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ج شد یدون با آمبوالنس از دادسرا خار  حسین فر
جلسه بازپرسی حس��ین فریدون که صبح دیروز قرار بود 

برگزار شود، به رغم حضور وی در دادسرا برگزار نشد.

حس��ین فریدون که بنابر اعالم س��خنگوی ق��وه قضاییه 
به خاط��ر ناتوان��ی در تأمی��ن وثیق��ه صادرش��ده، ب��ه زندانی 
معرفی ش��ده، صبح دوش��نبه به منظور ارائه پاره ای توضیحات 
 و در راس��تای تکمیل پرون��ده، در دادس��رای کارکنان دولت 

حضور یافت.
بر اساس این گزارش، حال عمومی فریدون از بدو ورود به 
دادسرا نامناسب بود و در نهایت هم به دلیل وخیم شدن حال 
جس��می وی، جلسه بازپرسی برگزار نشد و متهم با آمبوالنس 

از دادسرا خارج شد.
حجت االس��الم محس��نی اژه ای در نشس��ت خبری روز 
یکش��نبه خود علت تش��کیل پرونده برای فریدون را مس��ائل 

مالی عنوان کرد.

نمای نزدیک

طبق آن چیزی که در این گزارش آمده مشکالت فقط برای مترو نیست و همینطور برای ساعات 
پایانی روز.

گوی��ا ماموری��ن مترو و اتوبوس های بی آر تی ب��ه تاریکی هوا آلرژی دارند ح��اال می خواهند زیر 
سقف مترو هم پناه بگیرند، بگیرند.

یادم می آید چند روزی در س��ال گذش��ته برای انجام امور ش��خصی مجبور ب��ودم صبح های زود 
تقریبا 5:30 یا 6 در ایس��تگاه بی آر تی ش��هید آیت سوار بش��وم و به مقصد مورد نظر برسم. و این 
اتفاق هر روز و در هر ایس��تگاه )تا ایس��تگاه سرس��بز( رخ می داد که آقایان به ویژه سربازها برای 
سوار شدن به اتوبوس به قسمت بانوان مراجعه می کردند و حتی از صندلی های قسمت بانوان هم 

به نحو احسن استفاده می کردند و تا ایستگاه مورد نظر چرتی می زدند.
حتی زمانی هم که خانم ها می آمدند و جا برای نشستن نبود زحمت بلند شدن از صندلی را به 
خود نمی دادند. به این س��طرها باید به راهروهای تنگ اتوبوس ها نیز اش��اره کنیم که چه ایرادات 

دیگری هم دارد.

اعتبارنامه اعضای شورا قبل از بازشماری 
غیرقانونی است

مهدی چم��ران با بی��ان اینکه فرمان��دار تهران از 
بازشماری ۱۰ درصد از صندوق های رای امتناع می کند 
گف��ت: در صورتی که این بازش��ماری صورت نگیرد ما 
نیز به اعتبارنامه اعضای شورای پنجم اعتراض خواهیم 

کرد.
رئیس ش��ورای ش��هر تهران در گفتگو ب��ا مهر، با 
اش��اره به امتناع فرماندار تهران از بازشماری ۱۰ درصد 
از آرای صندوق ها کس��ب ش��ده برای انتخابات شورای 
ش��هر تهران اظهار کرد: بر اس��اس تاکید هیات نظارت 
باید ۱۰درصد از آرای صندوق ها بازش��ماری ش��ود که 

متاسفانه فرمانداری از این اقدام سرباز می زند.
وی تاکی��د ک��رد: وزیر کش��ور نیز بر بازش��ماری 
۱۰درص��د از آرا تاکید داش��ته و ش��اهد هس��تیم که 

فرماندار تهران از این دستور سرپیچی می کند.
رئیس شورای شهر تهران ادامه داد: قاعدتا مشکالتی 
وج��ود دارد که فرمان��دار تهران زیر بار بازش��ماری آرا 
نمی رود، چراکه اگر مشکلی وجود نداشت ازهمان ابتدا 

این کار را انجام می داد.
چم��ران عن��وان ک��رد: در صورتی که بازش��ماری 
۱۰درص��د از صندوق ها صورت نگیرد ما این موضوع را 
از طریق دادگاه تخلفات اداری، دیوان عالی کشور و قوه 

قضاییه پیگیری خواهیم کرد.
وی گفت: فرماندار تهران نباید ترسی از بازشماری 
آرا داشته باشد و اجازه دهد این بازشماری انجام شود.

