. 20WT. 12.70 MM. WEIGHT 202.74 KG/M

ارائه گواهى بازرسى در مرحله ساخت مطابق با سطح یک در آزمایشات حین ساخت و مدارك نهایى ساخت و بازرسى شخص ثالث در 
درخواست قبل از حمل کاال الزامى است.  
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سازمان پارکها و فضاى سبز شهردارى کاشان

آگهى مزایده عمومى شماره 98/2
(مرحله اول)

را  بهاران  بوستان  از  قسمتى  دارد  نظر  در  کاشان  شهردارى  سبز  فضاى  و  پارکها  سازمان 
اساس  بر  شرایط  واجد  متقاضیان  به  اجاره  صورت  به   ، بازى  وسایل  به  تجهیز  و  نصب  جهت 
تا  حداکثر  اسناد  دریافت  جهت  نماید.  واگذار  قرارداد  خدمات  شرح  و  مزایده  مدارك  و  اسناد 
قبول  مهلت  ضمنا  نمایید.  مراجعه  شهردارى  سبز  فضاى  و  پارکها  سازمان  به   98/2/19 تاریخ 

پیشنهادات حداکثر تا تاریخ 98/2/21 و بازگشایى پاکات در مورخ 98/2/22 مى باشد.
کلیه ى هزینه هاى چاپ آگهى به عهده برنده مزایده مى باشد. 

آدرس: بلوار شهدا - سازمان پارك ها و فضاى سبز

وم)
ت د
(نوب

حمیدرضا ممیز- مدیرعامل سازمان

سازمان پارکها و فضاى سبز 
      شهردارى کاشان

عماد افزوغ در گفت وگو با سیاست روز:

 مجلس به  شرایط صداوسیما
ورود جدی کند 

رسانه ملی در حق فرهنگ و هویت ملی جفا کرده است

س��یل و طغی��ان  در درح���اشیه رودخانه ه��ا 
هفته های گذش��ته که منج��ر به بروز 
مناط��ق  ب��ه  ف��راوان  خس��ارت های 
مس��کونی، مزارع و مراک��ز صنعتی در 
ش��مال و جنوب کش��ور ش��د، اگرچه 
اتفاقی تلخ و باعث گرفتاری بخش��ی از 
ش��ریف ترین مردمان کشورمان شد اما 
جل��وه ای از همدلی و کم��ک بی دریغ 
نیروهای مس��لح، نیروه��ای مردمی و 
اقش��ار مختلف جامع��ه گردید که این 
موض��وع در آینده نیز ب��رکات زیادی 

برای کشور خواهد داشت.
سوای ناهماهنگی ها و بعضاً کمبود 
امکان��ات دس��تگاه های اجرایی متولی 
ای��ن نوع حوادث که توس��ط نیروهای 
مسلح و مردم جبران شد، اما همچنان 
یک موض��وع، مورد توجه رس��انه ها و 
افکار عمومی قرار دارد و آن هم امکان 
ی��ا عدم ام��کان پیش بین��ی وقوع این 

سیالب بزرگ در کشور بود.
ای��ن ماج��را از آنجا حس��اس تر و 
مهمتر جل��وه کرد که محم��د دهقان 
نماین��ده ب��ا س��ابقه و نای��ب رئی��س 
فراکس��یون نماین��دگان والیی مجلس 
در نامه روزهای اخیر خود به رؤس��ای 
جمه��ور و مجلس تاکید ک��رد: "خطر 
وقوع سیل اوایل بهمن سال 97 توسط 
مقام��ات امنیتی به ص��ورت کتبی به 
مقامات ارش��د دولت��ی از جمله وزارت 
نیرو هشدار داده شده بود"، اما اقدامی 
برای جلوگیری از بروز سیل از سوی این 
مقامات انجام نشد. طبیعتاً دستیابی به 
مکاتبات مقامات امنیتی برای رسانه ها 
ممکن نب��وده و حتی در صورت یافتن 
آن نیز، اصوالً طبقه بندی داشته و قابل 
انتش��ار نخواهند بود اما برخی کدها و 
اش��ارات مد نظر مس��ئوالن کابینه در 
سال گذش��ته، می تواند به شفاف سازی 

این موضوع مهم کند.
به عنوان مثال، رضا اردکانیان وزیر 
نیرو در حاش��یه جلسه روز چهارشنبه 
م��ورخ 10 بهمن س��ال 1397 هیأت 
دولت، در جمع خبرنگاران اعالم کرده 

