
با حضور در نیازمندیهای روزنامه کیهان دامنه کار خود را گسترش دهید

 اطالعیـه مـهــم
قابل توجه خوانندگان محترم

هر روز صدها آگهی با مطالب مختلف جهت رفع نیازهای روزانه شما درنیازمندیهای 
صبح کیهان درج می گردد  وظیفه ما آگاهی دادن جهت سهولت در کار شماست؛ لذا 
هیچگونه مسئولیتی درباره محتوای آگهی و یا پیامدهای احتمالی نداریم؛لطفا قبل 
از قرارداد از درستی آگهی دهندگان اطمینان الزم را بدست آورید و هزینه چاپ 

آن تنها براساس تعرفه کیهان می باشد. 
ضمناً به اطالع خوانندگان گرامی میرســانیم که نیازمندیهای کیهان پنج شــنبه ها 

سازمان نیازمندیهای صبح کیهانمنتشر نمی شود.

دفاتر نمایندگی کیهان
همه روزه تلفنی آگهی 

میپذیرد

لــک  ما  ، ک تــر ز  مــر ا فر نــب  ینجا ا
خــودروی ســمند LX به شــماره انتظامی 
431د16 ایــران 76 به شــماره شاســی 
NAAC91CE8GF093544 و شماره موتور 
124K0861591 بعلــت فقدان اســناد 
فروش تقاضای رونوشــت المثنی اســناد 
مذکــور را نمــوده ام لــذا چنانچه هرکس 
ادعایــی در مــورد خودروی مذکــور دارد 
ظرف مدت ده روز به دفتر حقوقی شرکت 
ایران خــودرو واقــع در کیلومتر 14 جاده 
مخصوص تهران - کرج، شهرک پیکانشهر، 
ساختمان ســمند، طبقه 1 مراجعه نماید. 
بدیهی است پس از انقضای مهلت مزبور 

طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.

چــون هاشــم غضنفری شــبانکاره مالک 
وانــت پیــکان 1600OHV بــه شــماره 
انتظامــی 325د62 ایــران 93 شــماره 
موتور 114F0019208 شــماره شاسی 
علــت  بــه   NAAA46AA3CG330034
فقدان ســندکمپانی و برگ سبز تقاضای 
رونوشت المثنی نموده است لذا چنانچه 
هرکس ادعایی در مــورد خودرو مذکور 
دارد ظرف مدت ده روز به دفتر حقوقی 
سازمان فروش شرکت ایران خودرو واقع 
در پیکان شهر ســاختمان سمند مراجعه 
نماید. بدیهی است پس از انقضای مهلت 
مزبــور طبق ضوابط مقــرر اقدام خواهد 
شد. مدت اعتبار این آگهی یکسال است.

فنــی  مســئول  پروانــه 
ه  نــگا درما ه  آزمایشــگا
مرکزی رباط کریم به شماره 
130/15894/ص/96 
بنام دکتر شریف نیا کدملی 
فرزنــد   0940602008
محمد به شماره شناسنامه 
و  گردیــده  مفقــود   525
اعتبــار ســاقط  درجــه  از 

می باشد.

مفقودی
برگ ســبز ســواری پژو تیپ 
پــارس مــدل 1393 به رنگ 
ســفید روغنــی بــه شــماره 
  124K0420013 موتــور 
ســی  شا ه  ر شــما و 
 NAAN01CA5EH125468
و شــماره پــالک 126هـــ 15 
ایران83 بنــام زبیده زارعی 
مورچکــی فرزنــد غالمعباس 
و کــد ملــی 6559637311 
مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبار ساقط است.

چون خانم نادره ناظم مالک کامیون 
مدل هوو)Howo( 2006 به شماره 
بــه  انتظامــی 966ع11/ایــران 
 06A109896 شاســی  شــماره 
شماره موتور 10703767 بعلت 
فقدان ســند تقاضای صدور سند 
المثنی نموده اســت لــذا چنانچه 
هرگونه ادعایی در مورد خودروی 
مذکــور وجــود دارد ظــرف مدت 
15 روز از تاریخ نشــر آگهی با در 
دســت داشــتن مــدارک کافی به 
دفتر فروش شرکت ایران خودرو 
دیزل واقــع در تهران کیلومتر 8 

جاده ساوه مراجعه نمایید.

چون ســحر وفــادار مالک خودرو ســواری 
شــماره  بــه   TU5 هاچ بــک   206 پــژو 
شــماره  ایــران93  223ج57  انتظامــی 
موتور  174B0001159شــماره شاســی 
NAAP13FEXGJ905715 بــه علت فقدان 
سند کمپانی و برگ سبز و کارت مشخصات 
تقاضای رونوشــت المثنی نموده است لذا 
چنانچــه هرکــس ادعایی در مــورد خودرو 
مذکــور دارد ظــرف مــدت ده روز به دفتر 
حقوقــی ســازمان فــروش شــرکت ایران 
خودرو واقع در پیکان شهر ساختمان سمند 
مراجعه نماید. بدیهی است پس از انقضای 
مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد 

شد. مدت اعتبار این آگهی یکسال است.