رئیس ش��ورای ش��هر تهران اظهار ک��رد: فرماندار 
ته��ران می خواهد زمان را تا آغاز ش��ورای پنجم بخرد 
ت��ا ما نتوانیم کاری را انجام دهی��م اما باید بداند که ما 
در آغاز رس��می شورا نیز می توانیم به اعتبارنامه اعضای 

شورای پنجم ایراد بگیریم.

انتقاد دادستان کل کشور از وزارت ارتباطات
دستور قضائی فیلتر را اجرا نمی کند

دادستان کل کشور گفت: گله ما از وزارت ارتباطات 
این اس��ت که برخی از کانال ها و س��ایت هایی را که بر 
اس��اس دس��تور قضائی یا اعالم و تصویب کارگروه باید 

بسته و فیلتر شوند، نمی بندد و مسدود نمی کند.
ب��ه گزارش روابط عمومی دادس��تانی کل کش��ور، 
حج��ت االس��الم والمس��لمین منتظری گف��ت: آنچه 
از ناحی��ه مع��اون قضایی دادس��تان کل در امور فضای 
مج��ازی در خصوص بس��تن و فیلتر کردن س��ایت ها، 
ش��بکه ها یا کانال های فضای مجازی اعالم می ش��ود یا 
با دس��تور قضایی اس��ت که از سوی ایش��ان به وزارت 
ارتباطات اعالم می ش��ود یا با دستور و تصویب کارگروه 

است که هر دو باید انجام شود.
دادستان کل کشور افزود: جلسات کارگروه تعیین 
مصادیق محتوای مجرمانه هر دو یا س��ه هفته یکبار به 
صورت حضوری و یا حسب مورد و برنامه ریزی صورت 
گرفته به صورت آن الین برگزار و تصمیمات مربوطه و 

نظرات همه اعضا در این جلسات اخذ می شود.
منظ��ری تاکید ک��رد: وزیر ارتباط��ات اعالم کرده 
است معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی 
نظرات ش��خصی خود را اع��الم می کند که قطعا چنین 
نیس��ت و حتی یک مورد هم نمی توانند ارائه دهند که 

دستور شخصی آقای خرم آبادی بوده است.
وی اف��زود: وزارت ارتباط��ات وظیف��ه دارد فضای 
مج��ازی را رص��د کن��د و خطراتی را ک��ه از این ناحیه 
متوجه جامعه، جوانان و خانواده هاس��ت و دغدغه مقام 
معظم رهبری هم هست، تبیین و اعالم کند. همچنین 
در زمینه دستوراتی را که از ناحیه دادستانی کل اعالم 

می شود عمل کنند.
دادستان کل کشور گفت: گله ما از وزارت ارتباطات 
این اس��ت که برخی از کانال ها و س��ایت هایی را که بر 
اس��اس دس��تور قضایی یا اعالم و تصویب کارگروه باید 

بسته و فیلتر شوند، نمی بندد و مسدود نمی کند.
وی تصری��ح کرد: مس��ئوالن ای��ن وزارتخانه اعالم 
کرده اند که دس��تورات و منویات مقام معظم رهبری را 
اجرا می کنند، مقام معظم رهبری چند س��الی است که 
نس��بت به ایجاد شبکه ملی در کش��ور تاکید کرده اند، 
البته اقداماتی ش��ده اس��ت ام��ا انتظار این اس��ت که 
تالش ها در این زمینه بیشتر شود چون جامعه را نباید 
در اختیار کانال ها و س��ایت هایی قرار دهیم که از سوی 
دش��منان تغذیه می شود و دارای محتوای ضد اخالقی، 

ضد دینی و ضد شرافت انسانی است.
دادس��تان کل کش��ور در پایان گفت: س��خن ما با 

وزارت ارتباطات این است که تسلیم قانون باشد.

