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انس طال         1.299.93

مثقال طال        8.605.000

گرم طالی 18  1.986.192

گرم طالی 24   2.648.785

انس نقره              16.82

انس پالتین          908.000

انس پاالدیوم      1.005.000

بهار آزادی        21.750.000

امامی           22.670.000

نیم            11.280.000

ربع            6.370.000

گرمی         3.760.000

دالر                  42.000

یورو                77.200

پوند                87.960    

درهم امارات          17.760

لیر ترکیه              14.960

یوان چین             10.240

ین ژاپن               5.990    

دالر کانادا             50.760

دالر استرالیا         49.870 @  p a y a m e m a
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زیـاد فوتبالـی نیسـتم امـا فوتبـال پدیده ای 
اسـت کـه خـودش را بـه جامعـه تحمیـل 
می کنـد. این روزهـا هرجایـی و بـا هرکـس 
از جام جهانـی  کـه هـم صحبـت می شـوم، 
می گویـد و از گـروه سـختی کـه ایـران در آن 
گرفتـار شده اسـت. قطعـا دو کشـور اسـپانیا 
و پرتغـال جـزو بهترین هـای حـال حاضـر 
فوتبـال جهان هسـتند و مراکش هـم در رده 
بنـدی فیفـا جایـگاه بـدی نـدارد. تأخیـر در 
یکـی از پروازها و کنجکاوی درباره کشـورهای 
هم گـروه ایـران، باعـث شـد روی ویژگی های 
اقتصـادی آنهـا تمرکز کنم. به هر سـه کشـور 
سـفر کـرده ام امـا تنهـا بـا تجـار اسـپانیایی 
مـراوده دارم. اسـپانیا بعـد از آلمـان و ایتالیا 
بزرگ تریـن مشـتری پسـته ایران اسـت. دو 
کشـور پرتغـال و اسـپانیا با بحـران اقتصادی 
دسـت و پنجـه نـرم می کننـد. این دو کشـور 
جـزو گـروه خوک هـا محسـوب می شـوند. 
در اصطـالح بـه چهـار کشـور پرتغـال، ایتالیا، 
یونان و اسـپانیا PIGS می گویند که برگرفته 
از حـروف اول ایـن کشـورها و بـه معنـای 
خوک هـا اسـت. گـروه خوک ها در سـال های 
گذشـته به شـدت با بحران اقتصـادی درگیر 
بوده اسـت. بـا ایـن مقدمـه اجـازه بدهیـد با 
ایـن کشـورها  بـه  اقتصـادی  شـاخص های 
نـگاه کنیـم تـا ببینیـم در رقابت اقتصـادی و 
اجتماعـی، کدام کشـور وضعیت بهتـری دارد. 
پرتغال در رده بندی فیفا سـومین تیم جهان 
اسـت. از نظـر جمعیـت،در رتبـه 84 جهـان 
قـرار دارد.نمـره حکمرانـی اش 25 اسـت و از 
نظـر تولیدناخالـص داخلی،چهـل و هفتمین 
اقتصـاد جهـان بـه شـمار مـی رود. جایـگاه 
پرتغـال از نظـر درآمـد سـرانه 66 ، از نظر رتبه 
آزادی اقتصـادی 77 و از نظـر مسـاعد بـودن 
محیـط کسـب وکار 37 اسـت. پرتغالی هـا 
دهمیـن کشـور جهـان از نظـر آزادی فـردی 
هسـتند کـه رتبـه سالمت شـان 36 و رتبـه 
سـرمایه اجتماعی شـان 46 اسـت. اسـپانیا 
جمعیـت  پـر   هشـتمین کشـور  و   بیسـت 
فیفـا  بنـدی  رده  در  جهان،ششـمین کشـور 
اسـت کـه رتبه اش در حکمرانـی 30 ،در تولید 
ناخالـص داخلـی،14 و در شـاخص در آمـد 
سـرانه، 52  اعـالم شـده است.اسـپانیایی ها 
رتبـه 16 آزادی هـای فـردی را دارنـد و درجـه 
آزادی اقتصادشـان  69 و رتبه محیط کسـب 
وکارشـان 33 اسـت. اسـپانیایی ها بـا ثبـت 
رتبـه 25 جـزو بـا سـوادترین و بـا ثبـت رتبه 
16 جـزو سـالم ترین مردمـان جهان هسـتند 
کـه جایـگاه سـرمایه اجتماعـی آنها نیـز  29 
اسـت. رتبـه ایـران در رده بنـدی فیفـا 32 
اسـت. مـا هفدهمیـن کشـور پـر حمعیـت 
اقتصـاد  هفتمیـن  و  بیسـت  هسـتیم کـه 
جهـان را داریـم امـا از نظر در آمد سـرانه، نود 
و دومیـن کشـور جهان محسـوب می شـویم 
و در شـاخص حکمرانـی نیـز، در رتبـه 133 
از  ایـران  در  فـردی  آزادی  گرفته ایـم.  قـرار 
دیگـر کشـورهای گـروه C وضعیـت بدتـری 
دارد و در آزادی اقتصـادی و محیـط کسـب 
وکار هـم بـه ترتیـب در رتبه هـای 155 و 122 
قـرار گرفته ایـم. از نظـر شـاخص سـالمت از 
بدتـری  کشـورهای هم گروهمـان وضعیـت 
داریـم امـا در زمینـه تحصیـالت وضعمـان از 
مراکـش بهتـر اسـت. سـرمایه اجتماعـی در 
ایـران 134 اسـت که باز هـم ما را در وضعیت 

اقتصاد در گروه مرگ

یکشنبه های بدون پالستیک 

را جدی بگیریم
درایرانساالنه185هزارتنپالستیکتولیدمیشود

یادداشت مهمان
محسن جالل پور
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رویخوش

باراندربهار

بارش های بهاره امسال 
40 درصد بیشتر از بهار سال 

گذشته بود

باوجود اینکه کشـور ما در زمسـتان پشـت سـر، 
از نظـر میـزان بارش هـا وضعیـت مناسـبی را 
سـپری نکـرد امـا بارش هـای بهـاری توانسـت 
کمبـود بارش هـا را تـا حـدی تعدیـل و جبـران 
کند.بارندگی هـای  مناسـب سـال 97 بـه ویـژه 
افـت 45  تـا  شـده  باعـث  اردیبهشـت ماه  در 
درصـدی بارش هـا در ابتـدای سـال جـاری هم 
اکنـون بـه منفـی 27 درصد برسـد. از میان 164 
میلیمتـر متوسـط بارندگـی کـه از ابتدای سـال 
آبی جاری)ابتـدای مهرماه( تاکنون رخ داده 67 

میلیمتـر از ریزش هـای جـوی مربـوط بـه ...

روزانهم صبح اریان

بهتـری نسـبت بـه مراکـش قـرار می دهـد. 
فیفـا در رده بنـدی اش، رتبـه ای پایین تـر از 
ایـران به مراکش داده اسـت. این کشـور در 
رده 40 کشـورهای پـر جمعیـت جهـان قرار 
دارد. نهادهـای بیـن المللـی بـه حکمرانـی 
ایـن کشـور رتبـه 116 داده انـد. مراکـش از 
نظـر تولیـد ناخالـص داخلـی در رتبـه 60 و 
از نظـر درآمـد سـرانه در رتبـه 148 جهـان 
اسـت. وضعیـت این کشـور در آزادی  فردی 

112 در آزادی اقتصـادی 86  و در محیـط 
را  ایـن کشـور  اسـت کـه  وکار 88  کسـب 
در وضعیـت بهتـری نسـبت بـه ایـران قـرار 
می دهـد. مراکشـی هـا از نظـر سـالمت در 
رتبـه 77 جهـان قـرار دارند اما در شـاخص 
تحصیـالت رتبـه 119 را از آن خـود کرده انـد 
و در نهایـت ایـن کـه سـرمایه اجتماعی آنها 
144 اسـت و 10 پلـه پایین تـر از ایـران قرار 

می گیـرد.

آگهــی مناقصــه عمومــی شــهرداری بــم کــه در تاریــخ 
ــی  ــت آگه ــیده اس ــاپ رس ــه چ 97/3/12 و 97/3/19 ب
ــیله  ــه بدینوس ــوده ک ــی" ب ــه عموم ــد مناقص "تجدی

اصــاح مــی گــردد.

اصالحیه

علیرضا پشتیبان - شهردار بم

جناب آاقی مهندس رخ
ــرض  ــلیت ع ــان را تس ــوی عزیزت ــت عم در گذش
ــوم   ــرای آن مرح ــان ب ــزد من ــوده ، از درگاه ای نم
علــو درجــات الهــی و بــرای شــما صبــر و ســامتی 

ــئلت دارم. مس

دکتر شعبانی مدیرعامل شرکت معادن اسفندقه

تجدیدفراخوانعمومی
شناساییوجذبسرمایهگذار

شهرداری اراک
صفحه 12
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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رییــس کمیتــه بررســی مســائل و مشــکالت 
کامیــون داران در مجلــس بــا تأکیــد بــر 
تکلیــف مجلــس بــه دولــت جهــت پیگیــری 
مجلــس  گفتــه  کامیــون داران  مطالبــات 
مشــکالت  پیگیــر  شــدت  بــه  دولــت  و 

ــزارش ایســنا،  ــه گ ــون داران هســتند. ب کامی
خدیجــه ربیعــی اضافــه کــرده کــه اعتراضــات 
امــا  از اســتان ها تمــام شــده  در برخــی 
ــود دارد.  ــتان ها وج ــی اس ــان در برخ همچن
ــده  ــل ش ــدگان ح ــکالت رانن ــش مش کمابی

ــه  ــری مســووالن ب ــا پیگی ــم ب ــه امیدواری ک
خصــوص وزارت راه اعتراضــات تمــام شــود. 
ــری کل  ــر بارب ــارت ب ــوه نظ ــدگان از نح رانن
بی عدالتــی  و  تبعیــض  وجــود  و  کشــور 
ــوان  ــن عن ــد هســتند. آن هــا همچنی گالیه من
ــه  ــول س ــان در ط ــه مطالباتش ــد ک می کردن
ــار ســال گذشــته پرداخــت نشــده و  ــا چه ت
مــا بــه وزارت خانــه مربوطــه تکلیــف کردیــم 
ــد. ــون داران باش ــات کامی ــر مطالب ــه پیگی ک

بررسی مشکالت کامیون داران در مجلس
رییس کمیته بررسی: وزارت راه پیگیری کند

افزایش تدریجی همسر آزاری
پزشکی قانونی: در سال 96 مراجعات نزاع همسرآزاری

 5.8 درصد بیشتر از سال 95 بود

رییس سازمان پزشکی قانونی می گوید 90 درصد قربانیان همسرآزاری، زن هستند

رونــدی  بــا  ایــران  همســرآزاری در 
افزایشــی روبــرو شــده اســت.

رییــس  کــه  آمــاری  براســاس 
ایــران  قانونــی  پزشــکی  ســازمان 
نــزاع  داده، در ســال 96 مراجعــات 
همســرآزاری نســبت بــه ســال 95، 
ــته اســت.  ــش داش ــد افزای 5.8 درص
ــا  ــه خبرگــزاری ایرن احمــد شــجاعی ب
گفتــه بیشــتر نزاع هــای خانوادگــی 
قانونــی  پزشــکی  در  معاینــات  و 
همســرآزاری  مدعیــان  بــه  مربــوط 
اســت و بیشــتر مراجعــه کننــدگان 
بــرای معاینــات ایــن نــوع نــزاع را 
ــال  ــد. در س ــکیل می دهن ــوان تش بان
1395 آمــار مراجعــان همســرآزاری 

ــود و در ســال  ــر ب ــزار و 280 نف 77 ه
ــزار و 729  ــه 81 ه ــار ب ــن آم 1396 ای
ــد  ــه او 90 درص ــه گفت ــید. ب ــر رس نف
مدعیــان همســر آزاری را زنــان و 10 
ــکیل  ــردان تش ــده را م ــد باقیمان درص
ــج  ــط پن ــال 95 فق ــا س ــد. ت می دهن
را  همســرآزاری  مدعیــان  از  درصــد 
مــردان تشــکیل مــی داد، امــا در حــال 
حاضــر مدعیــان مــرد بــه رقــم هفــت 
در  اســت.  یافتــه  افزایــش  درصــد 
حالــی همســرآزاری در ســال 96، 5.8 
ــال  ــه در س ــه ک ــش یافت ــد افزای درص
ــال 94، 3.2  ــه س ــبت ب ــم نس 95 ه
ــان  ــه نش ــود ک ــده ب ــاد ش ــد زی درص
ــرآزاری  ــد افزایشــی همس ــده رون دهن
گذشــته  ســال  اســت.   ایــران  در 
ســازمان پزشــکی قانونــی اعــالم کــرد 
کــه 52 درصــد خشــونت ها روانــی 
و کالمــی، 37.8 درصــد فیزیکــی و 

10.2 درصــد جنســی بــوده و اکثریــت 
جوانــان  را  همســرآزاری  مراجعــان 
ــنی  ــن س ــد. میانگی ــکیل می دهن تش
ــا 35  ــان آســیب دیده 20 ت بیشــتر زن
ســال و میانگیــن ســنی در میــان 
بــوده  ســال   40 از  کمتــر  مــردان 
ــاس  ــر اس ــال ب ــن ح ــت. در همی اس
ــه از ســوی وزارت کشــور  پژوهشــی ک
در  زنــان  امــور  مشــارکت  مرکــز  و 
دولــت اصالحــات انجــام شــد، 66 
درصــد زنــان ایرانــی از اول زندگــی 
ــورد  ــار م ــک ب ــل ی مشترکشــان حداق

گرفته انــد.  قــرار  خشــونت 

در انتظار یک الیحه
پدیــده  افزایــش  حالــی  در 
همســرآزاری در ایــران رونــدی نگــران 
ــدود  ــی ح ــان ایران ــه زن ــده دارد ک کنن
شــش ســال اســت کــه در انتظــار 
ــه  ــع خشــونت علی تصویــب الیحــه من

زنــان هســتند. ایــن الیحــه در دولــت 
دســتور  در  احمدی نــژاد  محمــود 
کار قــرار گرفــت، امــا در دولــت اول 
حســن روحانــی بــا تغییراتــی مواجــه 
ــل و  ــج فص ــه در پن ــن الیح ــد. ای ش
100 مــاده بــه منظــور جلوگیــری از بــی 
ــع  ــی و رف ــط خانوادگ ــی در رواب عدالت
ــان در  ــه زن ــبت ب ــدی نس ــم و تع ظل
عرصــه خانــواده، و نیــز پیش بینــی 
و  قانونــی  و ضمانت هــای  راهکارهــا 
جلوگیــری از افــراط و تفریــط در ایــن 
ــی اســت  ــن شــده و مدت ــه تدوی زمین
ــه  ــه ارائ ــوه قضایی ــه ق ــت ب ــه از دول ک
شــده. بــه گفتــه طیبــه سیاوشــی، 
مجلــس  زنــان  فراکســیون  عضــو 
شــورای اســالمی ایــن الیحــه در حــال 
ــوه  ــس ق ــر ریی ــار نظ ــر در انتظ حاض
ــال 30  ــن ح ــت. در همی ــه اس قضایی
ــکار،  ــه ابت اردیبهشــت امســال معصوم
ــور  ــس جمه ــان ریی ــور زن ــاون ام مع
آخریــن  پیگیــری  بــه  اشــاره  بــا 
ــوق  ــت از حق ــه »حمای ــت الیح وضعی
هفتــه  کــه  بــود  گفتــه  کــودکان« 
ــور  ــه منظ ــه ب گذشــته در جلســه ای ک
دربــاره  دســتگاه ها  گــزارش  ارائــه 