حمــل  و  نگهــداری  مجــوز 
ســالح شــکاری ته پر یــک لول 
ســاچمه زنی مدل کوسه کالیبر 
12 به شــماره بدنه 201185 
ساخت ترکیه متعلق به حسین 
غالمعلی فرزند محمدقلی متولد 
1333 تویسرکان مفقود شده 

و از درجه اعتبار ساقط است.

ســند ســواری پژو پارس به رنگ 
نقره ای متالیک مدل 1385 بشماره 
موتور 12485102923 و شماره 
شاسی 19367073 و شماره پالک 
498س47 ایران 13 بنام منوچهر 
حموله فرزند علی یار بشــماره ملی 
1971400130 مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط است.

سند کمپانی )ســند کارخانه( و 
برگ ســبز خودروی سواری ال 
نــود به شــماره انتظامــی 637 
س36 ایران 87 با شماره موتور 
K4MA690D051096 و شماره 
 NAPLSRALD81020271 شاسی
مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

خــودرو ســواری  کمپانــی  ســند 
MVMX33 مــدل 1391 بــه رنگ 
ســفید روغنی به شــماره انتظامی 
619ط39 ایران18 و شماره موتور 
MVM484FAFA009283 و شماره 
 NATGBAXK701009379 شاسی
به نام اعظم خانجانی مفقود شده و 

از درجه اعتبار ساقط است.

ســند کمپانی خــودرو نیســان 
پاترول 4درب به شماره انتظامی 
مــدل   81 ایــران  133ب31 
1374 رنگ خاکستری- متالیک 
شماره موتور P021485Z شماره 
 PNV35P421065 شاســی 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط است.

جــواز اســلحه بــه شــماره 
10044420 نوع اســلحه 
تک لول ساچمه زنی به مدل 
کوسه ساخت کشور روسیه 
متعلــق به اینجانــب اصغر 
فرســوده مفقود گردیده و 
از درجه اعتبار ساقط است.

اصــل جــواز اســلحه دولول 
ســاچمه زنی ته پر کالیبر 12 
به شماره ســالح 1141417 
مدل کوســه ســاخت روسیه 
بنام اینجانــب فرهاد عظیمی 
فرزند ســیاوش بشماره ملی 
مفقــود   4600077245

گردید.

ســند مالکیت )برگ سبز( خودرو 
پژو 405 به شماره انتظامی 726 
ب 64 ایــران 73 مــدل 1389 
رنگ نقره ای متالیک شماره موتور 
12489070903 شماره شاسی 
بــه   NAAM01CA8AR519711
مالکیت حسین رحمانیان کوشککی 
مفقود گردیــده و از درجه اعتبار 

ساقط است.

عمومــی  نــاوگان  فعالیــت  کارت 
)هوشمند( به شماره 2030138 
متعلــق بــه کمپرســی بنــز ال کا 
2624/40 بــه شــماره انتظامــی 
694 ع 14 ایران 51 مدل 1354 
رنگ زیتونی- روغنی شماره موتور 
شاســی  شــماره   10008655
10511132 مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط است.

موتورســیکلت  ســبز  بــرگ 
هنــدا125 مدل 1395 رنگ 
سفید به شماره پالک 86412 
ایران 555 به شــماره موتور 
0125N2P209062 و شماره 
شاسی 125C9543613 بنام 
جالل یزدانی مفقود گردیده و 
از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ســند و برگ ســبز خــودروی 
پژو پارس مدل 94 به شماره 
انتظامی64 ایران584 س41 
به رنگ سفید به شماره موتور 
0602724 و شــماره شاسی 
166247  به نام آقای سامان 
فیضی مفقــود گردیــده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ ســبز بنز خــاور مدل 
شــماره  بــه   608  -  62
و  پــالک54-551 ع61 
شماره موتور 1082245 و 
شاسی 55042979 بنام 
یــداهلل فتاحی مفقود و از 

درجه اعتبار ساقط است.

سند برگ سبز خریدار موتورسیکلت 
بــه   1397 مــدل   200 آپاچــی 
رنــگ ســفید بشــماره شــهربانی 
35583ایــران 137 بــه شــماره 
موتور 0T1DJ2000110 بشــماره 
به   N14RLAJPFJLA1509 شاســی
مالکیت حامد برک مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط است.

شناســنامه مالکیت)برگ سبز(، سند 
کمپانی و اسناد فروش خودرو سواری 
پرایــد تیــپ جی تی ایکــس آی مدل 
1386 به شــماره انتظامی 795ج77 
ایران 31 شماره موتور 1876135 و 
 S1412286304331 شماره شاسی
بنام ســعید طوالبی فرزند اسفندیار 
شــماره ملی 6139971675 مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.

موتورسیکلت  کمپانی  ســند 
آپاچی ســفید 180 به شماره 
شــهربانی 132-63621 به 
شــماره شاســی 9518982 
و شــماره موتور 2078604 
بنام مهــدی انصاری مفقود و 
از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ ســبز و بنچاق هــا و فاکتور 
فروش کارخانه پژو206 آریان 
مــدل 1395 به شــماره موتور 
1338916438 و شماره شاسی 
بنام   NAAP41FD0BJ292548
اقبــال غضنفــر رحمانی اصل و 
شــهریار نباتی مفقــود و اعتبار 

ندارد.

