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رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور گفت :هیچ پزشکی به دلیل قصور پزشکی زندانی نیست .به گزارش ایسنا ،احمد شجاعی در حاشیه افتتاح ساختمان پزشکی قانونی یاسوج افزود :به
دلیل قصور در خدمات درمانی ،پزشکی زندانی نشده است .وی اظهارکرد :بیشترین شکایت از حوزه پزشکی در بخش های زنان و زایمان ،ارتوپدی و جراحی بویژه در حوزه جراحی پالستیک
است .وی با بیان اینکه «مراجعات در حوزه تصادفات و نزاع بیشترین موارد مراجعه و تشکیل پرونده در پزشکی قانونی است» ،خاطرنشان کرد :طی فروردین ماه  ، ۹۷نسبت به مدت زمان
مشابه سال قبل آمار مرگ و میر ناشی از تصادفات افزایش  ۶درصدی داشته است .وی در پاسخ به سوال خبرنگاری پیرامون مومیایی پیدا شده در شهر ری ،اضافه کرد :چیزی در این
خصوص به ما اعالم نشده ،اما پزشکی قانونی آمادگی شناسایی هر جسد و یا مومیایی را دارد.
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خروج آمریکا از برجام ،میراث فرهنگی را آزار میدهد؟

خبر

ِ
میراث برجامی

گروه ایرانشهر« :خروج آمریکا از برجام»؛ این خبری است
که در چندین روز گذشته بیشترین بازتاب را در رسانههای
داخلی و خارجی داشته است .خبری که به دنبال آن حرف
از موج جدید تحریمها نیز به میان آمده است .تحریمهایی
که میتواند تاثیراتی بر شاخصهای حیاتی حوزههای
مختلف از اقتصاد گرفته تا فرهنگ و هنر بگذارد .میراث
فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی نیز از این تأثیرات
بینصیب نیستند .تحریمها میتواند صنایع دستی را با
چالش در صادرات و گردشگری را با چالش سرمایهگذار
خارجی و گردشگر ورودی و میراث فرهنگی را با چالشی
بزرگتر یعنی «جلوگیری از بازگشت الواح هخامنشی به
ایران» مواجه کند .اما معاون رئیس جمهوری معتقد است
که وضعیت امرو ِز برجام ،تاثیر چندانی بر حوزههای تحت
پوشش سازمان میراث فرهنگی ندارد ،چون آمریکا ۴۰
سال است این وضعیت را ایجاد کرده و میراث فرهنگی
راه خود را میرود.
جامعه گردشگران ایران هنوز مصوبه کنگره آمریکا درباره
سفر به ایران را فراموش نکردهاند .مصوبهای که در پی اجرای
آن گردشگران  ۳۸کشور اگر در  ۵سال اخیر یعنی از ماه مارس
 ۲۰۱۱به بعد به کشورهای سوریه ،عراق ،ایران و سودان سفر
کرده باشند ،برای ورود به آمریکا با محدودیتهایی مواجه
میشوند و باید اگر تا پیش از این بدون ویزا به آمریکا میرفتند،
اکنون ویزا بگیرند .در آن زمان عدهای از فعاالن گردشگری در
ایران این مصوبه را «تحریم گردشگری ایران توسط آمریکا»
قلمداد کردند و از تاثیر این مصوبه بر کاهش گردشگران خارجی
در ایران سخن گفتند .گرچه این مصوبه پس از برجام در کنگره
آمریکا به تصویب رسید اما جدایی آمریکا از برجام و تحریمهایی
که میتواند در ماههای آینده از سوی این کشور برای ایران وضع
شود شاید بتواند رونق گردشگری ایران را که پس از برجام به ثمر
نشسته است را به عقب برگرداند .تاثیر تحریمها بر اقتصاد ایران
میتواند سرمایهگذاران گردشگری را با چالش مواجه کند و آنها

را از سرمایهگذاری در گردشگری ایران منصرف کند .عالوه بر این
تحریمهای اقتصادی شاید بتواند صادرات صنایع دستی را که به
تازگی خبرها و آماری از افزایش آن به گوش میرسید را با چالش
دوباره مواجه کند یا شاید بازگشت چندین محموله تاریخی ایران
که به هر روشی از ایران خارج شده بودند را با مشکل مواجه کند.
قطعا ماجرای پر فراز و نشیب باز پس گیری الواح هخامنشی
در خاطره بسیاری از ایرانیان باقی مانده است .الواحی که حتی
علیرغم رای مثبت دادگاه آمریکایی برای بازگرداندن محمول ه الواح
هخامنشی به نفع ایران حاال بعد خروج یکجانبه آمریکا از برجام،