نسیم بابایی

معم��وال بعدازظهرها بارها و 
افت��اده که برای شهرنــوشت اتفاق  بارها 

سوار شدن به واگن بانوان با 
جمعیت انبوهی از مردان روبه رو می ش��وی که نه 
تنها از واگن خانم ها پیاده نمی ش��وند بلکه اگر به 
آنها تذکر هم بدهی بدهکارشان خواهی شد... این 
داس��تان حداقل یک ماه اس��ت که در حال تکرار 

شدن است.
نمی دانم بنویس��م، این احتمال را مطرح کنم 
که از زمانی که انتخابات برگزار شد و شورای شهر 
فعلی رای نیاورد سیس��تم مترو دچار مش��کالتی 
شده یا از قبل از انتخابات که حواس برخی ها پرت 
ش��د تا مثال دیوار ادعا شده رقیب را نامرئی کنند 
و بگویند که قرار نیس��ت بی��ن زن و مرد دیواری 
بکش��ند! اما هر چه هست یک ماه است که بانوان 
را حداقل در خط چهار دچار مش��کالتی کرده که 

نمی توان پاسخی برای آن یافت.
ق��رار بود واگن ه��ای ابتدای��ی و انتهایی مترو 
تهران به بانوان تخصیص داده ش��ود، قرار بود این 
دو واگن با نظارت صحیح نیروهای خط هر ایستگاه 
پذیرای خانم هایی باش��د که ترجی��ح می دهند از 
دیگر واگن های قطار که مخصوص خانواده هاس��ت 
اس��تفاده نکنند، دلیلش هم به خودش��ان مربوط 
باش��د، چه دلیل آن تنها س��فر کردن و نداش��تن 
آقای��ی به عنوان همراه بوده باش��د و چه ش��لوغی 
بی��ش از ح��د قس��مت های خانوادگ��ی و معذب 
شدنشان. اما حداقل یک ماه است که این موضوع 
با س��هل انگاری های پیش آمده رعایت نمی شود و 

بانوان زیادی را دچار مشکل کرده است.

یک ماه سرگردانی در خط 4
ی��ک م��اه بین چهار ایس��تگاهی ک��ه هر روز 

مسیر خانه تا محل کار را طی می کردم سرگردان 
ش��دم. به هر کس��ی که این موضوع ب��ه او مربوط 
می ش��د تا هر کسی که ش��اید کوچکترین کاری 
نمی توانس��ت انجام دهد مراجع��ه کردم و نهایتا با 
 این جمله مواجه می شدم: »می دانیم اما نمی توان 

کاری کرد... .«
ای��ن روند را ب��ه بی خیالی ط��ی می کردم که 
ماج��را از روزی که در مترو تع��دادی آقا در واگن 
خانم ها ش��روع به ایجاد مزاحمت برای آنها کردند 
باعث ش��د تا مطلب به رش��ته تحریر درآید. روند 
پیگیری ها تا رسیدن به بی خیالی را یکبار برایتان 

مرور می کنم.

گزارش شکایت در 1888
اولی��ن گزین��ه ای که هر فردی ش��اید در این 
ش��رایط به ذهنش خطور کند تماس با مسئوالن 
مربوطه شهرداری است، از ۱۱8 کمک می گیرم و 
بعد ش��ماره ۱37 را می گیرم، اپراطور می گوید در 
س��اعات اداری با شماره »۱888« تماس بگیرید...
حدودا س��اعت 2۱ اس��ت تا فردا صبر نمی کنم با 
۱888 تماس گرفته و پیام می گذارم. پیام ها یکی 
پ��س از دیگری ضبط و بدون نتیجه می ماند حتی 
برای ایجاد حساسیت از دیگرانی که در واگن بودن 
هم می خواهم پیام بگذارند اما ... روز از نو و روزی 
از نو ... از حق نگذریم نهایتا دو روز رعایت می شود 
اما مجددا با 48 ساعت به جای اول باز می گردد و 
باز هم مطمئن نیس��تم که اصال همین 48 ساعت 

هم به دلیل ضبط پیام ما باشد ... .