حضــور  در  اجتماعــی  آســیب های 
رهبــر انقــالب برگــزار شــد، از علــی 
ــورای  ــس ش ــس مجل ــی، ریی الریجان
اســالمی دربــاره آخریــن وضعیــت 
ــودکان و  ــوق ک ــت از حق ــه حمای الیح
نوجوانــان پرس وجــو کــرده و الریجانی 
گفتــه ایــن الیحــه در دســتور کار قــرار 
دارد و در اولیــن فرصــت رســیدگی بــه 
آن آغــاز می شــود. بــه گفتــه ابتــکار، او 
همچنیــن بــا رییــس مجلــس شــورای 
ــیدگی  ــریع در رس ــرای تس ــالمی ب اس
بــه الیحــه »حمایــت از حقــوق کوکان« 
مکاتبــه کــرده و پیــرو نامــه ســه جانبه 
لعبــا جنیــدی، شــهیندخت مــوالوردی 
بــه  و خــودش در مــورد رســیدگی 
ــته  ــری نوش ــه دیگ ــه، نام ــن الیح ای
ــری  ــا پیگی ــته ت ــی خواس و از الریجان
ــاون  ــد. مع ــن الیحــه را تســریع کن ای
امــور زنــان و خانــواده رییــس جمهــور 
ــوه  ــس ق ــه از ریی ــه ک ــن گفت همچنی
ــن  ــاره الیحــه »تامی ــز درب ــه نی قضایی
امنیــت زنــان« پرســیده و او گفتــه 
کــه در حــال پیگیــری وضعیــت ایــن 
ــد  ــه رون ــول داده ک ــه اســت و ق الیح

ــود. ــریع ش ــه آن تس ــیدگی ب رس

در حالــی کــه انتظارهــا بــرای تصویــب الیحــه 
رســیده  ســر  بــه  زنــان  علیــه  خشــونت  منــع 
افزایــش  از  قانونــی  پزشــکی  ســازمان  رییــس 
همســرآزاری در ایــران خبــر داده اســت. بــه گفتــه 
احمــد شــجاعی یشــتر نزاع هــای خانوادگــی و 
معاینــات در پزشــکی قانونــی مربــوط بــه مدعیــان 
ــدگان  ــه کنن ــتر مراجع ــت و بیش ــرآزاری اس همس
بــرای معاینــات ایــن نــوع نــزاع را بانــوان تشــکیل 
مراجعــان  آمــار   1395 ســال  در  می دهنــد. 
همســرآزاری 77 هــزار و 280 نفــر بــود  و در ســال 
ــید  ــر رس ــزار و 729 نف ــه 81 ه ــار ب ــن آم 1396 ای
کــه نشــان دهنــده افزایــش 5.8 درصــدی اســت. 
در ســال 95 هــم پزشــکی قانونــی اعــام کــرد کــه 
ــد  ــال 94، 3.2 درص ــه س ــبت ب ــرآزاری نس همس

ــت. ــرده اس ــدا ک ــش پی افزای

نمایندگان باید اقدامات جدی تری 
برای رفع حصر انجام دهند

قاســم میرزایــی نیکــو، عضــو کمیتــه رفــع حصــر 
ــتار  ــالمی خواس ــورای اس ــس ش ــده مجل و نماین
اقدامــات جدی تــری از ســوی نماینــدگان مجلــس 
بــرای رفــع حصــر شــد. او بــه اعتمــاد آنالیــن گفته 
البتــه بــرای اقــدام جــدی بایــد منتظــر مانــد تــا بــا رایزنــی بــه جمع بنــدی 
ــه مــا گفتنــد کــه شــلوغ نکنیــد و در خصــوص  ــا یــک مدتــی ب برســیم. ت
ــه  ــد چ ــی می گوین ــاال برخ ــا ح ــد ام ــت نش ــد. صحب ــت نکنی ــر صحب حص
حقــی داریــد کــه در مــورد حصــر صحبــت کنیــد! ایــن یعنــی چــه! چطــور 
ــه حصــر صحبــت نکنیــد؟ وی اضافــه  یــک نفــر حــق دارد بگویــد راجــع ب
کــرد کــه رفــع حصــر خواســته ملــت و مــردم اســت به ویــژه اینکــه دســت 
ــر  ــن ب ــت. بنابرای ــده اس ــا ش ــش افش ــده و خیانت های ــل رو ش ــر مقاب نف
اســاس همــه مصالــح و مــواردی کــه وجــود دارد بایــد در خصــوص حصــر 
تدبیــر شــود و تدبیــر ایــن اســت کــه محصوریــن اجــازه پیــدا کننــد هــر طــور 

کــه دوســت دارنــد زندگــی کننــد.

مرزهای مشترک 
باید همواره امن باشند

حســن روحانــی روز گذشــته در دیــدار بــا »ممنــون 
حســین« رییــس جمهــور پاکســتان، بــا ابــراز 
ــای دو کشــور  ــت در مرزه ــت امنی ــت از تقوی رضای
ــر رییــس  ــه ســفر اخی طــی ســال های گذشــته، ب
ــه از  ــت ک ــرد و گف ــاره ک ــران اش ــه ته ــتان ب ــش پاکس ــده ارت ــتاد و فرمان س
ــای  ــم و مرزه ــران و پاکســتان اســتقبال می کنی ــی ای ــای دفاع ــکاری ه هم
مشــترک مــا بایــد پیوســته مرزهــای امــن بــرای هــر دو کشــور باشــد. رییــس 
جمهــور کشــورمان توســعه منطقــه را در گــرو ثبــات و امنیــت کامــل دانســت 
و بــا تاکیــد بــر اینکــه »تــا تروریســت هــا فعــال هســتند، منطقــه بــه اهــداف 
ــد  ــا تروریســم نیازمن ــارزه ب ــت: »مب ــد رســید«، گف توســعه ای خــود نخواه
ــظ  ــی حف ــت.« روحان ــه اس ــورهای منطق ــام کش ــکاری تم ــی و هم هماهنگ
ثبــات و امنیــت منطقــه را بــرای ایــران بســیار مهــم برشــمرد و تاکیــد کــرد: 
»می خواهیــم شــاهد افغانســتانی امــن و باثبــات باشــیم و هماهنگــی ایــران، 
پاکســتان و افغانســتان بــرای امنیــت و توســعه منطقــه حائز اهمیت اســت.«

مجلسسیاستسیاست

ــائل و  ــی مس ــه بررس ــس کمیت ــه ریی ــه گفت ب
ــوه  ــدگان از نح ــون داران، رانن ــکات کامی مش
وجــود  و  کشــور  کل  باربــری  بــر  نظــارت 
هســتند.  گایه منــد  بی عدالتــی  و  تبعیــض 
کــه  می کردنــد  عنــوان  همچنیــن  آن هــا 
ــال  ــار س ــا چه ــه ت ــول س ــان در ط مطالباتش
ــل  ــل و نق ــرکت حم ــوی دو ش ــته از س گذش

ــت.  ــده اس ــت نش پرداخ

رییــس فراکســیون 
مجلــس  زنــان 
اســالمی  شــورای 
معتقــد اســت حضور 
او در جــام جهانــی روســیه می توانــد فرصتــی 
باشــد تــا تابــوی غیرقانونــی و غیرشــرعی 
ــه ورزشــگاه ها  ــران ب ــان ای ممنوعیــت ورود زن
کــه برخــی بــا ســلیقه های مردســاالرانه خــود 
پروانــه  شــود.  ایجــاد کرده انــد، شکســته 
ایلنــا  بــه  یادداشــتی کــه  سلحشــوری در 
ــه  ــد هســتم ک ــه معتق داده اســت، نوشــته ک
ــده در ورود  ــاد ش ــلیقه ای ایج ــت س ممنوعی
ــه  ــزرگ ب ــی ب ــگاه ها، توهین ــه ورزش ــان ب زن
ــی  ــران اســت. متاســفانه در توجیهات ــان ای زن
ارایــه  ممانعت هــا  ایــن  دلیــل  از  کــه 

ــه  ــری ب ــن بزرگت ــود توهی ــز خ ــود نی می ش
ــورمان  ــردم کش ــگ م ــی و فرهن ــردان ایران م
نهفتــه شــده اســت. او همچنیــن در واکنــش 
ــرا در خصــوص ســفر  ــه اخی ــی ک ــه انتقادات ب
روســیه  بــه  مجلــس  نماینــدگان  برخــی 
ــافران  ــفر مس ــه س ــته ک ــده نوش ــرح ش مط
مســکو قــرار بــود دو یــا ســه روزه باشــد. 
ظاهــرا نگرانــی دوســتان هدررفــت بیت المــال 
توســط نماینــدگان اســت کــه امــری ســتودنی 
ــل  اســت. اگــر حساســیت اجتماعــی در مقاب
اســراف و نابجــا خــرج کــردن بیت المــال 
بــاال رود و البتــه منجــر بــه اصــالح رویه هــای 
ــت.  ــر اس ــیار قابل تقدی ــود، بس ــوب ش نامطل
امــا قطعــًا بــا هزینــه شــخصی بــه ایــن ســفر 

ــت. ــم رف خواه

عضو کمیسیون 
اجتماعی مجلس:

کمیته امداد 
شفاف سازی کند

یــک عضــو کمیســیون اجتماعــی مجلــس 
می گویــد کمیتــه امــداد بایــد در خصــوص 
پول هــای جمــع آوری شــده در صندوق هــای 
صدقــات شفاف ســازی کند. ســلمان خــدادادی 
بــه خبرگــزاری ایلنــا گفتــه کمیتــه امــداد بــرای 
اینکــه روشــن کنــد، پول هــای جمــع آوری 
ــک  ــد ی ــود، بای ــرف می ش ــا ص ــده در کج ش
ــد،  ــام ده ــی انج ــی و تبلیغات ــت فرهنگ حرک
ــع  ــد. در واق ــن کار را نمی کن ــفانه ای ــا متاس ام
بــرای مــردم مشــخص نیســت، پول هایــی 
ــا  ــود در کج ــه می ش ــا ریخت ــه در صندوق ه ک
و بــه چــه صورتــی توزیــع می شــود؟ اصــال چــه 
اطمینانــی وجــود دارد، بــرای اینکــه پول هــا 
بــه دســت افــراد نیازمنــد برســد؟ بــه گفتــه او 
ــن  ــور ای ــه چط ــد کمیت ــا نمی دانن ــردم دقیق م
ــغ  ــچ تبلی ــرا هی ــد، زی ــه می کن ــا را هزین پول ه
و اطالع رســانی ای در ایــن زمینــه صــورت 
نگرفتــه اســت. مــردم هیــچ اطمینانــی ندارنــد 
از اینکــه آیــا واقعــا پول هایــی کــه کمــک 
می کننــد بــه دســت نیازمنــدان می رســند 
ــه  ــه کمیت ــانی وظیف ــن اطالع رس ــر. ای ــا خی ی
امــداد اســت. ایــن نماینــده مجلــس بــا بیــان 
اینکــه ناگفتــه نمانــد پول هــای جمــع شــده در 
صنــدوق صدقــات بیشــتر از آن چیــزی اســت 
ــن  ــه ای ــت ک ــود، گف ــانی می ش ــه اطالع رس ک
یــک واقعیــت اســت، امــا همیــن پول هــا 
ــه نمی شــوند.  ــه صــورت هدایــت شــده هزین ب
امــروزه مــردم نمی پســندند کــه کمیتــه امــداد 
امــام خمینــی کــه بــرای خدمــت بــه محرومــان 
جامعــه کار می کنــد، یــک ســاختمان مجلــل و 
بزرگ تــر از وزارتخانه هــا بــرای خــودش احــداث 
کنــد و ایــن ســوال پیــش می آیــد کــه از کــدام 
ســاخته  مجلــل  ســاختمان های  پول هــا 
می بیننــد  را  همین هــا  مــردم  شده اســت؟ 
و اعتمادشــان را از دســت می دهنــد و  فکــر 
می کننــد؛ کمیتــه امــداد نبایــد در چنیــن جایــی 
باشــد. اگــر کمیتــه بــرای خــودش هــم هزینــه 
دارد، بهتــر اســت در جهــت اشــتغالزایی، تولیــد، 
ــداد مســتمری بگیران، رســیدن  ــردن تع ــم ک ک
بــه خودکفایــی و... اســتفاده کننــد. وی اضافــه 
کــرده کــه کمیتــه بایــد بــه مــردم بگویــد، چقدر 
ــی در  ــه کمک های ــرده و چ ــع آوری ک ــول جم پ
کجــا انجــام شــده اســت. بــه طــور مثــال اگــر 
در شهرســتانی خانــه ای ســاخته شــده بــه مردم 
اطــالع دهنــد کــه توســط چــه تعــداد صنــدوق  

ایــن خانه هــا ســاخته شــده اند.