پیشبینی ۲۰میلیاردی بازسازی موزه ایران باستان

بیم آن میتواند برود که عالوه بر توقف یکباره بازگشت این نوع
از آثار تاریخی به کشور ،امیدها برای بازپسگیری الواح هخامنشی
نیز به ناامیدی تبدیل شود .تمام این بیمها و هراسها اما از نظر
علیاصغر مونسان ،رئیس سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی
و گردشگری بیجا است.
او به ایسنا میگوید :احساسم این است که با وجود اتفاقات رخ
داده در «برجام» در این حوزه فرهنگی کشور شرایط جدیدی
ایجاد نمیشود .آمریکا از حدود  ۴۰سال قبل این وضعیت را برای
ما ایجاد کرده است .وی با بیان اینکه خوشبختانه موضوعات

فرهنگی قدری از این مباحث  -برجام  -دور بودهاند ،ادامه
میدهد :این یعنی مباحث اینچنینی قبال روی حوز ه ما تأثیر
زیادی نداشته است ،بنابراین امیدواریم در آینده هم در حوزههای
فرهنگی تأثیرگذار نباشد .مونسان با بیان اینکه میراث فرهنگی
موضوعی نیست که دستاوردی از بخشهای سیاسی و اقتصادی
باشد ،میگوید :باالخره ما همان روند سابق را در پیگیری بازگشت
آثار تاریخی به کشور ادامه خواهیم داد واگر پروندهای در سطح
بینالمللی هست ،با همان روند و قدرت ادامه میدهیم تا اگر
اشیایی از کشورمان در دیگر کشورها است ،به ایران برگردانیم.
رئیس سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری در
ادامه در پاسخ به این پرسش که گردشگری چه میزان تحت تاثیر
برجام قرار میگیرد ،نیز توضیح میدهد :اگر گردشگری را از نقطه
صفر در نظر بگیریم ،میتوانیم بگوییم این صنعت تحت تأثیر است،
اما باید بدانیم که این شرایط از گذشته نیز بوده است .یعنی ورود
آمریکا برای ما محاسنی ایجاد نکرد که خروجش برای ما مشکل
ویژهای ایجاد کند .وی تاکید میکند :امیدواریم بخش گردشگری هم
زیاد تحت تأثیر نباشد .به نظر میآید امکانات درونی ما مهمتر است.
او با بیان اینکه در این شرایط باید در مورد ارز فکری کرد،
ادامه میدهد :مکاتبات و پیگیریهای الزم را تا کنون انجام
دادهام .میدانم که دوستان ما در حوزه بانک مرکزی و درون
دولت موضوعات متعددی را دارند اما بخش گردشگری به ویژه
گردشگری خارجی اهمیت دارد .در زمان ورود گردشگر خارجی
به کشور برای تبدیل ارز آن حتما تدبیری اندیشیده شود .وی
با اشاره به پیگیریهایش با آقای سیف ،مسئول بانک مرکزی و
آقای نهاوندیان ،معاون اقتصادی رئیس جمهوری در این زمینه
اظهار میکند :نقد در کشور ما کار نمیکند .این یک نقطه منفی
برای بحث گردشگری ماست .ما نباید یک نقطه منفی دیگر به
آن اضافه کنیم .تبدیل ارز نباید به یک دغدغه برای گردشگری
خارجی تبدیل شود .بنابراین اگر بتوانیم در کشور اقدام به موقع
انجام دهیم به نظر میآید حوزه گردشگری هم مانند بحث میراث
فرهنگی از این تالطمها در امان بماند.