عمومــی  نــاوگان  فعالیــت  کارت 
)هوشمند( به شماره 2166498 
متعلــق به کامیــون بــاری بنز ال 
انتظامــی  شــماره  بــه   42/911
مــدل   62 ایــران   51 997ع
1359 رنــگ فیلی شــماره موتور 
شاســی  شــماره   10015468
14364970 مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط است.

اصــل جــواز اســلحه دولــول 
ســاچمه زنی تــه پــر کالیبر 12 
شــماره ســالح 737946 مدل 
کوســه ســاخت فرانســه بنام 
عظیمــی  ســیاوش  اینجانــب 
فرزنــد محمــد بشــماره ملــی 
0046681280 مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط است.

سند کمپانی پراید شماره 
و  934د58  96/ایــران 
شماره موتور 00942515 
ســی  شا ه  ر شــما و 
 S1412283338608
مفقــود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط است.

برگ سبز خودرو اپل وکترا به شماره 
  WO10000875195425 شاسی
و شماره موتور  3111474 مفقود 

و اعتبار ندارد.

2 برگ کمپانی موتور ســیکلت آپاچی به 
رنگ سبز مشکی به شماره پالک 25685 
ایــران 132 به نام علــی فروتن مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ ســبز اتومبیل نیســان وانت به شماره 
شــهربانی 723 ع 92 ایــران 22 و شــماره 
شاســی NAZPL140TBO323970 و موتــور 
613909 مفقود گردیــده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

ســواری  خــودرو  مالکیــت  ســبز  ســند 
هیونــدای النتــرا پــالک 19م145 ایــران 
شاســی   G4NBEU976445  موتــور  88
KMH41EBU142523 به نام شــهناز عبدی 

مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

از ساعت ۸ صبح الی ۶ بعدازظهر
تلفن: ۳۳۱۱۲۲۹۱-۵ 
 فکس: ۳۳۱۱۸۰۵۳

niyaz.mandiha@kayhan.ir

گهی تلفنی  قبول آ

گمشده
پیدا شده
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گزارش از دور و نزدیک

شهرستان ها
Shahrestan@Kayhannews.ir

یادداشت خبرنگار خبر دردناک بود؛ ســیل ویرانگر چند اســتان را 
شست، خانه ها را از جا کند و با خود برد، طغیانگر بود 
و بی رحم؛ عده ای عزیزانشان را از دست دادند؛ بعضی 

تمام سرمایه عمرشان را. 
اما تصویر نازیبای ســیل با سیلی که ملت ایران 
علیه این طغیان ویرانگر به راه انداخت تصاویر زیبایی 
از محبــت و همدلی را برای همیشــه در ذهن تاریخ 

ثبت کرد. 
به محض اینکه مردم ایران از درد و رنج همنوعان 
خود بخاطر ســیل ویرانگر در اســتان های گلستان، 
مازندران، فارس، لرســتان و خوزستان با خبر شدند 
درخواســت ها برای کمک های مادی و معنوی آنقدر 
زیاد بود که همین  اشتیاق برای کمک رسانی، مرهمی 
شد بر زخم دردی که ســیل به جای ارمغان بهار، با 

خود برایمان آورده بود.
فوج فوج نیروهای خودجوش مردمی، هالل احمر، 
ارتش، سپاه، بســیج، گروه های جهادی، دستگاه های 
اداری و ســمن ها برای اینکه باری از دوش هموطنان 
ســیل زده خود بردارنــد متقاضی اعــزام به مناطق 

آسیب دیده شدند.
هــر ایرانی بــا آنچه که در توان خود داشــت به 
میدان آمد و مادی و معنوی پای کار کم شدن مشکل 
سیل زدگان مردانه ایستاد و در این میان تصاویر زیبایی 
از برادری و وحدت شــیعه و سنی در ایران و در کنار 

یکدیگر خلق شد.

مردم خوش درخشیدند

دفاع مقدسی دیگر در خوزستان 
رهاسازی آب از سدهای کرخه، دز و کارون سبب ایجاد سیالب در برخی از 

روستا و شهرهای استان خوزستان به خصوص شهر اهواز مرکز این استان شد.
شریعتی، استاندار خوزستان برای جلوگیری حداکثری از تلفات جانی دستور 

تخلیه شش شهر را در این استان صادر کرد. 
هر کسی وسیله ای داشت ولو یک گاری مقداری از اثاث منزل که اندوخته 
چندین و چند ساله اش بود را همراه خود برد و آنکس که وسیله ای نداشت مقداری 

از اثاث منزل خود را به باالی پشت بام برد تا شاید از گزند سیل در امان باشد.
ننه ممد تمام وســایل برقی خود و عروســش را در پشت بام خانه چیده و 

می گوید: خیال من راحت است زیرا بعید می دانم آب تا این حد باال بیاید.
اما به نظر حاج بالسم مقاومت بی فایده است و تا اتفاقی برای خانواده نیفتاده 
باید شــهر را ترک کرد اما معتقد است کســی باید یک نفر در خانه بماند زیرا 

نمی شود همه اثاث منزل را با خود این ور و آن ور بُرد.
از یکی از ســاکنان سؤال می کنم چرا تا آب رودخانه بیشتر نشده و اتفاقی 
نیفتاده، خانه را تخلیه نمی کنند که وی پاســخ می دهد: خانه های اینجا ویالیی 
و بزرگ است؛ وسیله زیاد دارند جمع کردن  و جابه جا کردن آنها سخت است.