نظر

جام جهانی فرصتی برای شکستن تابوی 
ممنوعیت ورود زنان ایرانی به ورزشگاه ها

گزارش
پیام ما

جریمه 50 هزار تومانی برای استفاده از چراغ غیرمجازپیام خبر
 سرهنگ علی اصغر شریفی رییس مرکز اطالع رسانی پلیس راهنمایی و رانندگی تهران 
بزرگ درباره استفاده از چراغ های غیرمجاز در خودروها گفته تغییر در میزان نور و رنگ 
استاندارد چراغ های وسیله نقلیه مصداق بارز نقص فنی محسوب می شود و جریمه 
50 هزار تومانی را برای فرد متخلف در پی خواهد داشت.
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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مدیــر کل حفاظــت محیــط زیســت 
ــه  ــای دریاچ ــت: احی ــل گف ــتان اردبی اس
نئــور در ســال های اخیــر امیدبخــش 
ــی  ــا گزینه های ــه م ــوری ک ــه ط ــت ب اس
را بــرای احیــای ایــن دریاچــه بــا کمــک 
مشــاور بــه ســازمان ارائــه کردیــم. محمــد 
ــال 15  ــا امس ــرد: م ــار ک خداپرســت اظه
هــزار قطعــه اردک ماهــی در دریاچــه 
نئــور رهاســازی کردیــم کــه بــا توجــه بــه 
جمعیــت  شــده  انجــام  ارزیابی هــای 

ــه  ــن دریاچ ــراس در ای ــم ک ــه مهاج گون
ــیده  ــته رس ــال های گذش ــر از س ــه کمت ب
اســت. وی افــزود: مــا قرار اســت امســال 
پروانــه صیــد ماهــی بــا قــالب را در ایــن 
ــکل  ــه ش ــوز ب ــدور مج ــه ص ــه ب دریاچ
رســمی رایــج کنیــم کــه قطعــا در جــذب 
گردشــگران بســیار مناســب خواهــد بــود. 
وی گفــت: براســاس پیشــنهادات مشــاور 
ــل  ــورت کام ــه ص ــه را ب ــن دریاچ ــه ای ک

ــرار  ــق ق ــورد بررســی و تحقی ــع م و جام
بایــد  اســت ســال های طوالنــی  داده 
ــراس  ــم ک ــه مهاج ــل گون ــا نس ــذرد ت بگ
منقــرض شــده و زمینــه رهاســازی ماهی 
قــزل آال و گونه هــای ارزشــمند در ایــن 
دریاچــه فراهــم آیــد. خداپرســت از ارائــه 
پیشــنهادی بــه ســازمان بــرای رهاســازی 
قــزل آال بــا ســایز بــزرگ در ایــن دریاچــه 
به شــکل آزمایشــی خبــر داد و افــزود: در 
مجمــوع احیــای دریاچه نئــور امیدبخش 
اســت و امیدواریــم بــه اهــداف موردنظــر 
خــود کــه کاهــش جمعیــت مهاجــم 
پــرورش  تــوان  افزایــش  و  کــراس 
ماهیــان قــزل آال در ایــن دریاچــه اســت 

ــم.  ــدا کنی دســت پی

باوجــود اینکــه کشــور مــا در زمســتان پشــت ســر، از 
ــپری  ــبی را س ــت مناس ــا وضعی ــزان بارش ه ــر می نظ
کمبــود  توانســت  بهــاری  بارش هــای  امــا  نکــرد 

بارش هــا را تــا حــدی تعدیــل و جبــران کنــد.
در  ویــژه  بــه   97 ســال  مناســب  بارندگی هــای  
اردیبهشــت ماه باعــث شــده تــا افــت 45 درصــدی 
بارش هــا در ابتــدای ســال جــاری هــم اکنــون بــه 
منفــی 27 درصــد برســد. از میــان 164 میلیمتر متوســط 
بارندگــی کــه از ابتــدای ســال آبــی جاری)ابتــدای 
ــای  ــر از ریزش ه ــون رخ داده 67 میلیمت ــاه( تاکن مهرم
ــت.  ــوده اس ــال ب ــه امس ــه ماه ــه س ــوط ب ــوی مرب ج

وضعیت مناسب بارش های 
بهاری امســال نسبت به سال گذشته

ــی   ــود پشــت ســرگذراندن زمســتان خشــک و کم باوج
ــه شــده از ســوی شــرکت  ــار ارائ ــا در کشــور آم بارش ه
ــع آب ایــران نشــان می دهــد بارش هــای  مدیریــت مناب
بهــاره امســال  یعنــی حــد فاصــل یکــم فروردیــن تــا 18 
ــران  ــا را جب ــود بارش ه ــی کمب ــته کم ــاه توانس خردادم
کنــد. براســاس ایــن آمارهــا در ســال آبــی جــاری یعنــی  
از ابتــدای مهــر 96 تــا هجــده خــرداد مــاه97،  بــه طــور 
متوســط 164.3 میلیمتــر بــارش در کشــور داشــته ایــم 

ــوده اســت،  ــته 225.7 ب ــال گذش ــم در س ــن رق ــه ای ک
ایــن ارقــام نشــان می دهــد کــه بــه صــورت کلــی 
وضعیــت بــارش هــا ســال گذشــته مناســبتر بــوده اســت 
امــا اگــر بخواهیــم وضعیــت اول فروردیــن تــا 18 خــرداد 
امســال و ســال گذشــته را بــه صــورت جداگانــه مقایســه 
ــای  ــال بارش ه ــه امس ــود ک ــی ش ــاهده م ــم مش کنی
بهــاری وضعیــت بهتــری داشــته انــد. ایــن رقــم یعنــی 
ــر  ــان در امســال67  میلیمت ــن مــدت زم بارش هــای ای
بــوده اســت در حالیکــه ایــن رقــم در ســال گذشــته عــدد 

48.6  را داشــته اســت.

شرایط مساعد حوضه های آبریز 
دریاچه ارومیه و خزر

از  برخــی  در  اخیــر  مــاه  دو  مناســب  بارش هــای 
ــز  ــای آبری ــا حوضه ه ــده ت ــب ش ــور موج ــق کش مناط
ــرایط  ــب ش ــه مرات ــزر ب ــای خ ــه و دری ــه ارومی دریاچ
بهتــری را نســبت بــه ســال گذشــته تجربــه کننــد 
ــا  ــه ترتیــب ب ــز ب ــه طــوری کــه ایــن دو حوضــه آبری ب
ــبت  ــا نس ــدی بارندگی ه ــش 44.6 و 13.1 درص افزای
ــن  ــن بی ــتند. در ای ــه رو هس ــته روب ــال گذش ــه س ب
ــد،  ــا 49 درص ــم ب ــرقی ه ــان ش ــتان های آذربایج اس
ــا 28  ــتان ب ــد، کردس ــا 46 درص ــی ب ــان غرب آذربایج
ــش  ــد افزای ــا 22 درص ــان ب ــاه و زنج ــد، کرمانش درص
بارندگی هــا نســبت بــه ســال گذشــته شــرایط بــه 
ــان ســایر اســتان های کشــور  ــری را در می ــب بهت مرات

تجربــه می کننــد.  ایــن وضعیــت بارندگــی بــر اســاس 
ــی  ــز اصل ــه آبری ــش حوض ــی ش ــرایط آب ــی ش بررس
کشــور)دریای خــزر، خلیــج فــارس و عمــان، دریاچــه 
ــوم(  ــرق و قره ق ــرزی ش ــزی، م ــالت مرک ــه، ف ارومی
اعــالم شــده اســت. آنطــور کــه در ایــن گــزارش آمــده 
اســت از اول تــا هجــدم خــرداد امســال دریــای خــزر 
ــه در  ــت در حالیک ــته اس ــارش داش ــر ب 23.2 میلیمت
ــم  ــن رق ــی ای ــن محــدوده زمان ســال گذشــته در همی
1.9 بــوده اســت، همچنیــن رقــم بارندگــی حوضــه 
ــال  ــران امســال 3.9 و در س ــزی ای ــالت مرک ــز ف آبری
ــز  ــه آبری ــن حوض ــت، همچنی ــوده اس ــته 0.2 ب گذش
قــره قــوم امســال 4.4 و  ســال گذشــته 0.1 میلیمتــر 

ــت. ــرده اس ــت ک ــارش دریاف ب
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امــروز روز پویــش بــدون پالســتیک اســت. ایــن طــرح مدتــی اســت کــه بــا 
هــدف آشــنا کــردن شــهروندان بــا خطــرات محیــط زیســتی پالســتیک اجــرا 
مــی شــود چراکــه در کشــور مــا ســاالنه حــدودا 185 هــزار تــن پالســتیک 
ــار  تولیــد می شــود و از ایــن منظــر جــزو 10 کشــور پــر مصــرف ظــروف یکب
مصــرف در دنیــا هســتیم. دیــروز نیــز هشــتم ژوئــن مصــادف بــا 18 خــراد 
ــتیکی و  ــی پالس ــگیری از آلودگ ــت و › پیش ــا اس ــوس ه ــی اقیان روز جهان
حمایــت از راه حــل هایــی بــرای یــک اقیانــوس ســالم‹ ، شــعار ایــن روز در 
ســال 2018 تعییــن شــد.آنطور کــه ایســنا گــزارش می دهــد تجزیــه ظــروف 
پالســتیکی و کیســه های یکبــار مصــرف در طبیعــت نــه تنهــا می توانــد 
ــود در آن  ــیمیایی موج ــواد ش ــه م ــد بلک ــول بکش ــرن ط ــار ق ــا چه ــی ت حت
می توانــد از طریــق خــاک وارد آب، گیاهــان و چرخــه غذایــی شــود و 
ــود  ــا وج ــذارد. ب ــای بگ ــادی برج ــتی و اقتص ــر بهداش ــات جبران ناپذی صدم
تمــام این هــا تنهــا تخمیــن زده شــد تــا ســال 2050 میــالدی تعــداد 
ــود و  ــوس هــا از تعــداد ماهــی هــا بیشــتر خواهــد ب پالســتیک هــای اقیان
ایــن یعنــی یــک فاجعــه زیســت محیطــی کــه بایــد هــر چــه زودتــر کنتــرل 
شــود. فاطمــه اکبرپــور -کارشــناس پســماند اداره حفاظــت محیــط زیســت 
ــر رفاهــی  ــالوه ب ــدرن ع ــی م ــرد: زندگ ــار ک ــاره اظه ــن ب ــران درای اســتان ته
کــه بــرای انســان بــه همــراه دارد گاه ضررهــای جبــران ناپذیــری نصیــب او 
ــار  ــه کیســه های پالســتیکی و ظــروف یک ب ــی ک ــال زمان ــرای مث ــد. ب می کن
ــر  ــذی خــود شــدند شــاید کمت ــن اســالف پارچــه ای و کاغ مصــرف جایگزی
ــه  ــل ب ــا، تبدی ــن جایگزین ه ــک همی ــده  نزدی ــرد در آین ــر می ک ــی فک کس
یکــی از معضــالت اصلــی محیــط زیســت شــوند. وی دربــاره ظــروف گیاهــی 
یکبارمصــرف توضیــح داد: شــکل و ظاهــر ایــن ظــروف کامــال مشــابه ظــروف 

ــر هســتند. ــه زیســت تخریب پذی ــاوت ک ــن تف ــا ای پالســتیکی اســت ب

روی خوش باران در بهار
بارش های بهاره امسال 40 درصد بیشتر از بهار سال گذشته بود

باوجــود اینکه کشــور ما در زمســتان پشــت 
ــت  ــا وضعی ــزان بارش ه ــر می ــر، از نظ س
مناســبی را ســپری نکــرد امــا بارش هــای بهــاری 
توانســت کمبــود بارش هــا را تــا حــدی تعدیــل و 
جبــران کند.بارندگی هــای  مناســب ســال 97 بــه 
ویــژه در اردیبهشــت ماه باعــث شــده تــا افــت 45 
درصــدی بارش هــا در ابتــدای ســال جــاری هــم 
ــان  ــد. از می ــد برس ــی 27 درص ــه منف ــون ب اکن
ــدای  ــه از ابت ــی ک ــط بارندگ ــر متوس 164 میلیمت
ســال آبــی جاری)ابتــدای مهرمــاه( تاکنــون رخ 
داده 67 میلیمتــر از ریزش هــای جــوی مربــوط 

بــه ســه ماهــه امســال بــوده اســت. 

مشــاور اداره کل محیــط زیســت مازنــدران گفــت: هیــچ یــک 
ــد و  ــه فاضــالب ندارن ــدران سیســتم تصفی از روســتاهای مازن
ایــن امــور موجــب آلودگــی مــی شــود. ،داریــوش مقــدس بــا 
بیــان اینکــه تنهــا 6 شــهر مازنــدران سیســتم تصفیــه فاضــالب 
ــک  ــچ ی ــت: هی ــل نیســتند، گف ــز کام ــا نی ــهری دارد و آنه ش
ــد و  ــه فاضــالب ندارن ــدران سیســتم تصفی از روســتاهای مازن
ایــن امــور موجــب آلودگــی مــی شــود. مشــاور اداره کل محیــط 
ــب  ــه موج ــی ک ــی از راهکارهای ــزود: یک ــدران اف ــت مازن زیس
کاهــش آلودگــی ســاحل و دریــا مــی شــود ایــن اســت 
ــای  ــرح ه ــه ط ــد ک ــا بپذیرن ــداری ه ــهرداری و فرمان ــه ش ک

ــد،  ــی دارن ــت محیط ــی زیس ــه آلودگ ــاحل ک ــازی س سالمس
تعطیــل شــوند. مقــدس بــا اشــاره بــه اینکــه بیشــتر شــناگاه 
ــت:  ــدارد، گف ــرار ن ــبی ق ــکان مناس ــزر در م ــای خ ــای دری ه
ــت  ــوده اس ــا آل ــود دری ــی ش ــرح م ــا مط ــانه ه ــه در رس اینک
ــن  ــت ای ــا واقعی ــران شــوند ام ــردم نگ ــی شــود م موجــب م
اســت کــه تنهــا 10 درصــد طــرح هــای سالمســازی در مازنــدران 
آلــوده اســت. وی بــا بیــان اینکــه ســاخت و ســازهای ســاحل 
ــرد:  ــار ک ــرد، اظه ــد آن را برطــرف ک ــی دارد و بای مشــکل قانون
بخشــی از ســاحل نیــز در اختیــار دســتگاه هــای دولتــی قــرار 

ــد پیشــقدم شــوند. دارد و بای

از  گفــت:  گلســتان  اســتان  برداشــت  ســتاد  دبیــر 
شــود  مــی  درخواســت  کلــزاکاران  بویــژه  کشــاورزان 
بقایــای محصــول،  از ســوزاندن  بــر خــودداری  عــالوه 
نســبت بــه افــزودن بقایــای گیاهــی بــه خــاک همــراه بــا 
ــاک ورزی  ــب خ ــتفاده از ادوات مناس ــا اس ــه ب ــود ازت ک
حفاظتــی اقــدام کننــد. وی افــزود: ســوزاندن بقایــای 
ــده  ــاک ش ــدن خ ــی ش ــفت و کلوخ ــبب س ــول س محص
و در نتیجــه افزایــش مصــرف آب را بــه دنبــال دارد. 
فاروقــی تصریــح کــرد: ســوزاندن بقایــای گیاهــی موجــب 
ــروب  ــت میک ــاک، کاهــش جمعی ــی خ ــاده آل ــش م کاه

ــت،  ــداری رطوب ــد خــاک، کاهــش ظرفیــت نگه هــای مفی
افزایــش فشــردگی خــاک و ســله  عناصــر غذایــی و 
ــای  ــوزاندن بقای ــت: س ــود. وی گف ــی ش ــاک م ــدی خ بن
گیاهــی در مــزارع کشــاورزان مطابــق قانــون هــوای پــاک 
ــی  ــوده و تخط ــوع ب ــال 96، ممن ــاه س ــرداد م ــوب م مص
ــه  ــی اضاف ــال دارد. فاروق ــه دنب ــی را ب ــرد قضای از آن پیگ
کــرد: بــر اســاس مــاده 45 قانــون حفــظ و احیــاء منابــع 
ــات، داخــل  ــزارع و باغ ــات در م ــش زدن نبات ــی، آت طبیع
بــدون اجــازه و نظــارت مامــوران  یــا مجــاور جنــگل 

جنگلبانــی ممنــوع اســت.