بختگان همچنان در خشکی

دومین دریاچه بزرگ کشور اسیر کارگروه است
دریاچه بختگان در  ۱۸۰کیلومتری شرق شیراز قرار دارد .سازمان محیط زیست
تاریخ خشک شدن دریاچ ه بختگان را سال ۸۶ثبت کرده اما مردم حاشیهنشین
این دریاچه از سال  ۸۰شاهد ذره ذره جان دادن این تاالب بزرگ بودند.
به گزارش مهر ،اهمیت محیط زیست تاالب بزرگ بختگان از خود دریاچه بیشتر است
چراکه زیستگاه گونههای مختلفی از پرندگان ،پستانداران و گیاهان دارویی بوده و امروزه
شاهد از بین رفتن آنها به دلیل خشک شدن آب دریاچه هستیم .با وجود دریاچه بختگان
رطوبت هوا افزایش مییافت و رطوبت حاصل شده به دلیل بلند بودن ارتفاع کوههای
اطراف نیریز در همان منطقه باقی میماند و سبب ثمردهی درختان انجیر ،بادام ،انگور و
زیتون در کوهها میشد و میتوان از این چرخه طبیعی به عنوان آبیاری مصنوعی کوهها
نام برد .به نظر کارشناسان ،وجود سه سد در باالدست تاالب بختگان بر روی رودخانه
«کر» که منبع اصلی تأمین آب این دریاچه است ،سبب خشک شدن این حوضه آبی شده
است .عدم سرریز کردن آبهای مازاد سدهایی مانند مالصدرا به تاالب و بهرهوری غلط
کشاورزان از اندک آب جاری به منظور برنجکاری ،روند خشکسالی را تشدید کرده است.
سیاست غلط توسعه در ساختن سدهای متعدد در کنار کشاورزی غیراصولی کشاورزان،
حفاریها و عمیقتر کردن چاهها برای برداشت بیشتر از آبهای زیرزمینی و اصرار بی
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دلیل آنان در کاشت محصول برنج برای داشتن منفعت بیشتر در محصول برداشتی را
میتوان از مهمترین علل کمبود و خشکی کامل بختگان دانست.
۱۳سال از خشک شدن دریاچه بختگان دومین دریاچه بزرگ ایران می گذرد اما هنوز
اقدام مناسبی از سوی مسئوالن و دستگاه های ذی ربط برای احیای این دریاچه انجام
نشده است .در حالی دریاچه بختگان سیزدهمین سال خشکسالی را سپری می کند که
به دنبال خشک شدن این دریاچه خسارتهای جبران ناپذیری به استان وارد شده به گونه
ای که می توان به ورود کویر به استان فارس ،ریزگرد ،شور شدن زمین های کشاورزی
و  ...اشاره کرد .زمانی هم که از مسئوالن در خصوص برنامه های انجام شده برای احیای
این دریاچه پرسیده می شود فقط به چند برنامه ابتدایی اشاره می کنند13 .سال از
خشک شدن دومین دریاچه بزرگ ایران می گذرد و مسئوالن استان فارس همچنان
در گیر تشکیل کارگروه هستند البته در این میان اقدامات دیگری نیز به قول خوشان
مانند بازدید هوایی معاون اول رئیس جمهوری از تاالب بختگان در هفتم بهمن ماه سال
گذشته انجام شده است .نماینده مردم شهرستانهای نی ریز و استهبان در مجلس شورای
اسالمی در خصوص احیای دریاچه بختگان به خبرنگار مهر گفت :طی چند سال گذشته
تذکرات زیادی در خصوص وضعیت دریاچه بختگان به معاون رئیس جمهوری و خود

آگهی مناقصه عمومی

اجراییه پرونده 940121

شــهرداری بنــدر گنــاوه در نظــر دارد بــه اســتناد بنــد  7صورتجلســه شــماره  35مــورخ
 96/11/1شــورای اســامی شــهر پــروژه عمرانــی بــه شــرح جــدول زیــر را از طریــق مناقصــه
عمومــی بــه شــرکت هــای واجــد صاحیــت واگــذار نمایــد  .لــذا از کلیــه شــرکت هایــی کــه
دارای گواهینامــه صاحیــت در رشــته مربوطــه هســتند دعــوت مــی گــردد جهــت دریافــت اســناد بــه واحــد
حقوقــی شــهرداری گنــاوه واقــع در خیابــان امــام خمینــی (ره) مراجعــه نماینــد.

ردیف

موضوع مناقصه

برآورد اولیه(ریال)

مبلغ تضمین (ریال)