اغلب مزارع کشاورزی و باغات به زیر آب رفته و پس از هشدار جدی مدیریت 
بحران استان بیش از 90 درصد منطقه تخلیه شده است.

اکنون همه مردم برای مقابل با ســیل همچون دوران دفاع مقدس در کنار 
برادران سپاهی، ارتشی و بسیجی دست به دست هم دادند و با پر کردند گونی های 

خاک سد می سازند و از شهرشان دفاع می کنند.
برادران ســپاهی با ایثارگری یک بار دیگر صحنه های را خلق می کنند که 
نمی توان آن را توصیف کرد، چطور می توان این حرکت ســرهنگ پاسدار را که 
برای این که مادر پیر ســوار کامیون شود خود را بر زمین انداخته تا او به عنوان 

نردبان از کمر او باال برود، را توصیف کرد.
بیش از 20 روز است که برادران سپاهی، ارتشی و بسیجی دوشادوش مردم 
تا ناف در آب فرو رفتند و مشغول سد سازی برای دفاع از هجوم سیل به شهرها 

و روستاها هستند.
یکی از برادران پاسدار می گوید: مردم ایران همان طور که ارتش دنیا را طی 
هشت سال دفاع مقدس شکست دادند و همان طور که داعش دست پرورده آمریکا 
، اسرائیل و عربستان را در سوریه و عراق شکست دادند سیل را هم رام می کنند 

و خوزستان را دوباره آباد می کنند.
تا قبل از صدور تخلیه شش شهر اخیر، حدود ۱۷۴ روستا در استان خوزستان 
در حاشیه رودخانه های دز، کرخه و کارون به  صورت جزئی و یا کلی تخلیه شده 

بود و 30 هزار نفر اسکان اضطراری شدند.
مدیرعامل جمعیت هالل احمر خوزســتان گفت: با همکاری ســپاه، ارتش، 
آموزش وپرورش و اداره کل ورزش و جوانان در شهدای هویزه و حاشیه حمیدیه 
۱5 اردوگاه  برای استقرار ۱00 هزار نفر آماده شد و اردوگاه های تجهیز آماده است. 
علی خدادادی، اظهار کرد: در اثر بارندگی اوایل فروردین امسال حدود ۱8 
شهر خوزستان درگیر آب گرفتگی و سیالب شدند و ورود سیالب دیگر استان ها 

به خوزستان باعث افزایش ظرفیت سدها و دبی رودخانه ها شد.
وی افزود: تاکنون بیش از 90 روســتا تخلیه شــد و بیش از 30 هزار نفر از 

مناطق مختلف خوزستان در ۴0 اردوگاه هالل احمر اسکان یافتند.
مدیرعامل جمعیت هالل احمر خوزستان هم گفت: چادر، پتو و موکت برای 
اسکان از نیازهای اولیه مردم است و کنسروها، پوشاک نو، پوشک بچه، شیر خشک، 
شیشه شیر نو و مواد شوینده را مردم می توانند در اختیار هالل احمر قرار دهند.
هشت شهر و ۱۷8 روستای خوزستان دستور تخلیه فوری دریافت کرده اند و 
به گفته وزیر کشور ۴00 هزار نفر در خوزستان در معرض خطر سیل قرار دارند.
سید کریم بحرینی

پس از پیشــروی سیل در خوزســتان و درگیر شدن 
بسیاری از روستاها و شهرهای کنار رودخانه کارون؛ مدیریت 
بحران استان خوزستان به بیش از 60 روستا دستور تخلیه 
داد. روستای دریسیه واقع در شرق کارون و در شهر دارخوین 
یکی از روستاهایی بود که دستور تخلیه کامل آن داده شد.
با دستور مدیریت بحران خوزستان برای تخلیه کامل این 
روستا، فرمانداری شهرستان شادگان از نیشکر فارابی خواست 
تا مردم سیل زده روستای دریسیه در این کارخانه با تشکیل 

یک کمپ اضطراری اسکان داده شوند.
پس از گذشت دو روز از اسکان مردم دریسیه قرار شد 
برای تهیه گزارش همراه با نیروهای هالل احمر شهرستان 
شــادگان به کمپ اضطراری کارخانه نیشــکر فارابی بروم. 
حدود نیم ساعتی در راه بودیم. وارد کارخانه که شدیم پس 
از طی کردن مســافتی؛ از دور چادرهای سفید هالل احمر 
زیر نور آفتاب بهاری خوزســتان خودنمایی می کرد و دیگر 
الزم نبود از کسی نشانی دقیق محل کمپ اضطراری مردم 