سوزاندنبقایایگیاهیپیگردقضاییداردروستاهای مازندران سیستم تصفیه فاضالب ندارند

پیام زیست سرپرست اداره کل هواشناسی خوزستان گفت: گرد و غبار محلی از شنبه تا اواسط 
هفته جاری در برخی نقاط استان تداوم دارد. 

آگهیمناقصه

عبدالمهدی رنجبر - شهردار ماهان

نوبت دوم
شـهرداری ماهـان در نظـر دارد امـور مربوط به تنظیف و نگهداری فضای سـبز سـطح 
شـهر ماهـان را بـه شـرکت هـای واجـد شـرایط واگـذار نماید. لـذا متقاضیـان مجاز 
مـی تواننـد تا تاریـخ 97/3/24 پیشـنهادات خـود را به همـراه ضمانـت نامه بانکی 
یـا واریـز وجـه نقد بـه حسـاب 0108113021002 بانک ملـی بنام شـهرداری ماهان به 

مبلـغ 50000000 ریـال به شـهرداری ماهان تحویـل نمایند.
ضمنـا شـهرداری ماهـان در رد یـا قبـول هـر یـک از پیشـنهادات مختـار اسـت و 
ضمانتنامـه نفـرات اول تـا سـوم در صورت انصـراف به نفع شـهرداری ضبـط می گردد .

اداره کل ثبت اسناد واماک استان کرمان
اداره ثبت اسناد واماک حوزه ثبت ملک جیرفت 

و  اراضـی  ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  هیـات 
سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی- آگهـی موضوع مـاده3 قانـون و ماده 
13آئیـن نامـه قانـون تعییـن  تکلیـف وضعیت ثبتـی واراضی و سـاختمان فاقد سـند 
رسـمی برابـررای شـماره139760319014000468-97/02/09هیات اول موضـوع قانـون 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در 
واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک جیرفت تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقای 
محمـود کمالـی مسـکونی فرزند ذوالفعلی بشـماره شناسـنامه 1747صـادره از جیرفت 
در ششـدانگ یـک بـاب خانـه به مسـاحت749/6 متـر مربع پـالک- فرعـی از 164- 
اصلـی مفـروز و مجزی شـده از پالک16فرعـی از164- اصلی قطعه یـک واقع دراراضی 
درزنگوئیـه مسـکون جبالبارزجیرفـت بخش34کرمان خریـداری از مالک رسـمی ورثه 
الـب ارسـالن طیـاری محرز گردیده اسـت.لذا به منظـور اطالع عموم مراتـب دردو نوبت 
بـه فاصلـه 15 روزآگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند 
مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولیـن آگهی به 
مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه این اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید، ظرف مدت 
یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض ،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم 
نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصول اعتـراض طبق 

مقـررا ت  سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد ./م الف/126
تاریخ انتشار نوبت اول:  97/03/06- تاریخ انتشار نوبت دوم:  97/03/20

جواد فا ریابی-رئیس ثبت اسناد اماک 

اداره کل ثبت اسناد واماک استان کرمان
اداره ثبت اسناد واماک حوزه ثبت ملک جیرفت 

و  اراضـی  ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  هیـات 
سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی- آگهی موضـوع ماده3 قانـون و ماده 
13آئیـن نامـه قانـون تعیین  تکلیـف وضعیت ثبتی واراضی و سـاختمان فاقد سـند 
رسـمی برابـررای شـماره139660319014007204-96/11/15هیات اول موضـوع قانـون 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر 
در واحـد  ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک جیرفـت تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی 
زهراخاکبـاز بنـی اسـدی فرزنـد هاشـم بشـماره شناسـنامه13372صادره ازبـم در 
ششـدانگ یـک بـاب خانـه و باغچـه بـه مسـاحت489متر مربـع پالک48فرعـی 
از1213- اصلـی مفـروز و مجزی شـده از پـالک- فرعـی از1213- اصلی قطعه 6واقع 
در اراضـی قنـات مومـن دلفارد جیرفـت بخش34 کرمـان خریداری از مالک رسـمی 
آقـای محمـود کمالی نـژاد محرز گردیده اسـت.لذا به منظور اطالع عمـوم مراتب دردو 
نوبت به فاصله 15 روزآگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند 
مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـندمی تواننـد از تاریخ انتشـاراولین آگهی به 
مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظرف مدت 
یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض ،دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایـی تقدیم 
نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض طبق 

مقـررا ت  سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد ./م الف/90
تاریخ انتشار نوبت اول:  97/03/06- تاریخ انتشار نوبت دوم:  97/03/20

جواد فا ریابی-رئیس ثبت اسناد اماک 
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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نقش کمرنگ سمن ها در احیای دریاچه ارومیه

جلب مشارکتهای مردمی در احیای دریاچه ارومیه موثر است

خبر

نماینــده مــردم خــاش، میرجــاوه، بخــش هــای 
ــال آب از  ــاره انتق ــاد، درب ــرت آب ــن و نص کوری
ــی  ــی آب ــکل ب ــع مش ــرای رف ــان ب ــای عم دری
ــه  ــا توج ــی رســد ب ــر م ــه نظ ــت: ب اســتان گف

بــه شــرایط مالــی حاکــم بــر کشــور و نداشــتن 
اجــازه بــرای واگــذاری ایــن طــرح بــه شــرکت 
ــن دوره از  ــوع در ای ــن موض ــی، ای ــای خارج ه
مجلــس بــه نتیجــه نرســد. علــی کــرد در جمــع 

ــورد  ــات م ــد امکان ــرد: بای ــان ک ــگاران بی خبرن
ــایر  ــتایی و عش ــردم روس ــای م ــرای بق ــاز ب نی
ــه در  فراهــم شــود، مدیریــت آب شــرب منطق
روســتاهای فاقــد لولــه کشــی آب شــرب و 
ــاز روســتاییان و عشــایر  ــورد نی رســاندن آب م
بــا تانکــر از اقــدام هایــی اســت کــه قســمتی از 
مشــکالت روســتاییان، کشــاورزان و دامــداران را 
برطــرف مــی کنــد، همچنیــن بــا ایجاد اشــتغال 
ــا  ــدگاری آن ه ــه مان ــتاها زمین ــدار در روس پای

فراهــم مــی شــود.

طرح انتقال آب دریای عمان 

در این مجلس به نتیجه نمی رسد

 رییس اداره محیط زیست استان تهران گفت: با اجرای برنامه مدیریت 
محیط زیستی نباید اجازه داد دریاچه چیتگر پیر و آلوده شود. 

ــای  ــش ه ــاوه، بخ ــاش، میرج ــردم خ ــده م نماین
ــتان  ــرد: سیس ــح ک ــاد، تصری ــرت آب ــن و نص کوری
ــا  ــا بحــران خشکســالی و ریزگرده و بلوچســتان ب
مواجــه اســت کــه در ســال هــای اخیــر مشــکات 
فراوانــی بــرای مــردم منطقــه به وجــود آورده اســت 
ــای  ــک ه ــر کم ــای اخی ــال ه ــفانه در س و متأس
باعــوض دولــت بــه دامــداران و کشــاورزان اســتان 

کافــی نبــوده اســت.

99 درصد مخزن 
سد اکباتان پر است

اســتان  مدیرعامــل شــرکت آب منطقــه ای 
ــزن  ــم مخ ــد از حج ــت: 99 درص ــدان گف هم
ســد اکباتــان پــر آب شــده امــا هنــوز ســرریز 
ــرد: در  ــار ک ــتوده اظه ــت.منصور س ــرده اس نک
حــال حاضــر ســد اکباتــان 33.5 میلیــون 
ــر در  ــه 650 لیت ــره دارد ک ــب آب ذخی مترمکع
ثانیــه بــرای مصارف شــرب و 500 لیتــر در ثانیه 
ــرای مصــارف کشــاورزی برداشــت می شــود.  ب
ــا  ــع بارش ه ــت قط ــه عل ــرد: ب ــح ک وی تصری
ورودی ســد اکباتــان کاهــش یافتــه و بــه 
ــر  ــه اگ ــت ک ــیده اس ــه رس ــر در ثانی 1500 لیت
بارندگــی داشــته باشــیم احتمــال ســرریز ســد 
وجــود دارد. ســتوده یــادآور شــد: ســد آبشــینه 
1.2 میلیــون لیتــر ذخیــره دارد کــه 80 لیتــر در 
ثانیــه بــرای مصــرف شــرب همــدان برداشــت 
ــا 45  ــر ب ــد کالن مالی ــن س ــود همچنی می ش
میلیــون مترمکعــب و ســد ســرابی تویســرکان 

ــر اســت.  ــب پ ــون مترمکع ــا 9 میلی ب

طرح کاشت نهال 
در تاالب هامون آغاز شد

و  سیســتان  زیســت  محیــط  مدیــرکل 
بلوچســتان از آغــاز طــرح کاشــت نهــال در 
300 هکتــار از بســتر تــاالب هامــون جهــت 
ــرای  ــاالب ب ــار ت ــرد و غب ــای گ ــرل کانون ه کنت
ــر داد.  ــت خب ــط محیط زیس ــتین بار توس نخس
وی تصریــح کــرد: بــا توجــه بــه تأثیر مســتقیم 
عواملــی از قبیــل: تــداوم خشکســالی های 
ــای 120 روزه  ــتان، و وزش باد ه ــه سیس منطق
بــر شــدت پدیــده گــرد و غبــار در منطقــه؛ 
اهمیــت و ضــرورت اجــرای طرح هایــی در 
رســاندن  به حداقــل  یــا  و  جهــت کاهــش 
تبعــات منفــی ایــن موضــوع بیــش از گذشــته 

ــت. ــده اس ــکار ش آش

محدودیت دسترسی مردم
 به ساحل در مازندران

عضــو هیــات علمــی دانشــگاه نوشــیروانی 
ــودن دســترس عمــوم  ــل گفــت: محــدود ب باب
ــکالت  ــی از مش ــدران یک ــواحل در مازن ــه س ب
ــتان  ــن اس ــی در ای ــگری دریای ــش گردش بخ
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــفقت ب ــه ش ــت. روزب اس
مطالعــات در حــوزه دریــا نــه تنهــا در مازنــدران 
بلکــه در کشــور با مشــکل و بــه رو اســت، اظهار 
کــرد: بســیاری از مشــکالت مــا ســبقه در تاریخ 
دارد.بــا بیــان اینکــه از لحــاظ مطالعــات فنی در 
دریــا ضعیــف هســتیم، گفــت: دریــای مازندران 
بــه لحــاظ وســعت بــا مجمــوع وســعت دریــای 
عمــان و خلیــج فــارس برابــری مــی کنــد امــا 

ــه فــردی دارد. ویژگــی هــای منحصــر ب

گزیده 

پیام زیست

هــر چنــد در جهــان امــروز نقــش 
ــمن  ــاد» س ــردم نه ــای م ــازمان ه س
ــکالت  ــل مش ــه ح ــک ب ــا، در کم «ه
هــای  حــوزه  در  جوامــع  مبتالبــه 
مختلــف از جملــه محیــط زیســت 
ــه  ــا ب ــر کســی پوشــیده نیســت، ام ب
نظــر مــی رســد ایــن موضــوع در 
طــرح احیــای دریاچــه ارومیــه آن 
ــی  ــه نم ــد جــدی گرفت ــه بای ــان ک چن
شــود. غفلــت از ظرفیــت »ســمن« 
هــا در طــرح هــای ســتاد احیــای 
ــکار  ــدی آش ــه ح ــه ب ــه ارومی دریاچ
اســت کــه مجیــد خدابخش، اســتاندار 
آذربایجــان شــرقی، بارهــا بــر ضــرورت 
تغییــر ایــن نگــرش و میــدان دادن بــه 
ــاد  ــردم نه ــای م ــازمان ه ــای س اعض
ــه  ــن پهن ــات ای ــه نج ــک ب ــرای کم ب
آبــی جهانــی تاکیــد کــرده اســت.
ــوری  ــزاری جمه ــگاه، خبرگ ــن ن ــا ای ب

اســالمی)ایرنا( مرکــز تبریــز، میزبــان 
از  جمعــی  حضــور  بــا  میزگــردی 
مســووالن، کارشناســان و مســووالن 
ــا  ــود ت ــاد ب ــردم نه ــای م ــازمان ه س
ــگ ســمن هــا در  ــل نقــش کمرن دالی
احیــای دریاچــه ارومیــه و راهکارهــای 
تغییــر ایــن وضعیــت را بررســی کنــد.

دالیل خشک شدن دریاچه از 
دیدگاه فعاالن محیط زیست

دبیــر کمیتــه اشــتغال و معیشــت 
احیــای  ســتاد  دفتــر  جایگزیــن 
دریاچــه در آذربایجــان شــرقی گفــت: 
ــه دلیــل اینکــه  در بروکراســی اداری ب
محتــوای رفتــاری بــر اســاس اهــداف 
شــده،  تعریــف  بروکراســی  خــود 
مشــارکت اجتماعــی پاســخگو نیســت.

ــازمان  ــزود: س ــا اف ــدی نی ــد مه وحی
از  جزیــی  نهــاد  مــردم  هــای 
اســت کــه  اجتماعــی  ســاختارهای 
ــج و  ــی را تروی ــای مردم ــارکت ه مش

تشــویق مــی کننــد.