1

مناقصه زیرسازی و ساخت کانیوسایت روبروی
مدرسه  13آبان شهر گناوه

7/309/925/694

731/000/000

 -1مدت اعتبار پیشنهادها سه ماه از تاریخ بازگشایی می باشد.
-2تضمیــن شــرکت در مناقصــه کــه بصــورت ارائــه ضمانتنامــه بانکــی معتبــر بــه مبلــغ درج شــده در جدول فــوق یا
واریــز وجــه بــه شــماره حســاب  3100001884003نــزد بانــک ملــی بنــام شــهرداری بنــدر گنــاوه می باشــد.
 -3ضمانت نامه بانکی قابل تمدید که حداقل سه ماه از تاریخ پیشنهاد معتبر بوده و برای سه ماه دیگر نیز قابل تمدید باشد.
 -4تمام اسناد مناقصه باید به مهر و امضا مجاز تعهدآور پیشنهاد دهنده برسد و هم زمان با پیشنهاد قیمت تسلیم شود.
 -5مهلت خرید اسناد :تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ  97/3/12می باشد.
 -6مهلــت و محــل تحویــل اســناد  :تــا پایــان وقــت اداری روز شــنبه مــورخ  97/3/19دبیرخانــه شــهرداری
گنــاوه واقــع در خیابــان امــام خمینــی (ره) مــی باشــد.
 -7تاریخ بازگشایی پیشنهادات ساعت  15روز شنبه مورخ  97/3/19می باشد.
 -8هزینه درج آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد.
 -9شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهاد ها مختار است.
 -10سایر جزئیات و شرایط در اسناد مناقصه درج گردیده است.
 -11در صورتی که برندگان اول و دوم و سوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.
 -12بــه پیشــنهادات فاقــد ســپرده ،فاقــد گواهــی تاییــد صاحیــت ،فاقــد مــدارک ثبــت شــرکت و ســایر مدارکی
کــه بــه خواســت کارفرمــا مــی بایســت در پاکــت (ب) ارائــه گــردد ،مخــدوش ،مبهــم و مشــروط و یــا دیرتــر از
موعــد مقــرر ترتیــب اثــر داده نمــی شــود.
 -13متقاضیــان مــی بایســت مــدارک را در ســه پاکــت بــه ترتیــب پاکــت (الــف) جهــت ضمانــت نامــه پاکــت (ب)
جهــت اســناد و مــدارک و ســوابق شــرکت و پاکــت ج پیشــنهاد قیمــت کــه هــر ســه پاکــت را دریــک پاکــت
واحــد گذاشــته و بــه صــورت سربســته بــه دبیرخانــه شــهرداری گنــاوه تحویــل نماینــد.
تاریخ انتشار نوبت اول97/2/27 :
تاریخ انتشار نوبت دوم97/2/31 :
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رئیس جمهوری داده شده است .اصغر مسعودی افزود :عالوه بر این در محافل مختلف و
در جلسات پیرامون وضعیت نگران کننده دریاچه بختگان به مسئوالن ذی ربط موضوع
گزارش شده و خواستار توجه جدی به وضعیت این دریاچه شدهایم .وی ادامه داد :طی
این مدت کارگروه احیای دریاچه بختگان تشکیل شده و برخی از مسئوالن کشوری از
نزدیک از تاالب بختگان بازدیدی داشته اند .این نماینده مردم استهبان و نی ریز در مجلس
شورای اسالمی بیان کرد :عالوه بر این خانم ابتکار زمانی که رئیس سازمان محیط زیست
بود از نزدیک با وضعیت دریاچه بختگان آشنا و قرار شد اقداماتی برای احیای این دریاچه
انجام شود .وی افزود :همچنین سال گذشته معاون اول ریاست جمهوری به صورت هوایی
از دریاچه بختگان بازدید کرده و در جریان وضعیت دریاچه قرار گرفتند .مسعودی با اشاره
به تشکیل کارگروه احیای دریاچه بختگان گفت :به طور حتم با اینگونه اقدامات دریاچه
احیا نمی شود بلکه احیای دریاچه بختگان به یک کار انقالبی و بسیج همگانی نیازمند
است .وی همچنین در خصوص اینکه بعد از دریاچه ارومیه دریاچه بختگان دومین دریاچه
بزرگ ایران است اما هیچ گونه توجهی به آن نمیشود ،بیان کرد :با وجود اینکه بودجه
ای برای احیای دریاچه ارومیه تخصیص یافته اما فقط بارش نزوالت جوی در آبگیر شدن
آن تا حدی موثر بوده است.

شهرداری بندر گناوه

مشــخصات محکــوم لــه بانــک ملــت بــا مدیریــت فرشــاد جهاندیــده نشــانی شــهرکرد خیابــان ملــت بانــک
ملــت مشــخصات محکــوم علیــه -1اســکندر قاســمی نــام پدرمحمــد ولــی نشــانی مجهــول المــکان -2مرضیــه
ذبیحــی نــام پدرخداکــرم نشــانی مجهــول المــکان مشــخصات نماینــده یــا قائــم مقــام قانونــی محکوم لــه :مرضیه
علیدوســتی شــهرکی نــام پــدر مانــد علــی نشــانی شــهرکرد چهــاراه فصیحــی خیابــان ســعدی بــن بســت
اول روبــه روی مجتمــع تجــاری امــام رضــا دفتــر وکالــت مرضیــه علیدوســتی نــوع رابطــه وکیــل محکــوم لــه
بانــک ملــت مدیریــت فرشــاد جهاندیــده محکــوم بــه  :بموجــب درخواســت اجــرای حکــم مربوطــه بــه شــماره
9610093845200283وشــماره دادنامــه مربوطــه 9409973845200317محکــوم علیهــم محکــوم انــد
متضامنــا بــه پرداخــت مبلــغ 19454061ریــال بابــت اصــل بدهــی وپرداخت خســارت تاخیرتادیــه ازتاریــخ تقدیم
دادخواســت تــا اجــرای کامــل حکــم براســاس میــزان توافــق شــده درمــاده 7قراردادمذکــور وپرداخــت مبلــغ
300000ریــال هزینــه دادرســی وحــق الوکالــه وکیــل طبــق تعرفــه قانونــی واحــد اجــرا محاســبه مــی کنــد
مجموعــا درحــق محکــوم لــه وپرداختنیــم عشــر دولتــی درحــق واحــد اجــرا محکــوم علیــه مکلــف اســت ازتاریــخ
ابــاغ اجرائیــه پــس ازابــاغ اجرائیــه ظــرف ده روزمفــاد انرابموقــع اجــرا بگذارد(مــاده  34قانــون احــکام مدنی327