بود: می��زان بارش در خوزس��تان پنج 
برابر س��ال گذشته است و از هفته های 
پیش، برای تسکین س��یالب هایی که 
وارد مخازن س��دهای بزرگ می شود، 
برنامه ری��زی ص��ورت می گی��رد. ب��ه 
گفته وی، بنا ب��ر تاکید رئیس جمهور، 
وزارت نیرو موظف اس��ت س��ال آینده 
را در مورد آب و برق براس��اس میزان 
بارش های س��ال قب��ل پیش بینی کند 
و برنامه ریزی ه��ا بر این اس��اس انجام 

شود.
بر این اساس به نظر می رسد وزیر 
نیرو در زمان این مصاحبه، از ش��رایط 
هفته ه��ای آینده - حداقل در اس��تان 
خوزس��تان - مطل��ع بوده ام��ا برخی 
سخنان وی همچون پیش بینی شرایط 
سال 98، همچون سال 97، در تناقض 
با فرضیه مذکور اس��ت. در عین حال، 
بررسی بخش مدیریت بحران وب سایت 

استانداری خوزستان نشان می دهد از 
تاریخ 8 اس��فندماه س��ال گذشته تا 3 
فروردین ماه، هیچ خبر یا گزارش دیده 
نمی ش��ود ک��ه چنین س��کوت و عدم 

اطالع رسانی قابل تأمل است.
بح��ران  مدیری��ت  بخ��ش  در 
استانداری لرستان و گلستان نیز وضع 
ش��بیه به همی��ن منوال اس��ت که در 

تصاویر فوق قابل مشاهده است.
اما بررس��ی های درخصوص میزان 
اط��الع و برنامه دولت ب��رای مقابله با 
س��یل در مناطق��ی چون خوزس��تان، 
خب��ر از درج مصوبات مه��م در تاریخ 
29 بهمن م��اه ذی��ل س��ی و هفتمین 
جلسه شورای عالی آب می دهد. طبق 
این مصوبه که محل تشکیل آن، دفتر 
معاون اول رئیس جمهور یعنی اسحاق 
جهانگیری اعالم شده، رسماً از وزارت 
نیرو خواسته شده درخصوص احتمال 
بروز سیالب، س��ناریوهای "واقع بینانه 
و بدبینان��ه" در نظ��ر گرفت��ه ش��ود و 

برنامه های الزم را ارائه کنند.
موظف  نیز  استاندازی خوزس��تان 
ش��ده در امر مدیریت سیالب، اقدامات 
و تمهی��دات ضروری را ب��رای مواجهه 
با این ش��رایط با هم��کاری وزارت نیرو 
پیش بینی کند. بخش جالب دیگر این 
مصوبه ش��ورای عالی، دستور به وزارت 
نفت برای پر کردن مخازن هورالعظیم 
اس��ت که از زنگنه خواسته شده ظرف 
1 هفت��ه، برنامه خود ب��رای تحقق این 
موض��وع را ارائه کن��د. وزارت نیرو نیز 
مکلف است ظرف فقط 1 روز، الزام ورود 
آب به تمامی مخ��ازن هورالعظیم را به 

وزارت نفت و مرزبانی ناجا ابالغ کند.
به نظر می رس��د موضوع سیل در 
خوزس��تان و حجم ورود آب آنقدر به 
ص��ورت تفصیل��ی و دقیق در جلس��ه 
اواخ��ر بهم��ن س��ال گذش��ته، مورد 
توج��ه مس��ئوالن دولتی ب��وده که در 
بخ��ش پایانی از وزارت نیرو خواس��ته 
ش��ده موضوع پایداری سد کرخه را با 
دریافت گزارش ه��ا و توضیحات فنی، 

مورد بررسی قرار دهد.

تشکیل پرونده قضایی 
برای مقصران سیل

بازرسی  سازمان  رئیس 
کل کشور گفت: برای هرکسی 
اخیر  سیل  با  رابطه  در  که 
باشد،  داشته  تقصیر  قصور 

پرونده تشکیل می شود.
در  سراج  ناصر  قاضی 
آیا  که  سوال  این  به  پاسخ 
برای  اخیر  سیل  با  رابطه  در 
شخصی پرونده تشکیل شده 
هر  برای  حتما  گفت:  است 
کسی که قصور تقصیر داشته 
باشد پرونده تشکیل می شود.

این درحالی است که وی 
مناطق  از  میدانی  بازدید  در 
گلستان  استان  سیل زده 
مسئولین  کمرنگ  حضور  از 
انتقاد  سیل زده  مناطق  در 
مردم  به  بود:  گفته  و  کرده 
که  می دهیم  قول  عزیزمان 
اگر قصور و تقصیری در این 
باشد  داشته  وجود  رابطه 

قطعاً رسیدگی خواهد شد.

نمای نزدیک

صورتجلسه  دفتر جهانگیری نشان می دهد مسئوالن از »سیل خوزستان« اطالع داشتند

چرا مصوبه بهمن ۹۷ اجرایی نشد؟!