در کارخانه را پرسید.
میان چادرها و در بین مردم آهسته قدم می زدم، سراغ 
یکی از چادرها رفتم و پس از ســالم ، اوضاع زندگی در آنجا 
را پرســیدم. مرضیه که دو فرزند معلول داشت از بی نظمی 
موجود در کمپ گالیه مند بود، او گفت: کمی در رســاندن 
غذای گرم به ما تعلل دارند، شــما ببین من دو بچه معلول 
دارم. اکنون ساعت نزدیک۱۱ صبح است اما هنوز خبری از 

صبحانه نیست. دیروز هم به ما ناهار ندادند.
تقریبا با هر کدام از مردها که هم کالم می شدم حرفی 

از ســختی زندگی در چادر نمی زدند؛ تنها دل نگرانی شــان 
برای زمین هایشــان بود. زمین هایی که اکنون به جای خرما 
باید از آنها ِگِل به جا مانده از سیالب را برداشت کنند. زنان 
نیز دلتنگ و بی قرار خانه های شان بودند و از هر تازه واردی 

سراغ خانه هایشان را می گرفتند.
 386 نفر از مردم روســتای دریسیه حاال مجبور بودند 
شب ها را درحالی سر به بالین بگذارند که به جای سقف چادر 
باالی سرشان باشد و به جای شمارش ستاره ها غم های خود را 
بشمارند و با این سؤال که آیا دولت مکلف می شود خسارت 

سیل را بپردازد یا نه شب را به سحر برسانند.
خدمت رسانی بی وقفه نیروهای جهادی هالل احمر در 
کمپ اضطراری نیشــکر فارابی غیر قابل انکار بود. به گفته 
مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان خوزستان هالل احمر  
۱20 چــادر، ۱50 موکــت، 350 پتو، 3۷0 پرس برنج، ۴8 
بســته چای، ۱60 بسته شــکر و قند، 5۱0 بسته حبوبات، 
۴۷0 بسته عدس، 360 بسته ماکارونی، 2۱6 بطری روغن، 
586 کنســرو تن ماهی، ۷00 قــرص نان، 350 بطری آب 
معدنی و 550 پرس غذای گرم در اردوگاه اضطراری فارابی 
برای مردم دریســیه فراهم کرده بود و درحال آماده سازی 
کمپ دوم اســکان اضطراری در مدرسه فرزانگان دارخوین 
می باشد همچنین 30 نفر از امدادگران شهرستان شادگان 
به طور شــبانه روزی در کمپ اضطراری نیشکر فارابی برای 

امداد رسانی به مردم حاضر بودند.
مرکز بهداشت و درمان شهرستان شادگان نیز با برپایی 
چادر در کمپ فارابی و حضور یک پزشــک و دو تکنسین 

همــراه با یک آمبوالنس در کمپ و یک اتوبوس آمبوالنس 
در روســتای دریســیه و تهیه تمام اقالم دارویی مورد نیاز 
تمام اموری که سالمت جانی سیل زدگان را تهدید می کند 
را تحت کنترل خود قرار داده اند و با تزریق واکسن سرخک 
و سرخچه به ۱50 کودک زیر ۱5 سال و چکاندن قطره ضد 
فلج از شیوع برخی بیماری ها جلوگیری کردند اما بزرگ ترین 
مشکل بهداشتی موجود در کمپ فارابی عدم راه اندازی حمام 
برای سیل زدگان است. مردم دریسیه که از ۱2 فروردین ماه 
در نیشــکر فارابی حضور داشتند تا امروز از نبود حمام رنج 
می برند و این خود زمینه ای اســت قوی برای شیوع شپش 

میان مردم می باشد.
مدیرعامل جمعیت هالل احمر خوزستان برای بررسی 
آخرین وضعیت ســیالب در دریســیه از طریق بالگرد این 
جمعیــت به روســتا می رود. همــراه آنها مــی روم. از باال 
خســارت های وارد شده به زمین کشاورزی و ورود سیل به 

آنها کامال معلوم بود.
 مردم روستا که از نابسامانی در پیشگیری و پیش روی 
سیل به تنگ آمده بودند به محض رسیدن بالگرد به زمین 
ســراغ خدادادی می آیند. هر کدام به شیوه ای از درد خود 
می گوید و همهمه به پا می شــود. شروع می کنم به صحبت 
کردن با مردمی که هنوز روســتا را ترک نکرده اند. دلیلش 
را که می پرسم یکی از آنها زبان به گله می گشاید. می گوید 
دولت هنوز خســارت سیل سال 95 را پرداخت نکرده است 
ما نمی دانیم ســراغ چه کســی برویم تا پول آن را بپردازد. 
وقتی همه دارایی من همین یک زمین است و معلوم نباشد 

خسارت سیل امســال را پرداخت کنند یا نه مگر می شود 
بی خیال باشم و روستا را ترک کنم؟

از حرف هایشان می فهمم بدقولی ها و وعده های سرخرمن 
مسئوالن این دولت کار خودشان را کرده  است. ناامیدی از 

سیل بیشتر روستا را دربرگرفته بود.
 بالخره با پیشــنهاد مدیرعامــل جمعیت هالل احمر 
خوزســتان چند نفر از ریش ســفیدان روســتا فراخوانده 
می شــوند تا مشــکالتی که هنوز پس از یک هفته برطرف 