دبیرشعبه شورای حل اختالف شورای حل اختالف شماره 12شهرستان شهرکرد
افسانه موسایی گله

2531

رونوشت آگهی حصروراثت

اقــای حجــت الــه طاهــر زاده قهفرخــی دارای شناســنامه شــماره  634بــه شــرح دادخواســت بــه کاســه 118/97
ازایــن شــورا درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده وچنیــن توضیــح داده کــه شــادروان احمــد طاهــرزاده قهفرخی
بشناســنامه  6806در تاریــخ  95/4/21اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت ان مرحــوم
منحصراســت بــه -1فاطمــه نکوئــی فرزنــد رجبعلــی ش ش  133همســرمتوفی -2حجــت الــه طاهــرزاده قهفرخــی
فرزنــد احمــد بــه ش ش 3 634فــروزان طاهــرزاده قهفرخــی فرزنــد احمــد ش ش4 1482مهــری طاهــرزاده
قهفرخــی فرزنــد احمــد ش ش 5 1496مهرنــوش طاهــرزاده قهفرخــی فرزنــد احمــد ش ش6 250مهــدی طاهرزاده
قهفرخــی فرزنــد احمــد ش ش 7 110صــادق طاهــرزاده قهفرخــی فرزنــد احمــد ش ش 665اینــک بــا انجــام
تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــوررا یــک مرتبــه اگهــی مــی نمایــد تــا هرکســی اعتراضــی دارد یــا وصیتنامــه
ازمتوفــی نــزد اوباشــد ازتاریــخ نشــر اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم داردواال گواهــی صادرخواهــد شــد326
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آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به مجتبی میرزانی هرسینی
فرزند عزیزخان

خواهــان نــوش آفریــن انگزبانــی دادخواســتی بــه طرفیــت خوانــده مجتبــی میرزائــی هرســینی فرزنــد عزیزخــان بــه
خواســته طــاق مطــرح کــه بــه ایــن شــعبه ارجــاع و بــه شــماره پرونــده کاســه  9709982611500080شــعبه 2
دادگاه خانــواده شهرســتان کــرج (  15خانــواده ســابق) ثبــت و وقــت رســیدگی مــورخ  97/4/3ســاعت  9تعییــن کــه
حســب دســتور دادگاه طبــق موضــوع مــاده  73قانــون آییــن دادرســی مدنــی بــه علــت مجهول المــکان بــودن خوانده
و درخواســت خواهــان مراتــب یــک نوبــت در یکــی از جرایــد کثیراالنتشــار آگهــی مــی گــردد تــا خوانــده ظــرف
یــک مــاه پــس از تاریــخ انتشــار آگهــی بــه دفتــر دادگاه مراجعــه و ضمــن اعــام نشــانی کامــل خــود نســخه ثانــی
دادخواســت و ضمائــم را دریافــت و در وقــت مقــرر فــوق جهــت رســیدگی در دادگاه حاضــر گردد.م/الــف/97/8903 :ف
کرج – میدان نبوت – خیابان دانشگاه هنر – انتهای خیابان بوعلی  – 30جنب پارک

منشیدادگاهحقوقیشعبه 2دادگاهخانوادهشهرستانکرج( 15خانوادهسابق)لیالساالروندی 2523

رونوشت آگهی حصروراثت

منیــره هاشــمی دارای شناســنامه شــماره  17396بــه شــرح دادخواســت بــه کاســه  970128از ایــن شــورا
درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده که شــادروان حســین هاشــمی بشناســنامه شــماره
 385در تاریــخ  1396/11/7اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر
اســت بــه -1 :لیــا قدیمــی متولــد  1346 /5/23ش ش  1914فرزنــد عــوض همســر متوفــی  -2منیــره هاشــمی
متولــد  1393 /11/27ش ش  17396فرزنــد حســین دختــر متوفــی  -3زهــرا هاشــمی متولــد  1366/9/16ش
ش  35843فرزنــد حســین دختــر متوفــی  -4آرزو هاشــمی متولــد  1372/1/26ش ش  0311331671فرزنــد
حســین دختــر متوفــی اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را دریــک نوبــت آگهی مــی نماید
تــا هرکســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد اوباشــد ازتاریــخ نشــر نخســتین آگهــی ظــرف یــک ماه
بــه شــورا تقدیــم دارد و اال گواهــی صــادر خواهــد شــد .م/الــف /97/8906 :ف
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مفقودی