گزارش شکایت به رئیس خط
این بار در ایستگاه... ساعت حدود 2۰:33 دقیقه 
است که سراغ مدیر ایستگاه می روم... در اتاقش باز 
است و خودش نیست... باالخره کسی را می یابم و 
موضوع را می گویم... او خیلی راحت می گوید باید 
به ایستگاهی تذکر بدهید که مسافران مرد از آنجا 

س��وار می ش��وند... توضیح می دهم که من بین راه 
س��وار ش��ده و نمی دانم ماجرا از چه قرار است. اما 
گفتند ایستگاه مبدایی را که مردها سوار می شدند 

را پیدا کنید. 
اما در ساعات پایانی کار مترو با حجم انبوهی 
از مس��افران نمی تواند کار معقولی باش��د که کل 
مس��یر را برگردم تا ببنیم ایستگاهی که رها شده 
ت��ا آقایان به راحتی وارد واگن بانوان ش��وند کدام 

است... .
ای��ن ماجرا در ایس��تگاه دیگری تکرار ش��د و 
من از رئیس ایس��تگاه خواس��تم کمکم کند که او 
گفت: »مردم معموال از ایستگاه های امام خمینی، 
ش��ادمان، انق��الب، ولیعص��ر و دروازه دول��ت این 
گالیه ها را دارند و روزانه تعداد باالیی از مس��افران 
ب��ا ۱888 تماس می گیرند ام��ا از زمانی که کار را 
از مس��ئوالن س��کو گرفته و به پلیس مترو واگذار 
کرده اند این اتفاقات رخ داده و نمی ش��ود برای آن 

کاری کرد.«
این فرد با وجودی که می دانس��ت با خبرنگار 
سیاست روز مصاحبه می کند و اظهاراتش را اجازه 
داد تا چاپ ش��ود اما نخواست نامش را فاش کنیم 
و ادام��ه داد: »اگر می توانید موضوع را رس��انه ای 
کنید ش��اید توفیقی حاصل ش��د. ماموران س��کو 
اجازه تذک��ر به آقایان و درگیری بعدی که ممکن 
اس��ت تبع��ات تذکر را ایجاد کن��د ندارند و ما هم 
نمی توانی��م کاری کنیم، پلیس مت��رو قرار بوده با 
این رویه برخرود کند اما تقریبا حجم ش��کایات از 

این ماجرا باالست.«
انگار مدیر ایس��تگاه دل پری داش��ت و تکرار 
می ک��رد که خ��ودش ه��م از این اتف��اق ناراحت 
اس��ت چراکه خان��واده خودش ه��م از مترو برای 
ت��ردد اس��تفاده می کنند. خودش هم مش��کالت 
عدی��ده ای دارد و دل��ش نمی خواهد پاس��خگوی 
 ش��کایاتی باش��د که اساس��ا نمی تواند ب��رای آنها 

کاری کند.

شکایت به مامور خطوط
در یکی دیگر از ایس��تکاه ها با یک مامور س��کو 
هم کالم می ش��ود او ابتدا می گوید اگر قبل از ساعت 
2۱ از مترو اس��تفاده کنید چنینی مشکالتی برایتان 
پیش نخواهد آمد اما بعدا یکی دیگر از دوستانش در 
سکو به ما اضافه می شود و می گوید: »اگر ما دخالتی 
کنیم و آقایان از واگن خارج نش��ده و درگیری پیش 
آید مقصر شناخته شده و در نهایت ما هستیم که باید 
عذرخواهی کنیم.« خاطره ای هم از سال ها دور تعریف 
می کند که قبال مجبور شده به واسطه درگیری با آقایی 
برای سوار نشدن به واگن بانوان از آن آقا عذرخواهی 

کند. انگار از او هم نباید توقع داشته باشیم.

سرگردانی، بیچارگی، بیخیالی...
اینجا بود که بعد از یک ماه سرگردانی و تذکر 
به مس��ئوالن متفاوت بر آن ش��دیم تا ماجرا را به 
گفته مس��ئول یکی از ایستگاه های مترو رسانه ای 
کنیم تا ببینیم باید باز هم با بی خیالی این مس��یر 
را ط��ی ک��رده و به حض��ور م��ردان در واگن های 

مخصوص بانوان عادت کنیم یا خیر؟ 
در نهایت می گوییم اگر قرار نیس��ت بهبودی 
حاصل شود لطفا برچسب روی واگن ویژه خانم ها 
را بردارید تا بدانیم تکلیف مان چیس��ت و بی خود 
مطالبه این حق را نداش��ته باش��یم. اینطوری هم 

تکلیف خانم ها مشخص است و هم...