نشده اند را بگویند.
بــا گذراندن یک روز در کنار ســیل زدگان روســتای 
دریسیه امری که من از نزدیک شاهد آن بودم و از بسیاری 
از مردم روستا شنیدم ناهماهنگی مسئوالن محلی در کنترل 
پیش روی سیالب بود. از بخشدار تا شورای روستا هر کدام 
قصد داشتند به شــیوه ای جداگانه سیل را کنترل کنند و 
ســیل بند را ترمیم کنند اما خود این امر باعث سردرگمی 
مردم روســتا شــده و تنها نتیجه آن عدم همکاری صحیح 
مردم با دستگاه ها بود و دود این ندانم کاری ها تنها در چشم 

کشاورز روستایی می رفت.
درحالی سال 98 را آغاز کردیم که سین هشتم سفره های 
عید بسیاری از هموطنان مان در شمال، مرکز، شرق و جنوب 
غرب ســیل بود اما نه ســیل طبیعی بلکه سیل بی تدبیری 
دولتی هایی اســت که چنین وضعیتی را پیش بینی نکرده 
بودند تا از خســارت های آن جلوگیری کنند و سرمایه تمام 

عمر و زندگی هموطنان مان از بین نرود.
اهواز - زینب مرزوقی 

210 هزار گردشگر
 از جزیره کیش دیدن کردند

کیش - خبرنگار کیهان : 
فرمانده نیروی انتظامی ویژه کیش گفت : آمار ورود گردشگران در 
سال ۱۳۹۸ به جزیره کیش از مســیرهای هوایی و دریایی از مرز۲۱۰ 

هزار نفر گذشت.
ســرهنگ علی اصغر جمالی، افزود: برابر با گزارشــات ارسالی از فرودگاه و 
بندر گاه کیش در ایام تعطیالت نوروز  سال ۱398 آمار مسافران نوروزی ازتاریخ 
25 اســفند ماه ۱39۷ لغایت تا ۱3 فروردین ۱398 در سفر به جزیره کیش از 

مرز  2۱0 هزار نفر گذشت.
 وی اضافه کرد: در این ایام حدوداً ۱۴ هزار دستگاه خودرو شخصی از بنادر 
لنگه؛ چارک و بندرخصوصی آفتاب به همراه 80 هزار سرنشــین به کیش وارد 

شده اند و الباقی مسافران از مسیرهای هوایی استان های کشور بودند. 
وی تصریح کرد: با برنامه ریزی و تمهیدات رئیس  پلیس راهور کیش و افسران 
کارشناس به هنگام ورود به بندر گاه کیش  با توزیع بسته های فرهنگی و آموزشی 
آمار تصادفات در طول ایام طرح تعطیالت نوروزی امســال در مقایسه با  سال 
گذشــته خوشبختانه 30 درصد کاهش  و حداقل تصادفات را نیز شاهد بودیم 

که فقط نشان از رعایت قوانین و مقررات توسط گردشگران بود.
وی اظهار داشــت: پلیس های تخصصی ما نیز بــا اجرای 20 مرحله طرح 
پاکسازی نقاط آلوده ، پیشگیری از سرقت و همچنین  برخورد با ناهنجاری ها از 
دیگر اقدام های پیشــگیرانه پلیس جزیره کیش در طول ایام تعطیالت نوروزی 
سال۱398 بود که با تالش شبانه روزی و همت باالی پرسنل خدمتگزار حوزه های 
مختلف پلیس کیش به طور چشمگیری جرائم علیه مسافران به صفر رسیده است.

سیالب سه هزار و 680 میلیارد ریال
 به کشاورزی همدان خسارت زد

همدان - خبرنگار کیهان : 
رئیس مدیریت بحران سازمان جهاد کشاورزی استان همدان گفت: 
سیالب و بارش باران در هفته گذشته سه هزار و 6۸۰ میلیارد ریال به 

بخش های مختلف کشاورزی این استان خسارت وارد کرد. 
احد ظفری افزود: بر اثر بارش شدید باران و ایجاد سیالب در این استان شش 
هزار و 86 واحد جایگاه نگهداری دام و علوفه از 30 تا ۱00 درصد تخریب شدند.

وی با بیان اینکه ۷00 راس دام سبک و سنگین در این استان تلف شدند، 
ادامه داد: 53 هزار هکتار از اراضی زراعی و باغی نیز دچار آب گرفتگی شده اند 

که اسدآباد، مالیر و نهاوند بیشترین خسارات را دیدند.
رئیس  مدیریت بحران سازمان جهاد کشاورزی همدان همچنین از تخریب 
223 رشته قنات در این استان خبر داد و افزود: ۷۴ باب استخر پرورش ماهی، 
3۷ دهنه پل و ۷۱0 کیلومتر راه بین مزارع تخریب و کانال انتقال آب بتنی و 

سنتی نیز تخریب شده است.
ظفری اظهار داشت: همچنین حدود 2 میلیون قطعه بچه ماهی در استان 
همدان تلف شده اند و نهاوند با یک میلیون و ۱00 هزار قطعه بیشترین میزان 