ســند کمپانــی خــودروی ســواری پرایــد تیــپ صبــا ( جــی تــی ایکــس) مــدل  1380بــه رنــگ ســفید روغنــی بــه
شــماره انتظامــی  747ص 73ایــران  56و شــماره موتــور  00222155و بــه شــماره شاســی s141280695241
2513
مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

مفقودی

شناســنامه وانــت تویوتــا  2000بــه شــماره انتظامــی  689ط  12ایــران  95به شــماره موتــور  3y0167345و شــماره
شاســی  yn570011784مــدل  1985بــه رنــگ قرمــز روغنــی مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط می باشــد 2530

مدیر موزه ملی ایران درباره طرح بازسازی موزه ایران باستان پس از  ۸۰سال
گفت :بیش از  ۲۰میلیارد تومان اعتبار نیاز است تا طرح بازسازی موزه در
مدت دو سال اجرا شود.
به گزارش مهر ،جبرئیل نوکنده گفت :در ماههای آینده شورای فنی میراث فرهنگی
ی و مصوب میکند و پس از آن از پیمانکاران
طرح بازسازی موزه ایران باستان را بررس 
ذی صالح بخش موزهها برای انجام این کار انتخاب میشوند .از سال  ۱۳۲۰به بعد
آندره گدار معمار موزه ایران باستان طرح بازسازی موزه را داده بود منتها منظورش از
این طرح گسترش موزه بوده است .در دهه  ۴۰نیز بار دیگر این موضوع مطرح شد
و مشاور گرفتند و در دهه  ۵۰هم یک هیات ایتالیایی کار مطالعات و بازسازی موزه
را در دستور کار قرار داد در دهه  ۸۰هم کارهای مطالعاتی برای بازسازی موزه انجام
شد .وی افزود :همیشه مطالعه برای بازسازی موزه میشد اما به مرحله اجرا نمیرسید
با سازمان مدیریت صحبت کردیم با سازمان مرکزی میراث فرهنگی هم جلسات
مختلفی داشتهایم .روی تمام مطالعات و طرحهایی که قبال داشته بود هم مطالعه
شده است .امیدواریم تا اواخر خرداد امسال ،کار انتخاب مشاور و پیمانکاران به مرحله
جدیتری برسد و طرحها مصوب شود .قبل از این هم جلسات زیادی برگزار شده بود.
نوکنده بیان کرد :ساختمان موزه ایران باستان متعلق به زمان پهلوی اول است و پیش
از این هم از نظر استحکام بخشی و لرزهنگاری مطالعاتی روی آن شده بود .باید این
رویکرد را داشته باشیم که اگر آثار تاریخی را به این ساختمانها میبریم ویترینهای
ضدزلزله داشته باشند به همین دلیل با همتایان خود در ژاپن که تجربیات خوبی در
حوزه زلزله و ویترین دارند مذاکره کردهایم قرار شده که آنها به ما مشاور بدهند و
بخشی از اعتبارات خرید ویترین ها را تامین کنند .به نتایج اولیه در این باره رسیدهایم
و معتقدیم که موزه ایرانباستان حتما باید تجهیزاتی مانند نور ،ویترین ،طراحی داخلی
و انتخاب اشیا و  ...را با رویکرد جدید داشته باشد .وی درباره اعتبار مورد نیاز برای
اجرای طرح بازسازی موزه ایران باستان هم توضیح داد :مشاور هنوز به صورت قطعی
اعالم نکرده که به چقدر اعتبار برای بازسازی موزه نیاز است اما پیش بینی می شود که
بیش از  ۲۰میلیارد تومان برای آن الزم باشد .وی درباره اینکه چقدر اطمینان وجود
دارد که این بار هم مانند سالهای گذشته طرح بازسازی موزه ایران باستان مسکوت
نماند گفت :ما تالش می کنیم که این کار را انجام دهیم با سازمان مدیریت نیز صحبت
کردهایم ردیف اعتباری برای آن هم داریم برنامه ما این است که دوساله این طرح اعم
از طراحی ویترین ،استحکام بخشی و  ...اجرایی شود .درحال مذاکره با اسپانسرهای
خصوصی و یا خارجی هستیم تا به کمکمان بیایند .تالشمان این است که از اعتبارات
محل درآمدمان استفاده کنیم.
شورای حل اختالف شعبه اول کامیاران
رونوشت آگهی حصروراثت