مترو مختلط می شود؟!

لطفا برچسب ویژه بانوان را بردارید!

یم ودرس« نگیر وز ز چه کنیم »آرتر
دبی��ر انجمن علم��ی فیزیوتراپی ای��ران درخصوص 
تعری��ف ناهنجاری های س��تون مهره ای اظهار داش��ت: 
ناهنج��اری به معنای تغییر ش��کل از حال��ت ایده آل یا 
طبیعی می تواند تعریف شود. س��تون مهره ای به عنوان 
یک س��اختار اصلی در بدن، ش��کل اصلی بدن را حفظ 
می کن��د و هرگون��ه تغییری ک��ه آن را از حالت ایده آل 

خارج کند ناهنجاری ستون مهره ای تلقی می شود.
جواد صراف زاده بیان داش��ت: بعضی مواقع یکسری 
بیماری ه��ا هس��تند ک��ه در اختی��ار فرد نیس��ت مثل 
بیماری های عفونی، التهابی و یا سل، ولی بسیاری از این 
مشکالت که نه در کشور ما بلکه در تمام دنیا با آن مواجه 
هس��تند بحث وضعیت کاری و ش��غلی است. وی گفت: 
ما در فعالیت هایمان چه در دوران کودکی، میانس��الی و 
بزرگسالی، یک قانون طالیی داریم که هیچ وقت نباید در 
یک وضعیت طوالنی ق��رار بگیریم حتی اگر در وضعیت 
صحیح باشیم. باقی ماندن در یک وضعیت کاری طوالنی 
مثل نشستن و ایستادن، باعث تخریب مفاصل و آسیب به 

آنها و در نهایت »آرتروز زودرس« مفاصل می شود.
ص��راف زاده، کاه��ش وزن، عدم ق��رار گرفتن در یک 
وضعیت ثابت در زم��ان طوالنی، حفظ گودی های کمری، 
پشتی و گردنی در حالت طبیعی و راحت در هنگام نشستن 
و حفظ زاویه ۱۰۰ تا ۱2۰ درجه ستون مهره ای روی صندلی 

را از جمله مهمترین راهکارهای پیشگیرانه دانست.

عوارض پرخوری برای فعالیت های مغز
دستیار تخصصی طب سنتی ایران گفت: زیاد شدن 
کار معده و متعاقبا ضعیف ش��دن ای��ن عضو و کندی و 

سستی فعالیت های مغزی از عوارض پرخوری است.
محم��د انصاری پور درباره دالی��ل جویدن کامل غذا 
اظهار کرد: هضم گوارش��ی غذا از دهان شروع می شود، 
خوب جویدن غذا باعث می ش��ود که مواد غذایی به طور 
کامل با بزاق دهان آغش��ته شود، الزم است هر لقمه غذا 

تا نرم شدن کامل )حدود 2۰ تا 3۰ بار( جویده شود.
وی متذکر شد: زیاد شدن کار معده و متعاقبا ضعیف 
ش��دن این عضو از عوارض پرخوری است، هر عضوی که 
مافوق توان آن به کار گرفته ش��ود ضعیف می  ش��ود؛ در 
پرخوری حتی با س��الم بودن معده غذا به درستی هضم 
نمی شود یعنی مواد هضم نش��ده وارد فرایند هضم دوم 
می ش��ود که در نتیجه خلط صالح و درس��تی برای بدن 

ساخته نمی شود، کبد محل تولید اخالط است.
انصاری پور تصریح کرد: در هر پروسه هضمی تولید 
س��م ناش��ی از مواد هضم نش��ده افزایش می یابد و کار 
سلول ها را مختل می کند،  بدن دچار امتالء یا بد انباشت 
مواد زاید می ش��ود و به اعضاء مجاور به خصوص قلب و 
ریه فش��ار وارد می شود. وی خاطرنش��ان کرد: پرخوری 
س��بب کندی و سستی فعالیت های مغزی می شود و سه 
عضو رئیس��ه بدن یعنی مغ��ز، کبد و قلب و به دنبال آن 

همه بدن را درگیر می کند.