هــدف  محتــوای  داد:  ادامــه  وی 
گــذاری مشــارکت هــای اجتماعــی، 
اســت  شــهروندان  مشــکالت  حــل 
ــن  ــه بی ــاهد فاصل ــل ش ــی در عم ول
بروکراســی و بخــش مشــارکت هــای 
اجتماعــی هســتیم.مهدی نیــا بــا بیــان 
ــرای  ــت ب ــط زیس ــظ محی ــه حف اینک
ــروری  ــیار ض ــده بس ــای آین ــل ه نس
ــه نظــر مــی رســد در  اســت، گفــت: ب
بروکراســی اداری ایــن ضــرورت فقــط 
ــی  ــده و نم ــته ش ــذ نوش ــر روی کاغ ب
ــن  ــداف تعیی ــه اه ــل ب ــد در عم توان

ــد. ــده برس ش

سطح پویایی تشکل های 
زیست محیطی در احیای 

دریاچه ارومیه 
دبیــر کمیتــه اشــتغال و معیشــت 
احیــای  ســتاد  دفتــر  جایگزیــن 
دریاچــه در آذربایجــان شــرقی گفــت: 
در دنیــا جایــگاه ســازمان هــای مــردم 
نهــاد در مشــارکت هــای اجتماعــی 

نیــا  اســت.مهدی  شــده  پذیرفتــه 
ــی ›ســمن‹  ــه داد: ســاختار اجرای ادام
ــی و  ــت اجتماع ــتای هوی ــا در راس ه
دفــاع از عملکــرد ســازمان بســیار مهــم 

ــت.  اس
ــی  ــه خوب ــردم ب ــار داشــت: م وی اظه
زیســت  آشــفته  وضعیــت  متوجــه 
ــه  ــراد ب محیطــی هســتند و برخــی اف
صــورت داوطلبانــه در راســتای تســهیل 
هایــی  وضعیــت، حرکــت  بهبــود  و 
انجــام داده اند.دبیــر کمیتــه اشــتغال 
ــای  ــن ســتاد احی و معیشــت جایگزی
ــا بیــان اینکــه ســاختارهای  دریاچــه ب
بــا  نهــاد  مــردم  هــای  ســازمان 
ــه  ــه دارد، ادام بروکراســی اداری فاصل
داد: آنهــا بــرای فعالیــت یــا بایــد 
ــه  ــا ب ــند و ی ــت باش ــه دول ــته ب وابس

ــد. ــل کنن ــردی عم ــورت ف ص

راهکارهای افزایش 
مشارکت اجتماعی 

در احیای دریاچه ارومیه
معیشــت  و  اشــتغال  دبیرکمیتــه 
جایگزیــن ســتاد احیــای دریاچــه 
ــی از  ــا یک ــه ســمن ه ــان اینک ــا بی ب
تاثیرگــذار  اجتماعــی  ســاختارهای 

مســاله  کــرد:  تاکیــد  هســتند، 
بــدون مشــارکت  ارومیــه  دریاچــه 
شــود.مهدی  نمــی  حــل  مردمــی 
ضــروری  اینکــه  بیــان  بــا  نیــا 
ــوع  ــه موض ــی ب ــرش دولت ــت نگ اس
تغییــر  ارومیــه  دریاچــه  احیــای 
ــه  ــا دریاچ ــتاد احی ــزود: س ــد، اف کن
آن  نتوانســته  تاکنــون  ارومیــه 
اجتماعــی  نقــش  بایــد  کــه  طــور 
ــرد:  ــه ک ــد.وی اضاف ــا کن ــود را ایف خ
بــرای  اجتماعــی  هــای  مشــارکت 
حــل معضــل دریاچــه بایــد مــورد 
توجــه مدیــران دولتــی قــرار گیــرد و 
ــد. ــان دهن ــل نش ــد آن را در عم بای

نهــاد  مــردم  ســازمان  مدیرعامــل 
ــاران زیســت  ــی ›همی زیســت محیط
ــل  ــه معض ــان اینک ــا بی ــز ب ــبز‹ نی س
نســخه  تجویــز  نیازمنــد  محلــی 
ــای  ــرای احی ــی اســت، گفــت: ب محل
ســاختارهای  ارومیــه  دریاچــه 
محلــی بایــد تقویــت شــوند و تــا 
ــرای آن  ــی ب ــه نســخه محل ــی ک زمان
ــر  ــای دیگ ــه ه ــود، برنام ــته نش نوش
ــر  ــن ام ــورد وای ــد خ ــت خواه شکس
ــه  ــاالن منطق ــرافکندگی فع ــث س باع

ــود. ــی ش م

مســـوول دبیرخانـــه تـــاالب هـــای آذربایجـــان 
شـــرقی نیـــز گفـــت: متاســـفانه نقـــش مـــردم 
بـــه عنـــوان بازیگـــران اصلـــی حـــوزه دریاچـــه 
ــی  ــا زمانـ ــده و تـ ــه شـ ــده گرفتـ ــه نادیـ ارومیـ
ــه  ــکل دریاچـ ــود، مشـ ــه نشـ ــه آن توجـ ــه بـ کـ
ــه  ــران بـ ــزود: بحـ ــد.وی افـ ــد شـ ــل نخواهـ حـ
ـــر  ـــه ه ـــه ب ـــه ارومی ـــرای دریاچ ـــده ب ـــود آم وج
دلیلـــی کـــه باشـــد نیـــاز اســـت کـــه از طریـــق 
ـــل  ـــرای ح ـــی ب ـــای مردم ـــارکت ه ـــش مش افزای
ـــت:  ـــار داش ـــرد. وی اظه ـــدام ک ـــران اق ـــن بح ای
ـــه  ـــای دریاچ ـــرای احی ـــا ب ـــزی ه ـــه ری ـــد برنام بای
ارومیـــه در راســـتای افزایـــش مشـــارکت هـــای 
ـــن  ـــه ای ـــفانه ب ـــه متاس ـــود ک ـــام ش ـــی انج مردم
ـــت. ـــده اس ـــدی نش ـــه ج ـــون توج ـــا کن ـــوع ت موض

س
فار

س: 
عک

اداره کل ثبت اسناد و اماک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و اماک حوزه ثبت ملک گلباف 
هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی 
اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی- آگهی موضوع 
مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آئیـن نامـه قانـون تعیین تکلیـف وضعیت 
ثبتـی و اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی - برابر رای شـماره 
تکلیـف  تعییـن  قانـون  اول موضـوع  139660319062000790 هیـات 
وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در 
واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک گلبـاف تصرفـات مالکانـه بالمعـارض 
متقاضـی آقـای احمـد شـریفی فرزنـد علـی بشـماره شناسـنامه 38 
صـادره از گلبـاف در یـک بـاب خانـه و باغچـه بـه مسـاحت 566/3 
مترمربـع پـالک 1 فرعـی از 1646-اصلی مفروز و مجزی شـده از پالک 
1646 اصلـی واقـع در گلبـاف خیابـان انقـالب کـوی شـهید کالنتـری 
خریداری از مالک رسـمی آقای علی شـریفی محرز گردیده اسـت. لذا 
بـه منظـور اطالع عمـوم مراتـب در دو نوبت به فاصلـه 15 روز آگهی می 
شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی 
اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، 
ظـرف مـدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خـود را به 
مراجـع قضایـی تقدیم نماینـد. بدیهی اسـت در صـورت انقضای مدت 
مذکـور و عـدم وصول اعتراض طبق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد 

شـد.م الف 300
تاریخ انتشار نوبت اول : 97/3/5

تاریخ انتشار نوبت دوم : 97/3/20
محمد مقصودی – رییس ثبت اناد و اماک گلبافت

متن آگهی 
محکوم له:رضا شاهم آبادی

محکوم علیه:سعید حاجی خانی
پیـرو آگهـی هـای منتشـره در جرایـد بدینوسـیله به 

سـعید حاجـی خانـی کـه مجهـول المـکان مـی باشـد ابـالغ مـی 

شـود طبق اجرائیه صادره از شـعبه 4 در پرونده کالسـه 960590 به 

موجـب دادنامـه شـماره 9609973492401069 مـورخ 1397.3.19 

صـادره از شـهبه 4 محکـوم علیـه محکومیت خوانـدگان  به حضور 

در یکی از دفاتر اسـناد سـند رسـمی و انتقال سـند رسـمی خودرو 

جیـپ شـهباز مـدل 1356 بـه رنـگ طالئـی و بـه شـماره انتظامی 

97-515ب24  بنـام خواهـان و پرداخـت نیـم عشـر در حق دولت 

در حـق محکـوم لـه مـی باشـد.پرداخت نیم عشـر حق اجـرا و نیز 

هزینـه هـای اجرائی بر عهده محکوم علیه می باشـد.بدیهی اسـت 

بـا توجـه به غیابی بـودن حکم،اجرای حکم غیابـی منوط به ضامن 

معتبـر یـا اخـذ تامیـن مناسـبت از محکـوم لـه، یـا ابـالغ واقعـی 

اجرائیـه بـه محکـوم علیه می باشـد لذا مفـاد اجرائیه صـادره یک 

نوبـت در اجـرای مـاده 73 آ.د.م و مـاده 9 اجـرای احـکام مدنـی 

در یکـی از جرائـد کثیـر االنتشـار درج مـی گـردد تـا ظـرف ده روز 

پس از انتشـار اگهی نسـبت بـه اجرای مفاد اجرائیه اقـدام گردد.در 

غیـر ایـن صورتواحـد اجرای احـکام طبق مقررات نسـبت به اجرای 

مدلـول اجرائیـه و وصـول هزینـه اجرائـی اقدام خواهـد نمود.

متصدی امور دفتری دادگاه شورای حل اختاف شماره 4 شهرستان 
رفسنجان-مطهره کاظمی

متن آگهی 
آگهـی ابـالغ وقـت رسـیدگی و دادخواسـت و ضمائـم به خانم شـعله ابراهیمـی فرزند 

عبـاس  خواهـان بانـک مهـر اقتصـاد دادخواسـتی بـه طرفیـت خوانـده خانـم شـعله 

ابراهیمـی بـه خواسـته مطالبـه وجه  مطرح که به این شـعبه ارجاع و به شـماره پرونده 

کالسـه 9609983492600779 شـورای حـل اختـالف شـماره 6  شهرسـتان رفسـنجان ثبـت و وقت 

رسـیدگی مـورخ 1397.430سـاعت 16:00 تعییـن کـه حسـب دسـتور دادگاه طبق موضوع مـاده 73 

قانـون ائیـن دادرسـی مدنی بـه علت مجهول المکان بـودن خوانده و درخواسـت خواهان مراتب یک 

نوبـت در یکـی از جرایـد کثیر االنتشـار آگهی می گـردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشـار 

آگهـی بـه دفتـر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشـانی کامل خود نسـخه ثانی دادخواسـت و ضمائم را 

دریافـت و در وقـت مقـرر فوق جهـت رسـیدگی در دادگاه حاضر گردد.

م-الف 3817

متصدی امور دفتری دادگاه شورای حل اختاف شماره 6 شهرستان رفسنجان –سمیه صفاری

متن آگهی 
ابـالغ وقـت رسـیدگی و دادخواسـت و ضمائـم بـه خانـم زهـرا برنـو فرزنـد  آگهـی 

عـوض  خواهـان بانـک مهـر اقتصـاد دادخواسـتی بـه طرفیـت خوانـده خانـم زهـرا برنو 

بـه خواسـته مطالبـه وجـه  مطـرح کـه بـه این شـعبه ارجـاع و به شـماره پرونده کالسـه 

9609983492600779 شـورای حـل اختـالف شـماره 6  شهرسـتان رفسـنجان ثبـت و وقت رسـیدگی 

مـورخ 1397.4.30سـاعت 16:00 تعییـن کـه حسـب دسـتور دادگاه طبق موضوع مـاده 73 قانون ائین 

دادرسـی مدنـی بـه علت مجهـول المکان بودن خوانده و درخواسـت خواهان مراتب یـک نوبت در یکی 

از جرایـد کثیـر االنتشـار آگهـی مـی گردد تا خوانـده ظرف یک ماه پـس از تاریخ انتشـار آگهی به دفتر 

دادگاه مراجعـه و ضمـن اعـالم نشـانی کامـل خود نسـخه ثانـی دادخواسـت و ضمائم را دریافـت و در 

وقـت مقـرر فوق جهـت رسـیدگی در دادگاه حاضـر گردد.م-الـف 3816

متصدی امور دفتری دادگاه شورای حل اختاف شماره 6 شهرستان رفسنجان –سمیه صفاری

اداره کل ثبت اسناد واماک 
استان کرمان اداره ثبت اسناد 
واماک حوزه ثبت ملک جیرفت

هیـات موضوع قانـون تعیین تکلیف 
وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند 
مـاده  و  قانـون  مـاده3  آگهـی موضـوع  رسـمی- 
13آئیـن نامه قانون تعییـن  تکلیف وضعیت ثبتی 
واراضـی و سـاختمان فاقـد سـند رسـمی برابـررای 

شماره139760319014000472-97/02/09هیات 
اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر 
در واحـد  ثبتـی حوزه ثبت ملـک جیرفت تصرفات 
مالکانـه بالمعارض متقاضی خانم فاطمه سـعیدی 
گراغانی فرزند اسـداله بشـماره شناسنامه 25صادره 
بـه  خانـه  بـاب  یـک  ششـدانگ  در  جیرفـت  از 
مسـاحت169متر مربـع پـالک- فرعـی از1- اصلی 
مفـروز و مجـزی شـده از پالک8فرعـی از1- اصلی 

قطعـه یـک واقـع در اراضـی محمـد آبـاد مسـکون 
جبالبارزجیرفت بخش34کرمان خریداری از مالک 
رسـمی آقـای وهاب حسـام عارفـی محـرز گردیده 
اسـت.لذا بـه منظور اطـالع عموم مراتـب دردو نوبت 
بـه فاصلـه 15 روزآگهـی مـی شـود در صورتـی کـه 
اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار 
اولیـن آگهـی بـه مـدت دو ماه اعتـراض خـود را به 
ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خود 
را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نمایند . بدیهی اسـت 
در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول 
اعتـراض طبـق مقـررا ت  سـند مالکیـت صـادر 

خواهدشـد./م الـف/131
تاریخ انتشار نوبت اول:  97/03/06
تاریخ انتشار نوبت دوم:  97/03/20

جواد فا ریابی-رئیس ثبت اسناد اماک 

شعبه سوم دادیاری دادسرای 
عمومی وانقاب 
شهرستان جیرفت

نظربـه اینکـه آقـای امید کردسـتانی 
نـژاد فرزند احمد در کالسـه پرونده 970124شـعبه 
سـوم دادیاری شهرسـتان جیرفت بـه اتهام صدور 
چـک بـال محـل موضـوع شـکایت خانـم محبوبه 

سـیف آبـادی فرزنـد حسـین ،ظـرف مـدت یـک 
مـاه از تاریـخ نشـرآگهی در شـعبه حاضـر شـوید 
درغیـر اینصـورت علیه شـما اتخاذ تصمیـم گرفته 

خواهد شـد .
جواد دهقان
 دادیار شعبه سوم دادسرای عمومی وانقاب جیرفت
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مدیــرکل مــوزه ملــی ایــران اعــالم کــرد: 
براســاس تفاهم نامــه مــوزه ملــی ایــران 
و مــوزه »درنتــز« )Drents ( هلنــد، 196 
ــرای  ــکان باســتانی کشــور ب ــر از 70 م اث
ــه  ــاه ب ــج م ــدت پن ــه م ــگاهی ب نمایش
مــوزه درنتــز درا یــن کشــور منتقــل شــد.

 جبرئیــل نوکنــده تاکیــد کــرد: ایــن 
ــد  ــران: مه ــوان »ای ــا عن ــگاهی ب نمایش
ــن  ــهر آس ــز، ش ــوزه درنت ــدن« در م تم
)Assen( هلنــد از 26 خردادمــاه امســال 
ــا  ــج مــاه برپ ــه مــدت پن ــان ب ــا 27 آب ت

ــود. ــد ب خواه

ــب  ــار منتخ ــال آث ــه ی وی انتق ــه گفت ب
برنامه ریــزی  براســاس  نمایشــگاه 
پنــج شــنبه 17  روز  در  انجــام شــده 
ــی  ــژه امنیت ــدات وی ــا تمهی ــاه ب خردادم
در هــر دو کشــور بــه مــوزه درنتــز انجــام 

ــت. ــده اس ش
ــگاه 196  ــن نمایش ــرد: در ای ــد ک او تاکی
ــاد مــکان باســتانی  ــر از بیــش از هفت اث
مربــوط بــه  دوره پارینه ســنگی قدیــم 
ــران  ــی ای ــوزه مل ــوی از م ــا دوره صف ت
کارشناســان  اســت.  شــده  انتخــاب 
دو مــوزه تــالش کردنــد مجموعــه ای 

مناســب و متنــوع از دوره هــای مختلــف 
ایــران  و در شــأن فرهنــگ و تمــدن 
انتخــاب کنند.نوکنــده قدیمتریــن اثــر 
غــار  بــه  متعلــق  را  نمایشــگاه  ایــن 
ــت  ــا قدم ــالن ب ــی« در گی ــد رش »دربن

بیــش از 200 هــزار ســال دانســت.
ــتان  ــن در اس ــهر آس ــز در ش ــوزه درنت م
درنتــه در شــمال هلنــد  قــرار دارد و 
ــت  ــال قدم ــصت س ــدو ش ــش از ص بی
دارد. ایــن مــوزه آثــاری از دوره هــای 
ــر را در  ــر معاص ــا هن ــخ ت ــش از تاری پی

خــود دارد.