تلفات بچه ماهی به ویژه ماهی قزل آال را داشته است.
وی با  اشاره به اینکه تنها تعداد کمی از خسارت دیدگان بیمه بوده اند، افزود: 
دستگاه های بیمه گر و متولی بیمه باید نهایت تالش را برای بیمه اراضی کشاورزی، 
دامی، زراعی و باغی به کار گیرند و شرایط را به گونه ای سرعت بخشند تا کشاورز 
و بهره بردار با اطمینان خاطر بیشتر نسبت به بیمه کردن محصوالت کشاورزی و 
دامی خود اقدام کنند. استان همدان با مساحت یک  میلیون و 9۴9 هزار هکتار 
دارای 39 تا ۴0 درصد کاربری بخش کشــاورزی اســت و در بخش زراعی سه 

میلیون و 55۱ هزار تن محصول تولید می کند.
مجموع کل تولیدات ساالنه محصوالت زراعی، باغی و دامی استان همدان 
چهار میلیون و ۷59 هزار تن است که در بخش باغی ۷36 هزار تن و در بخش 

دام ۴۷0 هزار تن محصوالت دامی تولید می شود.
بر اساس آخرین آمارهای منتشر شده، ارزش ریالی تولیدات کشاورزی استان 

همدان معادل 66 هزار و 300 میلیارد ریال است.

روایتی از سپری کردن یک روز در کمپ سیل زدگان

ایران غرق در سیل محبت درس های عشق و سیل در آغوش بهار ۹۸

)) بـــازاریــاب((

۰۹۰۲۶۷۵۷۱۷۶

جذب تعدادی خانم جهت امور بیمه ای
)شخص ثالث ، بدنه ، آتش سوزی و ...(

همراه با آموزش
) مبتدی ـ حرفه ای (

۰۹۰۲۶۷۵۷۱۷۶ 

بیمـه 
آسیـا 

مشاوره و صدور انواع بیمه نامه های)کد۲۶۰۶۲(
اتومبیل: شخص ثالث و بدنه اتومبیل

آتش سوزی: منازل، مغازه ها، کارگاه ها، کارخانجات
مسـئولیت: سـاختمانی - عمرانـی - مهندسـان - پزشـکان، 

پیراپزشـکان - صاحبـان کارگاه هـا و کارخانجـات
اشـخاص: حـوادث انفـرادی و گروهـی - عمـر و پس انداز 

تکمیـل درمـان گروهی
مهندسی: شکست ماشین آالت - تمام خطر نصب

 و بیمه های باربری

۱- مزایده نوبت اول اجاره یک باب رستوران واقع در طبقه اول مرکز تجاری هتل
 )ترجیحا طبخ و ارائه غذاهای ترکیه ای(

شرکت هتل بین المللی پارسیان استقالل

آگهی مزایده عمومی

هزینه دریافت اوراق مزایده مبلغ 300/000 ریال می باشد.

تلفن: ۲۲۶۶۰۰۱۱-۲۵
آدرس: تهران- تقاطع بزرگراه شهید چمران 

و خیابان ولیعصر)عج(

متقاضیان و واجدین شرایط می توانند به منظور کسب اطالعات بیشتر و همچنین دریافت اوراق مزایده 
و ارائه پیشنهاد قیمت از تاریخ درج آگهی لغایت هفت روز به امور مالی شرکت هتل بین المللی پارسیان 

استقالل مراجعه نمایند.

شرکت هتل بین المللی پارسیان استقالل تحت پوشش شرکت  هتل های بین المللی پارسیان در نظر دارد نسبت به 
واگذاری یک باب رستوران با شرایط مندرج در برگ شرایط از طریق برگزاری تشریفات مزایده اقدام نماید.

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی 
به طور فوق العاده

شرکت کوره های القایی دماوند
از کلیه سهامداران شرکت کوره های القایی دماوند )سهامی 
خاص( به شــماره ثبت 199 دعوت بــه عمل می آید )تا در 
تاریخ 98/2/7( یکشــنبه ســاعت 9 صبح درمحل قانونی 
شــرکت در جلســه مجمع عمومی عادی به طــور فوق العاده 

شرکت با موضوعات ذیل الذکر حضور بهم رساند.(
1- استماع گزارش بازرس قانونی شرکت

2- تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان صورت های مالی 
سال مالی منتهی به 96/12/29

3- انتخاب بازرسان اصلی و علی البدل و حسابرسان شرکت
4- تعیین و انتخاب مدیران و مشخص کردن سمت آنها

5- تعیین حق امضای مدیران
6- تعیین اعضای هیئت مدیره

7- انتخاب روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهی های شرکت
8- سایر مواردی که از ناحیه سهامداران در جلسه مطرح گردد.