بالیی که دخانیات بر سر زنان باردار می آورد
زنان ب��ارداری ک��ه در دوره حاملگی ش��ان س��یگار 
استعمال می کنند، زایمان پیش از موعد خواهند داشت و 

آسیب های زیادی به نوزادشان وارد می کنند. 
در صورتی که خانمی بتواند باردار ش��ود، اس��تعمال 
س��یگار و قلیان حتی به میزان کم در دوران بارداری، تا 
75 درص��د احتمال بارداری خارج از رحمی را باال می برد 
و احتمال سقط بی دلیل جنین را 2 برابر افزایش می دهد. 
در ختم بارداری نیز احتمال زایمان پیش از موعد در این 
گروه از خانم ها، 2 برابر سایرین است؛ اگر خانم سیگاری 
بتوان��د زایمان کند، ن��وزادی با وزن تول��د پایین خواهد 

داشت که میزان اکسیژن خونش بسیار کم است.
آخرین اطالعات دانشگاه آبرند که در مجله تولید مثل 
انسانی منتشر شده اس��ت، خطرات شناخته شده سیگار 
کشیدن در مادران باردار را به طور گسترده ای توضیح داده 
است. محققان دانشگاه آبرند، با بررسی شرایط یکسان ۱2 
هزار زن بارداری که دخانیات اس��تعمال می کنند و گروه 
دیگری که بارداری سالم دارند، دریافتند، استعمال سیگار 
و قلیان در دوران بارداری احتمال بارداری خارج از رحمی 
را باال می برد و احتمال س��قط بی دلی��ل جنین را 2 برابر 

افزایش می دهد.
بی��ش از ۱۰ درصد زن��ان انگلیس هن��گام بارداری 
سیگار می کشند و این رقم در برخی از شهرهای شمالی 

مانند بلکپول 27 درصد است.

ویی توصیه  هایی در خصوص تداخالت دار
یک داروساز گفت: نوش��یدن آب گریپ فروت پس 
از مصرف داروی اس��تاتین می توان��د باعث ایجاد تداخل 

دارویی و ایجاد درد عضالنی شدید شود.
نوش��ین محمدحس��ینی، با بی��ان اینک��ه نباید آب 
گریپ فروت و اس��تاتین ها را همزمان مصرف کرد افزود: 
این دو باید با فاصله مصرف شوند چون آب گریپ فروت 
موج��ب کاهش چربی خون می ش��ود، حت��ی آب میوه 
چه به صورت صنعتی باش��د چه طبیع��ی نباید بصورت 

همزمان مصرف شوند.
وی در پاس��خ به این پرسش که آیا افرادی به دالیلی 
مجبور هستند چند نوع دارو را مصرف کنند می توانند این 
داروها را همزمان مصرف کنند، گفت: این موضوع بستگی 
ب��ه نوع دارو دارد و بعض��ی از داروها با هم تداخل ندارند و 
می توان آن ها را همزمان اس��تفاده کرد؛ اما برخی داروها با 
هم تداخل پیدا می کنند و نباید آن ها را با هم استفاده کرد. 
در این حالت فرد باید دارو را به داروخانه برده و درخصوص 

نحوه مصرف دارو از مسئول فنی داروخانه مشورت بگیرد.
این داروس��از توصیه ک��رد: خانم هایی که از داروهای 
هورمونی اس��تفاده می کنند به میزان بیش��تری آب نیاز 
دارند. وی گفت: اگر به علت بیماری از داروهای هورمونی 
استفاده می کنید مایعات بیشتری بخورید چون متابولیسم 
ای��ن داروه��ا نیاز ب��ه آب دارد، همچنین بای��د از مصرف 

خودسرانه دارو پرهیز کرد.
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موضوع مناقصه: اجاره سه دستگاه تانکر تخليه آب به منظور آبرساني به جنگل کاري پيرامون 
شهر مطابق شرح خدمات مندرج در اسناد و مدارک مناقصه و قرارداد منضم. مهلت دريافت اسناد 
حداکثر تا تاريخ ٩٦/٥/٥ ،مهلت قبول پيشنهادات حداکثر تا تاريخ ٩٦/٥/٧ و بازگشايي پاکات 

در مورخ ٩٦/٥/٨ مي باشد. 
کليه هزينه هاي چاپ آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.