درحالـی کـه برخی هـا از زیـادی تعطیـالت در ایـران گلـه 
ایـران و سـایر  امـا  مقایسـه آمـاری تعطیـالت  دارنـد 
کشـورها  نشـان می دهـد که ایـران از نظر تعطیـالت رتبه 
باالیـی نـدارد امـا هدف مند نبـودن همین مقـدار تعطیلی 
آشـفتگی هایی را بـه وجـود آورده. در واقـع در ایـران روز 
پنجشـنبه روز کاری اسـت، امـا نیمـه وقـت. البتـه گـروه 
تعطیـل  روز  ایـن  در  هسـتند کـه  کارمنـدان  از  زیـادی 
هسـتند امـا، پنجشـنبه ها در ایـران رسـما تعطیل نیسـت 
و همیـن مسـاله باعث می شـود ایـران در مقایسـه با نرم 
جهانـی روزهـای تعطیـل در طـول یـک سـال، روزهـای 
تعطیـل کمتـری داشـته باشـد. ایـن هفته هم براسـاس 

شـد رسانه ها،مشـخص  بررسـی های 
بـا توجه به تعطیـالت سـال 1397، 51 روز تعطیالت آخر 
هفتـه و 25 روز تعطیـالت رسـمی در ایـران داریـم. یعنی 
در کل 76 روز کـه در مقایسـه بـا کشـورهای اروپایـی و 

آمریکای شـمالی بسـیار کم اسـت.
بـر اسـاس آمار هـا ایـران در مقایسـه بـا دیگـر کشـورها 
روزهـای تعطیـل کمتـری دارد. امـا نکتـه ای کـه دربـاره 
تعطیـالت در ایـران از سـوی برنامه ریـزان و متخصصـان 
امـور اجتماعـی و اقتصـادی مطـرح می شـود ایـن اسـت 

کـه تعطیـالت در کشـور بـه شـکلی هدفمنـد وجـود ندارد 
و بخـش زیـادی از ایـن روزهـای تعطیـل بـدون برنامـه 
و در شـرایطی رخ می دهـد کـه روزهـای بیـن التعطیلیـن 
را هـم شـامل می شـود و بـرای روزهـا کشـور در شـرایط 
بـدون  جاده هـا  می گیـرد.  قـرار  رسـمی  غیـر  تعطیلـی 
و  حمـل  وسـایل  می شـود،  شـلوغ  قبلـی  آمادگی هـای 
نقـل عمومـی ظرفیت و آمادگـی این تعطیـالت را ندارند، 
خدمـات رسـمی بـه مـردم در مراکـز دولتـی بـا چالـش 
مواجـه می شـود و حتـی در بسـیاری از مـوارد مـدارس و 
دانشـگاه ها و برنامه هـای آنهـا را هـم تحـت شـعاع قـرار 
می دهـد، چالشـی که نشـان می دهـد در ایـران تعطیالت 
زیـاد نیسـت امـا بـه صـورت هدفمنـد بـرای آن برنامـه 

نمی شـود. ریـزی 

آمریکا و اروپا دو برابر ایران تعطیلی دارند
درحالـی کـه تعـداد روزهـای تعطیلـی در ایـران بـه 76 
و  اروپایـی  کشـورهای  بـرای  رقـم  ایـن  کـه  می رسـد 
آمریـکای شـمالی  124 می رسـد.بعد از آمریـکا، آلمـان 
بـا داشـتن  121 روز تعطیـل در رتبـه بعـدی قـرار دارد.
تعطیـالت ایـران حتـی در میـان کشـورهای آسـیایی هم 
زیـاد نبـوده و  چیـن و ژاپـن بـا داشـتن   بـه ترتیب 122 
و 127 روز تعطیـل رکـورددار  روزهـای تعطیـل در سـال 

هسـتند.
امـا در چیـن بـرای کارگـران چینـی، عـالوه بـر تعطیـالت 

آخـر هفتـه، در طـول سـال روزهـای دیگـری همچـون 
روز سـال نـو، جشـنواره بهـار، روز کارگـر و روز ملـی نیـز 
بـه عنـوان روزهـای تعطیـل محاسـبه مـی شـود. در بین 
کارگـران آنهایـی که در شـرکت های چندملیتی مشـغول 
بـه کار هسـتند عـالوه بر روزهـای گفته شـده از تعطیالت 
کریسـمس نیـز بهره مـی برند. تعطیالت سـالیانه نیز که 
بیـن یـک تـا دو هفتـه اسـت معموال بـه صـورت توافقی 
میـان کارگـران و کارفرمایـان تعییـن مـی شـود. اینگونـه 
تعطیـالت کـه جمعـا 16 روز هسـتند چیـن را بـه عنـوان 
یکـی از اولیـن کشـورها با تعطیلی زیـاد معرفی می کنند.

انتقال ۱۹۶ اثر باستانی
 ایران به هلند

معاون صنایع دستی سازمان میراث:

نمایشگاهملیصنایعدستی

شهریوربرگزارمیشود

معاون صنایع دسـتی و هنرهای سنتی سـازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی 
و گردشـگری گفـت: »برنامه ریزی هـای الزم بـرای بازدید هیات هـای تجاری از 
اتحادیـه اروپـا و کشـورهای حوزه خلیج فارس از نمایشـگاه ملی صنایع دسـتی 
انجـام شـده اسـت، همچنیـن بـا تورهـای گردشـگری ارتبـاط برقـرار کرده ایـم 
تـا ایـن تورهـا از نمایشـگاه ملـی صنایع دسـتی بازدیـد کنند.«پویـا محمودیان 
معـاون صنایع دسـتی و هنرهـای سـنتی در آسـتانه روز جهانـی صنایع دسـتی  
گفـت: »روز 20 خـرداد روز جهانـی صنایع دسـتی اسـت، ایـران به عنـوان یکـی 
از کشـورهای شـورای جهانـی صنایع دسـتی هـر سـال برنامه هـای متعـددی را 
در ایـن روز برگـزار می کـرده اسـت، امـا امسـال بـا توجـه بـه قـرار گرفتـن این 
روز در مـاه مبـارک رمضان، نمایشـگاه ملی صنایع دسـتی در شـهریورماه برگزار 
می شـود.«او تصریـح کـرد: »پاسداشـت روز جهانی صنایع دسـتی پـس از ایام 
مـاه مبـارک رمضـان برگـزار می شـود امـا اسـتان ها برنامه هـای متعـددی را 
هم زمـان بـا ایـن روز در اسـتان های خـود برگـزار می کنند.«محمودیـان اضافـه 
اتحادیـه  از  تجـاری  بازدیـد هیئت هـای  بـرای  »برنامه ریزی هـای الزم  کـرد: 
اروپـا و کشـورهای خلیـج فـارس از نمایشـگاه ملی صنایع دسـتی انجام شـده 
اسـت، همچنیـن بـا تورهـای گردشـگری ارتبـاط برقـرار کرده ایـم تا ایـن تورها 
از نمایشـگاه ملـی صنایع دسـتی بازدیـد کنند.«معاون صنایع دسـتی و هنرهای 
سـنتی افزود: »بخش بندی کاال در حوزه صنایع دسـتی کشـورمان بسـیار متنوع 
اسـت، صنایع دسـتی نفیـس، صنایع دسـتی بـا طراحـی جدیـد، صنایع دسـتی 
سـنتی و صنایع دسـتی کاربـردی از جملـه ایـن بخش بندی هاسـت.« او یادآور 
شـد: »خانـه ایرانـی مدلـی بـود کـه برنامه ریزی های بسـیاری بـرای آن انجام 
شـد، در ایـن خانـه صفـر تـا صد از صنایع دسـتی اسـتفاده شـده اسـت، ما بر 
همیـن اسـاس طـرح جهیزیـه صنایع دسـتی را بـه دولـت ارائـه کردیـم، خانـه 
ایرانـی آن قـدر جـذاب بوده اسـت که مـا از کشـورهای خارجی درخواسـت های 

بسـیاری بـرای ارائه آن داشـته ایم.«

ــه آشفته بازار تعطیالت در ایران ــران در مقایس ــا ای ــاس آمار ه ــر اس ب
ــل  ــای تعطی ــورها روزه ــر کش ــا دیگ ب
دربــاره  کــه  نکتــه ای  امــا  دارد.  کمتــری 
تعطیــات در ایــران از ســوی برنامه ریــزان 
ــادی  ــی و اقتص ــور اجتماع ــان ام و متخصص
ــات  ــه تعطی ــت ک ــن اس ــود ای ــرح می ش مط
ــدارد  ــد وجــود ن ــه شــکلی هدفمن در کشــور ب
ــل  ــای تعطی ــن روزه ــادی از ای ــش زی و بخ
بــدون برنامــه و در شــرایطی رخ می دهــد 
کــه روزهــای بیــن التعطیلیــن را هــم شــامل 
می شــود و بــرای روزهــا کشــور در شــرایط 

ــرد.  ــرار می گی ــمی ق ــر رس ــی غی تعطیل

محــدوده  روشــمند  باستان شناســی  بررســی  طــرح 
ــتان  ــتان دشتس ــان در شهرس ــی برازج ــای هخامنش کاخ ه
بوشــهر منجــر بــه شناســایی محوطه هــای متعــددی از 
محمدخانــی، سرپرســت  شــد.کوروش  هخامنشــی  دوره 
باستان شناســی روشــمند محــدودۀ کاخ  طــرح بررســی 

ــرد. ــالم ک ــر را اع ــان  خب ــی برازج ــای هخامنش ه
ایــن باستان شــناس همچنیــن از کشــف آثــار فراوانــی 
از دوره هــای پیــش از تاریــخ )هــزارۀ پنجــم قبــل از 
ــرا  ــی، ف ــی )هخامنش ــف تاریخ ــای مختل ــالد(، دوره ه می

ــرون نخســت  هخامنشــی، ساســانی( و دوران اســالمی )ق
ــر داد. ــه( خب و میان

محمدخانــی بــا اشــاره بــه ایــن کــه محوطه هــا و آثــار 
دوران ساســانی و قــرون نخســتین اســالمی بیشــترین 
ــار  ــت: »آث ــه خــود اختصــاص داده اســت، گف ــی را ب فراوان
شناسایی شــده گــواه تمرکــز محوطه هــای هخامنشــی در 
ــی  ــای دائم ــه رودخانه ه ــرف ب ــت و مش ــای باالدس پهنه ه
آن  انشــعابات  و  دالکــی  رودخانــۀ  به خصــوص  منطقــه 

ــت.« اس

ــی، صنایع دســتی  ــی اداره کل میراث فرهنگ ــر فن مســوول دفت
و گردشــگری اســتان قــم از آغــاز عملیــات تعییــن محــدوده 
حفاظتــی و دیوارکشــی ســه محوطــه تاریخــی قــم خبــر داد.

کاظــم فدائیــان مســوول دفتــر فنــی ایــن اداره کل روز شــنبه 
ــن  ــن تعیی ــزود: »ای ــر اف ــن خب ــالم ای ــا اع ــرداد 97 ب 19 خ
محــدوده حفاظتــی شــامل تپــه تاریخــی چهــل بنــدگان 
روســتای صــرم واقــع در بخــش کهــک، قــره تپــه قمــرود و 
تپــه تاریخــی روســتای البــرز واقــع در بخــش مرکــزی قــم، 
اســت.«فدائیان ادامــه داد: »عملیــات حصــار كشــی محوطــه 

بــا هزینــه ای بالــغ بــر 800میلیــون ریــال و بــا اعتبــارات ملــی 
ــه  ــت قره تپ ــزود: »قدم ــود.«او اف ــی ش ــام م ــتانی انج و اس
ــه  ــردد ک ــالد بازمی گ ــش از می ــال پی ــزار س ــه 6ه ــرود ب قم
ــرای مــردم  ارزش باستان شناســی زیــادی دارد و متأســفانه ب
ــان  ــده اســت.«فدائیان خاطرنش ــناخته مان ــران ناش ــم و ای ق
کــرد: »در نهمیــن فصــل کاوش صورت گرفتــه در منطقــه 
ــه  ــهور ب ــوش مش ــز منق ــفال قرم ــر روی س ــم، ب ــرود ق قم
ــت  ــی یاف ــگ ایران ــش یوزپلن ــن نق ــمه علی، قدیمی تری چش

شــده اســت.«

دیوارکشی 3 محوطه تاریخی در قم آغاز شدشناسایی محوطه های متعدد هخامنشی در برازجان

مرمت بازار بزرگ و تاریخی شهرضا آغاز شد
عملیات مرمت بازار تاریخی شهرستان شهرضا پیش از ظهر امروز با حضور مدیر 

اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان به صورت 
رسمی آغاز شد.