آقــای عــزت الــه شــفیعی دارای شناســنامه شــماره 95باســتناد شــهادت نامــه و گواهــی فــوت و فتوکپــی
شناســنامه ورثــه درخواســت بــه شــماره  97/86تقدیــم ایــن شــورا نمــوده و چنیــن اشــعار داشــته
اســت کــه شــادروان مرحــوم علیمــراد شــفیعی شــافعی مذهــب بــه شناســنامه شــماره 18در تاریــخ
 1358/10/01درگذشــته و ورثــه حیــن الفــوت وی عبارتنــد از :پنــج بــرادر بــه نــام هــای عبدالباقــی
شــفیعی بــه شناســنامه شــماره  1435متولــد 1315/12/10و عبدالــه شــفیعی بــه شناســنامه شــماره
463متولــد  1320/09/05و یدالــه شــفیعی بــه شناســنامه شــماره 94متولــد  1331 /04/10و احمــد
محمــدی بــه شناســنامه شــماره  82متولــد  1314/06/02و عــزت الــه شــفیعی بــه شناســنامه شــماره
95متولــد  1332/05/11و بجــز اینهــا ورثــه دیگــری ندارد.اینــک بــا انجام تشــریفات مقدماتی در خواســت
مذبــور را در یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد تــا هرکســی اعتراضــی دارد یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد
اوباشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف مــدت یــک مــاه بــه شــورا حــل اختــاف شــماره یــک کامیــاران
تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد/106 .م الــف
دادگستری کل استان کردستان
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شعبه 5دادگاه عمومی حقوقی شهرستان سنندج
آگهي ابالغ دادنامه

پرونــده کاســه 9609988710600176شــعبه  5دادگاه عمومــی حقوقــی شهرســتان ســنندج
تصمیــم نهایــی شــماره  9609978710601051خواهــان  :آقــای فرهــاد کرمــی فرزنــد احمــد
بــه نشــانی کردســتان ـ شهرســتان ســنندج ـ شــهر ســنندج ـ قرادیــان ـ جنــب مســجدالنبی ـ
جنــب ســنگک ســنتی ـ منــزل اســتیجاری خدیجــه رحیمــی خوانــده :آقــای محمدعلــی موشــکاف
فرزنــد اســمعیل بــه نشــانی کردســتان ـ ســنندج مجهــول المــکان خواســته :مطالبــه وجــه چــک
گردشــکار :خواهــان دادخواســتی بــه خواســته فــوق بطرفیــت خوانــده بــاال تقدیــم داشــته کــه
پــس از ارجــاع بــه ایــن شــعبه و ثبــت بــه کاســه فــوق و جــری تشــریفات قانونــی در وقــت فــوق
العــاده دادگاه بــه تصــدی امضاکننــده ذیــل تشــکیل اســت و بــا توجــه بــه محتویــات پرونــده ختــم
رســیدگی را اعــام و بشــرح زیــر مبــادرت بــه صــدور رای مــی نمایــد.
«راي دادگاه»
درخصــوص دعــوی فرهــاد کرمــی بــه طرفیــت محمدعلــی موشــکاف بــه خواســته مطالبــه وجــه
دو فقــره چــک پیوســت پرونــده جمعــا بــه یکصدوشــش میلیــون تومــان بــا احتســاب خســارت
تاخیــر تادیــه .دادگاه بــا توجــه بــه اینکــه وجــود اصــل دو فقــره چــک مســتند دعــوی در اختیــار
خواهــان ظهــور در اشــتغال ذمــه خوانــده دعــوی دارد و خوانــده بــا مجهــول المــکان بــودن
نامبــرده در اجــرای مــاده  73قانــون آئیــن دادرســی دادگاه هــای عمومــی و انقــاب در امــور
مدنــی مصــوب  1379بــه جلســه رســیدگی دادگاه دعــوت شــده و علــی رغــم نشــر آگهــی در
روزنامــه کثیراالنتشــار پیوســت پرونــده در جلســه رســیدگی دادگاه حاضــر نشــده و ایــراد و دفاعــی
بــا ادعــای جعــل و انــکار و بطــان نســبت بــه محتویــات چکهــای صــادره خــود و اثبــات برائــت
ذمــه خــود بــا پرداخــت وجــوه آنهــا بــه دادگاه اقامــه نکــرده اســت و بــه ایــن ترتیــب دعــوی
خواهــان مصــون از ایــراد و دفــاع خوانــده باقــی مانــده اســت فلــذا دادگاه دعــوی خواهــان را بــه
اســتناد مــاده  313قانــون تجــارت و مــاده  522قانــون آئیــن دادرســی دادگاه هــای عمومــی و
انقــاب در امــور مدنــی مصــوب  1379بــه نظــر ثابــت دانســته و نتیجتــا خوانــده دعــوی را بــه
مبلــغ یکصــدو شــش میلیــون تومــان بــه عنــوان اصــل خواســته و خســارت تاخیــر تادیــه از تاریــخ
سررســید چــک هــای مــورد اســتناد خواهــان تــا زمــان پرداخــت بــر مبنــای شــاخص تــورم
اعامــی بانــک مرکــزی بــا احتســاب دفتــر اجــرای احــکام شــعبه محکــوم مــی کنــد بدیهــی اســت
هزینــه دادرســی از خواهــان در زمــان اجــرای حکــم اخــذ و در حــق دولــت وصــول مــی گــردد.
ایــن رای غیابــی بــوده و ظــرف  20روز بــا ابــاغ دادنامــه قابــل واخواهــی در ایــن شــعبه دادگاه
و بــا انقضــا مهلــت واخواهــی ظــرف  20روز دیگــر قابــل اعتــراض در دادگاه محتــرم تجدیدنظــر
مرکــز اســتان مــی باشــد/5251 .م الــف
رئیس شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی سنندج ـ اصالن اکبر پور
رونوشت برابر با اصل و اداريست ـ مدير دفتر شعبه پنجم حقوقي سنندج ـ دوازده رخ 2515