تلفاکس: ٥٥٤٥٠٥٠٣-٠٣١

آگهي مناقصه عمومي شماره ٩٦/٤ (مرحله اول)
سازمان پارکها و فضاي سبز شهرداري کاشان

مديرعامل سازمان پارکها و فضاي سبز - حميدرضا مميز

سازمان پارکها و فضاي سبز 
      شهرداري کاشان

مفقودى
پروانه اشــتغال به كار مهندســى (شخص حقيقى) مربوط به وزارت راه و شهرسازى در رشته مهندسى 
عمران – عمران به نام على قلى زاده فرزند حكمعلى به شــماره ملى: 4284999362 به شــماره شناسنامه 

557 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد قم

رونوشت آگهى حصروراثت 
خانم ســكينه سبزى وشــنوئى فرزند مرتضى داراى شناسنامه شــماره 1640 به شرح دادخواست به 
كالســه 960795 ازاين دادگاه درخواســت صدورگواهــى حصروراثت را نموده وچنين توضيح داده اســت 
كه شــادروان سيد جعفر اولياءزاده به شناسنامه شــماره 1789 در تاريخ 1396/2/20 در اقامتگاه دائمى 
خود را فوت نموده اســت وورثه حين الفوت آن مرحوم منحصراســت به:1- ســيد حســين اوليازاده فرزند 
ســيد جعفر ش ش 102340 نســبت با متوفى فرزند 2- فاطمه الســادات اولياءزاده فرزند سيد جعفر ش 
ش 3847 نســبت با متوفى فرزند 3- زهرا الســادات اولياءزاده فرزند سيد جعفر ش ش 1952 نسبت با 
متوفى فرزند 4- منير السادات اولياءزاده فرزند سيد جعفر ش ش 0370733861 نسبت با متوفى فرزند 
5- ســكينه ســبزى وشــنوئى فرزند مرتضى ش ش 1640 نســبت با متوفى زوجه. اينك با انجام تشريفات 
مقدماتى درخواست مزبوردريك نوبت آگهى مى گردد تا هركسى اعتراضى دارد ويا وصيت نامه اى ازمتوفى 

نزد اوباشد ازتاريخ نشرنخستين آگهى ظرف يك ماه به دادگاه تسليم دارد واال گواهى صادرخواهد شد.
رئيس شعبه 40 شوراى حل اختالف استان قم - خانجانى

رونوشت آگهى حصروراثت 
آقاى صغرى حســينعلى بيكى فرزند حســين داراى شناسنامه شــماره 6 به شرح دادخواست به كالسه 
960830 ازايــن دادگاه درخواســت صدورگواهــى حصروراثــت را نمــوده وچنيــن توضيح داده اســت كه 
شــادروان نرگس حسينعلى بيكى به شناسنامه شماره 558 در تاريخ 1393/12/5 در اقامتگاه دائمى خود 
را فــوت نموده اســت وورثه حين الفوت آن مرحوم منحصراســت به:1- محمد تقى حســينعلى بيكى فرزند 
حســين ش ش 18 نســبت بــا متوفى فرزنــد 2- معصومه حســين على بيكى فرزند حســين ش ش 1085 
نســبت با متوفى فرزند 3- فاطمه حســينعلى بيكى فرزند حسين ش ش 2 نسبت با متوفى فرزند 4- زهرا 
حسينعلى بيكى فرزند حسين ش ش 1160 نسبت با متوفى فرزند 5- صغرى حسينعلى بيكى فرزند حسين 
ش ش 6 نســبت با متوفى فرزند 6- حســين حســينعلى بيكى فرزند حســين ش ش 192 نسبت با متوفى 
زوج. اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبوردريك نوبت آگهى مى گردد تا هركســى اعتراضى 
دارد ويــا وصيت نامه اى ازمتوفى نزد اوباشــد ازتاريخ نشرنخســتين آگهى ظرف يك ماه به دادگاه تســليم 