پیام میراث

هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی 
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی آگهــی موضوع 
ــن  ــون تعیی ــه قان ــن نام ــاده 13 آئی ــون و م ــاده 3 قان م
تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی 
اول  هیــأت   1397/3/7 ـ   139760318019001307 شــماره  رأی  برابــر 
ــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای  موضــوع قان
ــش  ــک تال ــت مل ــی حــوزه ثب ــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبت فاق
تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای میــر حســن ســیدان 
خطبــه ســرا فرزنــد مرحــوم میرحســن بشــماره شناســنامه 3592 صــادره 
از تالــش ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی بــه مســاحت 5734/60 
ــده از  ــزی ش ــروز و مج ــی مف ــی 1789 از 19 اصل ــالک فرع ــع پ مترمرب
پــالک 237 واقــع در قریــه خطبــه ســرا بخــش 28 گیــالن خریــداری از 
ــده اســت.  ــه ســرا محــرز گردی ــام بصیــری خطب مالــک رســمی آقــای ان
ــه 15 روز  ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب ــوم مرات ــالع عم ــور اط ــه منظ ــذا ب ل
ــند  ــدور س ــه ص ــبت ب ــخاص نس ــه اش ــی ک ــود در صورت ــی ش ــی م آگه
مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار 
اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و 
پــس از اخــذ رســید ، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، 
ــد. بدیهــی اســت  ــم نماین ــی تقدی ــه مراجــع قضای دادخواســت خــود را ب
در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات 

ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/3/20  تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/4/3
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هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی 
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی آگهــی موضوع 
ــن  ــون تعیی ــه قان ــن نام ــاده 13 آئی ــون و م ــاده 3 قان م
تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی 
برابــر رأی شــماره 139760318019001266 ـ 1397/3/3 هیــأت اول 
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک تالــش 
تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای داریــوش اردوخانــی 
ریــک فرزنــد ابراهیــم بشــماره شناســنامه 1914 صــادره از تالــش 
ششــدانگ یــک بــاب خانــه و محوطــه بــه مســاحت 265/60 مترمربــع 
پــالک فرعــی 11196 از 9 اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــالک 208 
ــمی  ــک رس ــداری از مال ــالن خری ــش 28 گی ــک بخ ــه ری ــع در قری واق
آقــای وراث حافــظ جعفــری پــور ریــک محــرز گردیــده اســت. لــذا بــه 
ــی  ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب ــوم مرات ــالع عم ــور اط منظ
ــه صــدور ســند مالکیــت  مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت ب
متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن 
آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس 
ــراض،  ــلیم اعت ــخ تس ــاه از تاری ــک م ــدت ی ــرف م ــید ، ظ ــذ رس از اخ
دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت 
در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق 

ــت صــادر خواهــد شــد.  ــررات ســند مالکی مق
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/3/20  تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/4/3
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هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی 
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی آگهــی موضوع 
ــن  ــون تعیی ــه قان ــن نام ــاده 13 آئی ــون و م ــاده 3 قان م
تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی 
اول  هیــأت   1397/3/7 ـ   139760318019001308 شــماره  رأی  برابــر 
ــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای  موضــوع قان
ــش  ــک تال ــت مل ــی حــوزه ثب ــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبت فاق
ــدی  ــن مجی ــای شــجاع الدی ــارض متقاضــی آق ــه بالمع ــات مالکان تصرف
ــش  ــادره از تال ــنامه 69 ص ــماره شناس ــن بش ــام الدی ــد نظ ــه فرزن ویزن
ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی بــه مســاحت 5186/28 مترمربــع 
ــالک 143  ــده از پ ــزی ش ــروز و مج ــی مف ــی 507 از 26 اصل ــالک فرع پ
ــمی  ــک رس ــداری از مال ــالن خری ــش 28 گی ــه بخ ــه ویزن ــع در قری واق
ــالع  ــور اط ــه منظ ــذا ب ــت. ل ــده اس ــرز گردی ــی مح ــل دریای ــای خلی آق
عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در 
صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی 
اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه 
ــس از اخــذ  ــن اداره تســلیم و پ ــه ای ــراض خــود را ب ــاه اعت مــدت دو م
رســید ، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت 
ــورت  ــت در ص ــی اس ــد. بدیه ــم نماین ــی تقدی ــع قضای ــه مراج ــود را ب خ
ــند  ــررات س ــق مق ــراض طب ــول اعت ــدم وص ــور و ع ــدت مذک ــای م انقض

ــد.  ــد ش ــادر خواه ــت ص مالکی
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/3/20   تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/4/3
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هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی 
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی آگهــی موضوع 
ــن  ــون تعیی ــه قان ــن نام ــاده 13 آئی ــون و م ــاده 3 قان م
تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی 
برابــر رأی شــماره 139760318019001277 ـ 1397/3/5 هیــأت اول 
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک تالــش 
تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای محمــد بختیــارزاده 
فرزنــد هوشــنگ بشــماره شناســنامه 162 صــادره از تالــش ششــدانگ 
ــع  ــاحت 103 مترمرب ــه مس ــاری ب ــری تج ــا کارب ــازه ب ــاب مغ ــک ب ی
پــالک فرعــی 9670 از 8 اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــالک 
ــک  ــداری از مال ــه طــوالرود بخــش 28 گیــالن خری ــع در قری 339 واق
ــور  ــه منظ ــذا ب ــده اســت. ل ــرات یوســفی محــرز گردی ــای ب رســمی آق
اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود 
ــت متقاضــی  ــه صــدور ســند مالکی ــه اشــخاص نســبت ب ــی ک در صورت
ــی  ــن آگه ــخ انتشــار اولی ــد از تاری ــی توانن اعتراضــی داشــته باشــند م
ــس  ــلیم و پ ــن اداره تس ــه ای ــود را ب ــراض خ ــاه اعت ــدت دو م ــه م ب
ــراض،  ــلیم اعت ــخ تس ــاه از تاری ــک م ــدت ی ــرف م ــید ، ظ ــذ رس از اخ
دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت 
در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق 

ــد شــد.  ــت صــادر خواه ــررات ســند مالکی مق
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/3/20  تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/4/3
رئیس ثبت اسناد و امالک تالش ـ فردین نورزاده                             3176
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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رسانه

در این صفحه می توانید مهم ترین خبرهای

رسانه های مختلف ایران و جهان را ببینید

روزنامـه »اصفهـان زیبا«بـه نقـل از 
رییـس سـازمان انـرژی اتمـی، خبـر آمادگـی 
زیرسـاخت ها در سـایت هسـته ای نطنـز برای 

تامیـن یـک میلیـون سـو را منتشـر کـرد.

حضـور  تمـدن«از  »مهـد  روزنامـه 
تولیـت آسـتان قـدس در تبریز، حضـور وی در 
راهپیمایـی روز قـدس و سـخنرانی او نوشـته 

ست. ا

روزنامـه » افسـانه« از مجمـع عمومـی 
ثبـت  تکلیـف  تعییـن  و  بحریـن  یونسـکو در 
جهانـی محـور ساسـانی در ایـن مجمع نوشـته 

ست. ا

خبـر  در  روزنامـه »خبـر شـمال« 
ویـژه خـود بـه وضـع ناخـوش آینـد صـادرات 
محصـوالت کشـاورزی کشـور پرداختـه اسـت.

روزنامـه » دریـا« جزییات دسـتورالعمل 
 96 سـال  عملکـرد  مقطـوع  مالیـات  میـزان 
مشـاغل کـه در اتاق اصنـاف هرمزگان تشـریح 

شـد، منتشـر کـرده اسـت.

افزایـش  »کاغـذ وطـن«از  روزنامـه 
شـمار مبتالیـان بـه تـب کنگـو در کرمـان خبـر 

داد.

اصفهان

آذربایجان شرقی

فارس

شمال

هرمزگان

جنوب کرمان

خبرگــزاری ســی ان ان از ســاخت مــوزه 
جدیــد در مصــر بــه ارزش یــک میلیــارد دالر 
و مراحــل تکمیــل آن گزارشــی منتشــر کــرده 

ــت. اس

فرانـس 24 چگونگـی میزبانـی کشـور 
چیـن از رییـس جمهـور ایـران و روسـیه را بـا 

انتشـار گزارشـی خبـر داده اسـت.

خبرگــزاری اســپوتنیک در بخــش 
ــه موضــع ضــد روســیه  ــر خــود ب ــل خب تحلی
حاصــل  را  آن  و  پرداختــه  اروپــا  اتحادیــه 
ــرده  ــان ک ــنگتن بی ــتقیم واش ــارهای مس فش

ــت. اس

خبرگـزاری رویتـرزاز توقـف 1800 خانواده 
مهاجـر در مـرز مکزیک و آمریکا توسـط دولت 

آمریـکا خبر داده اسـت.

االخبــار دربــاره واکنــش ســعد حریــری بــه 
تجــاوزات بــه خــاک لبنــان نوشــته اســت.

یورونیـوز از تعرضـات اسـراییل در غـزه و 
زخمی شـدن 600 نفر و کشـته شـدن دسـت کم 

3 نفر نوشـته اسـت.

آمریکا

فرانسه

روسیه

انگلستان

عربستان

اروپا
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نگاه در این صفحه عکس هایی که روز گذشته در فضای مجازی 
منتشرشده اند، می بینید.

ورزشگاه امجدیه تهران در سال 1315
عکس نشنال جئوگرافیک لحظه رویارویی یک پدر و کودکش با شیر دریایی در باغ وحش ملی 

واشنگتن دی سی را نشان می دهد.

AP /   لیگ ملت های والیبال 2018 - ایران شهر تاریخی و توریستی ماسوله  / همشهری 

AFP /  پاستیک؛ زباله همیشگی ليگ برتر فوتبال ساحلى / فارس

خسارت سیل در اهر - آذربایجان شرقی  /    میزان AFP  /   روز قدس در فلسطین اشغالی
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این صفحه می خوانیم
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خوزستان این هفته از 50 درجه کوتاه می آیدپیام ایران
سرپرست اداره کل هواشناسی خوزستان از آغاز روند کاهش دما در استان در هفته 
جاری خبر داد.

زنـان  بـرای  اجبـاری  اعتیـاد  تـرک  کمـپ   
معتـاد متجاهر در شـیراز راه اندازی می شـود. 
مدیـر کل بهزیسـتی اسـتان فـارس گفـت: بر 
اسـاس مصوبـه شـورای مبـارزه بـا موادمخدر 

کشـور سـال گذشـته مراکز مـاده 16 در اختیار 
بهزیسـتی قـرار گرفـت و مقـرر شـد کـه جمع 
متجاهـر  معتـادان  ایـن  سـاماندهی  و  آوری 
شـود.مرتضی  انجـام  بهزیسـتی  توسـط 

موسـوی افـزود: در حـال حاضـر مرکـز مـاده 
16 بـرای معتـادان مـرد متجاهـر در دهکـده 
سـالمی شـیراز وجود دارد و ظرفیـت نگهداری 
تـا 400 نفـر اسـت.وی ادامـه داد: طـی چنـد 
معتـاد  هـزار  یـک  بـه  نزدیـک  مـاه گذشـته 
متجاهـر از سـطح شـهر شـیراز جمـع آوری و 
پـس از تشـخیص دسـتگاه قضایـی مبنـی بر 
متجاهـر بودن آن هـا در اختیار بهزیسـتی قرار 

گرفته انـد.

راه اندازی کمپ برای زنان 
معتاد متجاهر در شیراز

بخت سیاه برخی کودکان ایرانی

نمایندگان مجلس به دنبال تصویب قانون حمایت از کودکان هستند

افـروزه بـا اشـاره بـه اینکـه کـودک آزاری تنها بخشـی از 
دغدغه هـا اورژانس اجتماعی اسـت تصریح کرد: کمبود 
نیـروی انسـانی مرتبط و متخصص، وجود دسـتورالعمل 
بـا  متناسـب  غیـر  و  ناهماهنـگ  شـده،  ترجمـه  هـای 
شـرایط جامعه کشـور، فقـدان ابزارهـای الزم برای بخش 
اورژانـس اجتماعی جهـت کنترل معضـات پیش آمده، 
نبـود فرهنـگ سـازی اجتماعـی در حـوزه آسـیب هـای 
اجتماعـی، نبـود مشـاورین حقوقـی بـه ویـژه در بخش 
کـودک آزاری، کمبـود اماکـن نگهـداری کـودکان کار و 
آسـیب دیـده، عدم مناسـب سـازی فضاهـای اورژانس 
اجتماعـی و نبـود انگیـزه در جـذب نیـروی انسـانی این 
حـوزه به دلیل مشـکات فراوان از مخاطرات و مشـکات 
بخـش اورژانس های اجتماعی اسـت که لـزوم بازنگری 

در ایـن حـوزه ضـروری بـه نظر می رسـد.

وی  بیـان کـرد: 316 نفـر پـس از تـرک اعتیـاد بـه 
خانـواده تحویـل داده شـده و کـه اغلب بیـش از 10 
تـا 15 سـال بـود کـه از خانـه دور بودنـد.وی گفت:  
بـر اسـاس مصوبـه شـورای مبـارزه بـا موادمخـدر 
مشـخص نبـود کـه سـاماندهی معتـادان متجاهر 
زن بـر عهـده چه کسـی اسـت از ایـن رو در شـورای 
مبـارزه بـا موادمخدر اسـتان این موضـوع مطرح و 

در اختیـار بهزیسـتی قـرار گرفت.

و  کــودکان  از  حمایــت  قوانیــن 
نوجوانــان کــه در 9 بنــد در ســال 1381 
بازنگــری  بــه  نیــاز  مصــوب شــده 
داشــته و جرایــم در نظــر گرفتــه شــده 
در ایــن مــواد قانونــی بــه هیــچ عنــوان 

ــت. ــده نیس بازدارن
ــرای  ــاید ب ــته ش ــال گذش ــاه س تیرم
شــدنی  فرامــوش  ایرانــی  هیــچ 
دختــر  اصالنــی  آتنــا  نیســت، 
هفت ســالٔه اهــل پارس آبــاد مغــان 
کــه در اثــر یــک حادثــه غیرقابــل 
بــاور بــه قتــل رســید. قتــل آتنــا 
واکنش هــای بســیاری در پــی داشــت 
ــا  ــی ت ــه دولت ــد پای ــات بلن و از مقام
فرهنگــی،  شــاخص  هــای  چهــره 
ــری  ــری و ورزشــی خواســتار پیگی هن
و ریشــه کنــی چنیــن معضلــی در 

شــدند. جامعــه 
ــی  ــه قربان ــود ک ــی نب ــا کودک ــا تنه آتن
»کــودک  بنــام  نوظهــوری  پدیــده 
اخیــر  اتفاقــات  شــد.  آزاری« 
تهــران  در  ای  پســرانه  دبیرســتان 
نیــز نمــک دیگــری بــود بــر زخــم 

کــرده  ای کــه حــاال ســرباز  کهنــه 
و دامــان عفــت عمومــی را لکــه دار 
ــه هیــچ  کــرده اســت. اتفاقاتــی کــه ب
عنــوان توجیــه پذیــر نیســت و مبــارزه 
بــا ایــن معضــل اجتماعــی بــه شــکل 
اساســی و بنیــادی را طلــب مــی کنــد. 
مطالعــات مختلــف در زمینــه ســوء 
ــد  ــی ده ــان م ــودکان نش ــا ک ــار ب رفت
کــه صــرف نظــر از فرهنــگ، طبقــه 
ــزان  ــوزش و می ــطح آم ــی، س اجتماع
تمامــی  در  پدیــده  ایــن  درآمــد، 

دارد. وجــود  جهــان  کشــورهای 
آن طــور کــه ایرنــا نوشــته فیــروزه 
تخصــص  فــوق  پــور،  درخشــان 
در  نوجــوان  و  کــودک  روانشناســی 
کــرد:  اظهــار  ایســنا  بــا  گفت وگــو 
متفاوتــی  تعاریــف  آزاری  کــودک 
و  اجتماعــی  پزشــکی،  دیــدگاه  از 
قانونــی داشــته کــه در همــه آنهــا یــک 
مفهــوم کلــی بــه چشــم می خــورد؛ 
ــن  ــا مراقبی ــن ی ــار در والدی ــی رفت نوع
ــی  ــالمت روان ــاه و س ــه رف ــودک ک ک
معــرض  در  را  کــودک  جســمی  و 