هیئت مدیره

»آگهی مزایده نوبت دوم«
شــرکت تعاونی صنف کبابی و حلیم و آشــپز تهــران در نظر دارد یک 
قطعــه زمین با اعیانی تخریب شــده به صورت یــک باب عمارت و یک 
باب دکان به مســاحت 442/42 متر مربع با عرصه اصالحی طبق طرح 
تفصیلی شــهرداری واقع در تهران، خیابان وحدت اســالمی، پائین تر 
از میدان شــاهپور، نبش کوچه زندی، پالک 468 را از طریق مزایده 

عمومی به فروش برساند.
متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد شرکت در مزایده و هماهنگی 
به منظور بازدید از ملک  مذکور همه روزه در وقت اداری به اتحادیه 
صنف کبابی و حلیم و آشپز تهران واقع در تهران خیابان شریعتی باالتر 
از خیابان بهار شیراز، خیابان ملک، نبش کوچه میرمجتهدی پالک 1 واحد 
3 مراجعه و حداکثر تا ساعت 12 روز شنبه مورخ 1398/1/31 نسبت 
به تحویل پیشــنهاد خود در پاکت دربســته به دفتر اتحادیه اقدام و 
رسید دریافت نمایند. جلسه کمیسیون مزایده رأس ساعت 11 صبح 
روز یکشــنبه مورخ 1398/2/1 در مکان مذکور تشــکیل می گردد و 
حضور پیشنهاددهندگان در این جلسه الزامی می باشد. سایر اطالعات 
مورد نیاز متقاضیان و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده ارائه گردیده. 
جهت کســب اطالعات بیشــتر با شــماره تلفن 77514336 و همراه 
09121004704 تمــاس حاصل نمائید. ضمنــا هزینه چاپ آگهی به 

عهده برنده مزایده خواهد بود.
هیئت مدیره

آگهی مجمع عمومی عادی )نوبت دوم( شرکت تعاونی 
مسکن کارکنان آموزش و پرورش منطقه هفده تهران

مجمع عمومی عادی نوبت دوم راس ساعت 17 روز یکشنبه مورخ 98/2/8 در 
دفتر تعاونی )خ محمدعلی جناح- خ صالحی- پ 96( برگزار می گردد و با حضور 

هر تعداد از اعضا حاضر رسمیت می یابد.
دستور جلسه:

1- گزارش هیئت مدیره و بازرس
2- طرح و تصویب تراز مالی سال 1397

3- طرح و تصویب بودجه سال مالی 1398
4- طرح و تصویب پاداش هیئت مدیره و بازرس

5- انتخاب هیئت مدیره شرکت
6- انتخاب بازرس شرکت

هیئت مدیره

آگهی دعوت شرکاء و سهامداران تعاونی کشاورزان 
و باغداران روستای پالئین 

بدینوسیله از اعضاء و سهامداران تعاونی کشاورزان و باغداران روستای 
پالئین جهت شــرکت در مجمع عمومی عادی سالیانه از ساعت 17 الی 
19 در روز پنج شــنبه 98/2/12 دعــوت به عمــل می آید ضمنا عدم 
رسیدن به حد نصاب جلسه بعدی با هر تعداد از اعضاء رسمیت داشته 
و تصمیمات آن الزم االجرا خواهد بود. دستور جلسه: 1- استماع بیالن 
مالی و عملکرد 2- انتخاب بازرسین 3- بررسی اساسنامه 4- تصمیم 

در خصوص چاه جدید االحداث 5- بررسی سایر موارد پیشنهادی 
محــل برگزاری: اتوبان خلیج فارس روســتای پالئین جنب کشــتارگاه 

احمد نوراللهی مدیرعاملباغ آقای زارع

آگهی دعوت از بستانکاران موسسه پویا فیلم سوره
 به شماره ثبت 3۷۷۰4 در حال تصفیه )نوبت دوم(

در اجــرای مفــاد ماده 225 قانون تجارت، بدینوســیله از کلیه 
بســتانکاران دعوت می شــود که از تاریخ انتشار دومین نوبت 
آگهی ظرف مدت قانونی با در دســت داشــتن مستندات طلب 
خود را به نشــانی محل تصفیه واقع در تهران، خیابان ســمیه 
نرســیده به حافــظ، پالک 253 مراجعه نماینــد و ادعای خود را 

کتبا تسلیم دارند.
بدیهــی اســت پس از انقضــاء مهلت قانونــی هیچگونه ادعایی 

پذیرفته نمی شود.
حوزه هنری سازمان تبلیغات اسالمی
 با نمایندگی احمد قدس- مدیر تصفیه

اصالحیه
به اطالع می رساند که در آگهی دعوت مجمع عمومی عادی ساالنه 
شــرکت خدمــات و تجهیــز تعاونی های معدنی )ســهامی خاص( 
 به شــماره ثبــت 71294 و شناســه ملــی 10101162195

 )نوبت دوم( که در تاریخ 98/1/20 در صفحه 6 روزنامه کیهان 
شرکت خدماتی چاپ شده بود شرکت خدمات صحیح می باشد.
هیئت مدیره

فراخوان ثبت انتخابات هیئت مدیره و بازرس 
اتحادیه های صنفی شهرستان گمیشان

 به اطالع اعضاء محترم )غیر از اتحادیه خبازان( می رساند 
جهت ثبت نام داوطلبی عضویت در هیئت مدیره و بازرس 
اتحادیــه از تاریخ 98/1/24 به مــدت 15 روز کاری با 
مراجعه به سامانه اصناف ایرانیان و یا دبیرخانه هیئت 
اجرایی انتخابات با ارائه مدارک مورد نیاز اقدام نمائید.
هیئت اجرایی انتخابات