دادنامه

پرونــده کاســه  9609982678300859شــعبه  29شــورای حــل اختــاف کــرج (  46ســابق) مجتمــع شــماره 2
(شــهید ملــک زاده) تصمیــم نهایــی شــماره  – 9709982678300102خواهــان :نــادر بیرامــی فرزنــد حمدالــه بــه
نشــانی اســتان البــرز اســتان البــرز -شهرســتان کــرج – شــهر کــرج – کیانمهــر شــهرک ابریشــم اســکان  1بلــوک
 9واحــد  – 83خوانــدگان -1 :منصــور توکلــی  -2راضیــه بختیــاری همگــی به نشــانی مجهــول المکان – خواســته:
مطالبــه وجه بابــت...
رای قاضی شورا
درخصــوص دعــوی خواهــان نــادر بیرامــی بــه طرفیــت  -1منصــور توکلــی  -2راضیــه بختیــاری بــه شــرح
دادخواســت تقدیمــی بــه خواســته مطالبــه وجــه بــه میــزان  10/000/000ریــال بابت هزینه نقاشــی ســاختمان و
خســارت تاخیــر تادیــه از تاریــخ دادخواســت لغایــت زمــان یــوم اجــرا و هزینــه دادرســی مــی باشــد بــا عنایــت بــه
جامــع اوراق پرونــده مفــاد دادخواســت تقدیمــی ماحظــه بــرگ استشــهادیه حســب اســتماع اظهــارات خواهــان
و نظــر بــه اینکــه خواهــان بــرای اثبــات ادعــای خــود بــه گواهــی گواهــان متمســک شــده اســت و گواهــی گــواه
در دعــوی موثــر واقــع شــده لــذا دعــوی خواهــان مقــرون بــه صحــت تشــخیص و مســتندا بــه مــواد  1315الــی
 1317قانــون مدنــی و مــواد  230 – 519 – 198قانــون ائیــن دادرســی مدنــی حکــم بــر محکومیــت خوانــدگان
بــه الســویه پرداخــت مبلــغ یــک میلیــون تومــان بابــت اصــل خواســته و خســارت تاخیــر تادیــه از تاریــخ تقدیــم
دادخواســت مــورخ  96/9/13لغایــت زمــان اجــرای حکــم و هزینــه دادرســی بــه مبلــغ یــک میلیــون تومــان بابــت
اصــل خواســته و خســارت تاخیــر تادیــه از تاریــخ تقدیــم دادخواســت مــورخ  96/9/13لغایــت زمــان اجــرای
حکــم و هزینــه دادرســی بــه مبلــغ بیســت و چهــار هــزار و پانصــد تومــان در حــق خواهــان صــادر و اعــام مــی
گــردد رای صــادره غیابــی اســت و ظــرف مــدت  20روز پــس از ابــاغ قابــل واخواهــی درهمیــن شــعبه و پــس از
انقضــای مــدت واخواهــی ظــرف مــدت  20روز قابــل تجدیــد نظــر خواهــی در محاکــم تجدیــد نظــر شــهر کــرج
مــی باشــد.م/الف/97/8915 :ف

قاضی شعبه  29شورای حل اختالف کرج – حجت اله عاشوری
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