دارد واال گواهى صادرخواهد شد.
رئيس شعبه 40 شوراى حل اختالف استان قم - خانجانى

آگهى ابالغ وقت رسيدگى 
شماره ابالغنامه: 9610102521000855 شماره بايگانى شعبه: 960085 در تاريخ 1396/4/13 
خواهان ميرزا حســين قربانى دادخواستى حقوقى به طرفيت خوانده سيد ابراهيم حسينى به شرح خواسته 
فوق به شــعبه 10 تقديم كه به شــماره 9609982521000085 ثبت و براى روز 1396/5/28 ســاعت 
16:30 وقت رســيدگى تعيين گرديده اســت و با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حســب درخواســت 
خواهان و موافقت دادگاه مستندا به ماده 73 ق.آ.د.م مراتب يك نوبت در يكى ازجرايد كثيراالنتشار آگهى 
مى گردد. خوانده مذكور مى تواند از تاريخ نشر آگهى جهت اعالم نشانى و دريافت نسخه ثانى دادخواست و 
ضمائم به دفتر دادگاه مراجعه و يا در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در اين شعبه حضور بهم رساند بديهى 

است در صورت عدم حضور دادگاه غيابا رسيدگى و اتخاذ تصميم خواهد نمود.
 مسئول دفتر شعبه شوراى حل اختالف شعبه 10 حقوقى شوراى حل اختالف قم 
– زهرا سيدى
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مناقصه عمومي يک مرحله اي 
شماره مناقصه:٧٣/٩٦/٢٣

شماره مناقصه در سامانه ستاد: ٢٠٠٩٦١١٧٣٠٠٠٠٣١

اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان کردستان

کارفرما: اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان کردستان به آدرس: سنندج ، خيابان پاسداران ،خيابان شهيد تعريف، نبش کوچه نيلوفر ، پالک ١٥ کدپستي 
٦٦١٧٦١٥٦٩٣

مبلغ برآورد اوليه: ٣/٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠ ريال مي باشد.
مبلغ تضمين شرکت در مناقصه: ١٥٠/٠٠٠/٠٠٠ ريال ضمانت نامه بانکي با اعتبار سه ماهه و يا ساير تضامين اعالم شده طبق تصويب نامه هيأت محترم وزيران به شماره 

١٢٣٤٠٢/ت ٥٠٦٥٩ هـ مورخ ١٣٩٤/٠٩/٢٢ مي باشد.
شرکت هايي بيمه اي که داراي مجوز رسمي معتبر از بيمه مرکزي کشور جمهوري اسالمي ايران و داراي شعبه مستقل مرکزي در مرکز استان مي باشند حق شرکت در 

مناقصه را دارند.
مدارک و اسناد مناقصه از تاريخ ١٣٩٦/٠٤/٢٢ در سامانه تدارکات الکترونيک دولت (ستاد) www.setadiran.ir از ساعت ٠٨/٠٠ قابل دريافت مي باشد.

مهلت دريافت اسناد مناقصه از تاريخ انتشار نوبت اول آگهي به مدت ٩ روز و تا ساعت ١٩/٠٠ مورخ ١٣٩٦/٤/٣٠ از سامانه مذکور مي باشد.
مهلت تحويل پيشنهادها و درج آن در سامانه ستاد به مدت ده روز و حداکثر تا تاريخ ١٣٩٦/٠٥/١١ ساعت ١٤/٠٠ مي باشد زمان بازگشايي پاکات پيشنهاد قيمت ساعت 

٠٨/٠٠ صبح ١٣٩٦/٠٥/١٢ مي باشد.
تذکر١: پرداخت هزينه آگهي هاي مناقصه بر عهده برنده مناقصه مي باشد.

تذکر ٢: کليه مراحل برگزاري منقاصه در سامانه تدارکات الکترونيک دولت (ستاد) www.setadiran.ir صورت مي گيرد لذا منقاصه گران قطعًا مي بايست جهت شرکت 
در مناقصه در سامانه مذکور از طريق نمايندگي مجاز ثبت نام و ضمن اخذ نام کاربري و کلمه عبور نسبت به تهيه توکن جهت امضاء الکترونيکي از طريق دفاتر اسناد رسمي 

اقدام نمايند. (تلفن نمايندگي سامانه ستاد استان کردستان در سنندج ٣٣٦٢٦١٩٠)
شناسه آگهي:٦١٣٧٥

جمهوري اسالمي ايران
وزارت راه و شهرسازي

سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي کشور
اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان کردستان 