ــه آن آســیب  ــا ب تهدیــد قــرار داده و ی
ــی  ــودک آزاری یعن ــن ک ــد، بنابرای بزن
زور،  قــدرت،  از  عمــدی  اســتفاده 
ــه  ــروی جســمانی علی ــا نی ــد و ی تهدی
ــک  ــا ی ــرد و ی ــک ف ــودک توســط ی ک
حیــات،  ســالمتی،  بــه  گــروه کــه 
ــه  ــودک لطم ــس ک ــزت نف ــد و ع رش
زنــد یــا احتمــال ایجــاد صدمــات 
دهد.درخشــان  افزایــش  را  بعــدی 
ــه  ــه دامن ــن ک ــه ای ــاره ب ــا اش ــور ب پ
ســاختن  محــروم  از  آزاری  کــودک 
لبــاس، ســرپناه و  از غــذا،  کــودک 
ــی  ــروع م ــادری ش ــدر و م ــت پ محب
ــده  ــن پدی ــرد: در ای ــح ک ــود تصری ش
ممکــن اســت کــودک، از نظــر جســمی 
بــد  و  آزار  مــورد  بالغیــن  توســط 
ــد. ــه ببین ــه، صدم ــرار گرفت ــاری ق رفت
ــودک و  ــوق تخصــص روانشناســی ک ف
ــودک آزاری را  نوجــوان شــیوه هــای ک
ــی،  ــمی، جنس ــش جس ــار بخ ــه چه ب
ــا  ــی ی ــت و هیجان ــا غفل ــامحه ی مس
ــد:  ــادآور ش ــرد و ی ــی تقســیم ک عاطف
در بســیاری از مــوارد گــزارش شــده 

ــودک  ــا سرپرســت ک ــن ی ــی والدی حت
ــی  ــدا ، ب ــانی به فرزن ــوع آزار رس از ن
اطــالع انــد بنابرایــن نیــاز بــه آمــوزش 
ــی  ــری حیات ــور ام ــوزه در کش ــن ح ای
اســت.این محقــق، پژوهشــگر و اســتاد 
ــوزش  ــازی و آم ــگ س ــگاه، فرهن دانش
از ســنین پایــه را از اولویــت آگاهــی 
رســانی جامعــه دانســت و خاطرنشــان 
کــرد: آســیب هــای نوظهــور نیــاز عاجــل 
بــه آمــوزش داشــته و ســنین مختلــف 
ــی را  ــش کاف ــه دان ــن زمین ــد در ای بای
ــود  ــی ش ــنهاد م ــند. پیش ــته باش داش
یــک واحــد درســی در مــدارس یــا 
دانشــگاه هــا بــه ایــن مبحــث پرداختــه 
ــا گســتره اطــالع رســانی ایــن حــوزه  ت
ــان  ــش یابد.درخش ــر افزای ــیب پذی آس
پــور بــا اشــاره بــه پیامدهــای زودرس و 
دیــررس کــودک آزاری، علــت بســیاری 
از اختــالالت، بیماری هــا و معلولیــت 
ــا کــودکان  ــار ب هــا ریشــه در ســوء رفت
ــکل  ــن ش ــرد: ای ــح ک ــت و تصری دانس
ــر  ــی ب ــیب های ــرات و آس ــار اث از رفت
اعصــاب  سیســتم  تکاملــی  فرآینــد 
ــان  مرکــزی وارد مــی آورد. در ایــن می
مــی تــوان بــه آســیب هــای بیولوژیــک 

هــای  آســیب  عصبــی،  سیســتم 
رفتــاری  مشــکالت  و  روانشــناختی 
ــی  ــرد، حت ــاره ک ــی اش ــر خودکش نظی
برخــی  کــه  دارد  وجــود  شــواهدی 
ــی  ــوی و گوارش ــی، ری ــای قلب بیماریه
ــا ســابقه کــودک آزاری در  ــه نوعــی ب ب
ســنین پایــه مرتبــط هســتند. الدن 
افــروزه دکتــرای روانشناســی در گفــت 
و گــو بــا ایســنا بــا اشــاره بــه ایــن کــه 
متاســفانه بخــش اورژانــس اجتماعــی 
ــه  ــر نظــر بهزیســتی مشــغول ب کــه زی
فعالیــت اســت، تــوان کافــی بــه لحــاظ 
ــا  ــته ت ــادی نداش ــانی و م ــع انس مناب
بتوانــد کامــال موضــوع کــودک آزاری 
را کنتــرل کنــد اظهــار کــرد: بودجــه 
مصــوب و مجــزا بــرای تبلیغــات و 
آگاهــی رســانی در مــورد اورژانــس 
اجتماعــی وجــود نــدارد. ایــن محقــق و 
ــودک  پژوهشــگر حــوزه روانشناســی ک
ــای  ــه ه ــی از بودج ــدار کم ــت: مق گف
ــه ایــن بخــش وارد شــده  بهزیســتی ب
و مابقــی بایــد از ســایر منابــع تامیــن 
ــه  ــرای کمــک ب شــود کــه ایــن  امــر ب
خانــواده هــای آســیب پذیــر در حــوزه 

ــت. ــز اس ــیار ناچی ــودک آزاری بس ک

التهاب بازار مسکن؛ 
میدان تاخت وتاز 

دفاتر مشاور اماک
مدیـر مسـکن اداره کل راه و شهرسـازی اسـتان 
همـدان گفـت: بـازار مسـکن شـهر همـدان این 
روزهـا بـه میدان تاخت وتاز برخی دفاتر مشـاور 
امـالک تبدیـل شـده اسـت .مهـدی رضایـی با 
اشـاره بـه التهـاب 10 تـا 20 درصـدی قیمت هـا 
در بـازار مسـکن کـه از طریـق انتقال سـرمایه از 
بازارهـای موازی ایجاد شـده اسـت، اظهـار کرد: 
اسـتفاده  حداکثری برخی دفاتر مشـاور امالک 
از شـرایط فعلـی کـه بـازار مسـکن تـا حـدودی 
بـه رونـق رسـیده، فریـاد اعتـراض خریـداران و 
فروشـندگان را درآورده اسـت. وی تصریح کرد: 
گزارش هـای دریافتـی از متعاملیـن حاکـی از 
آن اسـت کـه عمـده شـگردهای مشـاوران در 
دفاتـر امالک تظاهـر به چانه زنی، جـوش دادن 
معامله به شـرط کمیسـیون باالتر، یکی به نعل، 
یکـی بـه میـخ و مقاومـت در برابـر قیمت های 
پایین اسـت به طوریکه بسـیاری از فروشندگان 
گـزارش داده انـد مشـاور امالک به مـا می گوید 
قیمـت را بـاال بگیـر و در ادامـه بـا یـک تیـر دو 
نشـان می زننـد؛ از طـرف فروشـنده، سـهمی از 
مبلـغ اضافی را طلب می کننـد و بعد به خریدار 
می گوینـد بـا توجـه بـه اینکـه مبلـغ موردنظـر 
فروشـنده باالتـر از مبلـغ مدنظر شماسـت، یک 
شـیرینی بـه مـا بدهیـد تـا برایتـان تخفیـف 
بگیریـم.وی بـا اشـاره بـه شـگرد جـوش دادن 
معاملـه به شـرط کمیسـیون باالتـر، ادامـه داد: 
یکـی دیگـر از ترفندهـای ایـن روزهـای برخـی 
دفاتـر امالک این اسـت که دریافت کمیسـیون 
بعضـا دو تـا سـه برابـر را شـرط ورود بـر روی 
فایـل موردنظـر قـرار می دهند.رضایـی افـزود: 
در برخـی مـوارد مشـاور امـالک در نشسـت ها 
می گویـد  خریـدار  بـه  می گیـرد؛  را  بینابیـن 
برایـت با قیمت خـوب می خرم و به فروشـنده 
می گویـد خـوب می فروشـم و در نهایـت از هـر 
دو طـرف پـول اضافـه دریافـت می کنـد. وی با 
تأکیـد بـر اینکه جمله  »شـما قیمـت منطقه ما 
را خـراب می کنیـد« ایـن روزهـا زیـاد از بعضی 
مشـاوران امالک شـنیده می شـود، خاطرنشان 
کـرد: بـه فروشـندگانی که قیمت هـای پایین تر 
از مظنـه منطقه ارائـه می دهند می گویند قیمت 
محله ما باالتر از رقمی اسـت که شـما پیشـنهاد 
داده ایـد و مـا با این قیمت روی فایل شـما کار 
نمی کنیـم چـرا کـه »برای دفتـر ما افـت دارد!« 
حتـی شـنیده می شـود کـه می گوینـد »بـا این 
قیمـت آبروی منطقه مـی رود!« اما واقعیت آن 
اسـت کـه بـا توجه بـه ارتباط نرخ کمیسـیون با 
قیمـت ملـک، هـر چه قیمـت باالتر باشـد نرخ 

کمیسـیون نیز بیشـتر می شـود.

خبر

تخلفی که شهرهای کوچک برای 
افزایش درآمد انجام می دهند

مهـدی زارعـی اظهارکـرد: دریافـت عـوارض خـودرو 
کـه نـرخ آن در تمام شـهرها یکسـان اسـت، توسـط 
شـهرداری سـایر شـهرهایی کـه فـرد در آن زندگـی 
نمی کنـد، طبـق یـک قانون باالدسـتی تخلف اسـت، 
امـا متأسـفانه اکثـر شـهرداری های شـهرهای کوچـک بـرای افزایـش درآمـد 
مرتکـب ایـن تخلـف می شـوند و این یـک خلل بزرگ اسـت.وی افـزود: دلیل 
پرداخـت عـوارض خودرو توسـط شـهروندان در شـهرداری های سـایر شـهرهای 
همجـوار اصفهـان فـرار از پرداخت معوقات عوارض اسـت که متأسـفانه بعضی از 
شـهرداری ها بـا بـی توجهـی به بدهی سـنوات قبلی، بـرای افزایـش درآمد خود 
تنهـا عـوارض سـال را دریافـت می کنند.رییـس اداره ممیـزی درآمـد شـهرداری 
اصفهـان بـا بیـان اینکـه مـوارد تخلف مشـاهده شـده توسـط اسـتانداری تذکر 
داده شـده اسـت، تصریـح کرد: شـهرداری ها منـع قانونی برای دریافـت عوارض 
دارنـد، امـا عمـل کـردن به این منع قانونی بسـتگی بـه عملکرد و برخـورد جدی 

اسـتانداری دارد.

آبفا استان مرکزی دستگاه برتر در 
حمایت از حقوق مصرف کنندگان

در  مرکــزی  اســتان  فاضــالب  و  آب  شــرکت 
حقــوق  از  حمایــت  قانــون   6 مــاده  ارزیابــی 
مصــرف کننــدگان در بیــن دســتگاه هــای اجرایــی 
ــه اول را کســب نمــود. اســتان در ســال 96 ، رتب

مدیــر عامــل شــرکت بــا اعــالم ایــن خبــر گفــت: ایــن ارزیابــی بــا نظــارت 
ــه  ــتانداری ب ــع اس ــعه مناب ــادی و توس ــور اقتص ــی ام ــت هماهنگ معاون
اجــرا در آمــد و طــی آن عملکــرد دســتگاه هــای اجرایــی اســتان در پنــج 
محــور اطــالع رســانی ،ارایــه خدمــات ،نظــر سنجی،رســیدگی بــه شــکایات 
مراجعــه کننــدگان یــا مشــتریان و آموزش،فرهنــگ ســازی و برنامــه 
ریــزی در راســتای تکریــم اربــاب رجــوع در ســازمان مــورد ارزیابــی قــرار 

گرفــت.
از ســوی  ارزیابــی  ایــن  اســاس  بــر  داد:  ادامــه  عبدالرضــا خلیلــی 
ــب  ــه کس ــق ب ــزی موف ــتان مرک ــالب اس ــرکت آب و فاض ــتانداری، ش اس

رتبــه اول در ســطح اســتان شــد.

کرجمرکزیاصفهان
سـازمان  سرپرسـت 
سـیما منظـر و فضای 
سبز شـهری شهرداری 
کرج گفت که موفقیت 
یک سازمان در گرو همدلی، همبستگی و دوری 
از حاشـیه هـا اسـت. پیمـان بضاعتـی بـا تاکید 
بـر ایـن که بـرای موفقیت باید از حواشـی پرهیز 
کـرد، گفـت: اعتقـاد دارم آنچـه باعـث هـدر رفِت 
سـرمایه انسـانی مـی شـود »حاشـیه« اسـت و 
مدیـران سـازمان بایـد ضمـن تحمل فشـارهای 
بیرونـی بـا سـعه صـدر در صـدد رفـع مشـکالت 
گام بردارنـد.وی بـا بیـان ایـن کـه هـر سـازمانی 
کـه نیروی انسـانی متخصـص، متعهـد و خالق 
نداشـته باشـد بـا مخاطـره رو به رو خواهد شـد، 

افـزود: برای رسـیدن به نتیجه مطلـوب و اهداف 
طراحـی شـده نیازمنـِد منابـع انسـانی کارآمـد 
هسـتیم؛ از ایـن نظـر سـازمان سـیما منظـر بـه 
ویـژه در مباحـث تخصصـی نظیر فضای سـبز و 
منظر شـهری از کارشناسـان و متخصصین خبره 
برخـوردار اسـت که باید تالش شـود اسـتفاده از 
دانـِش آن هـا بـه مرحلـه اجرا و نتیجـه مطلوب 
برسـد.بضاعتی پور در بخـش دیگر صحبت های 
خـود بـا اشـاره بـه پـروژه هـای در حـال اجـرای 
سـازمان اشـاره کرد و یادآور شـد: یکی از رسـالت 
اصلی سـازمان ارایه خدمات مطلوب و گسـترش 
فضـای سـبز شـهری اسـت و در ایـن خصـوص 
بایـد ابعـاد مختلـف طرح هـا از طراحی تـا اجرا، 

کارشناسـی شـده باشد.

موفقیت یک سازمان 
در گرو همدلی کارمندان آن است



سال چهاردهم | شماره پیاپی 1185| یکشنبه20خرداد 1397 021-26325268

9
www.payamema.ir

پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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پیام انرژی نخستین محموله نفتی ایران به مقصد شیلی بارگیری شد
برای نخستین بار طی 16 سال گذشته، نخستین محموله نفتی ایران به سمت شیلی با 

حجم یک میلیون بشکه بارگیری و ارسال شد.
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ایــران در هیــات عامــل  نماینــده 
ــرای وادار  ــکا ب ــالش آمری ــک، ت اوپ
افزایــش  بــه  عربســتان  کــردن 
اعــالم کــرد  و  محکــوم  را  تولیــد 
خواســته  ایــن  از  اوپــک  کــه 
نمی کند.حســین  پیــروی  آمریــکا 
ــران  ــده ای ــی، نماین ــور اردبیل کاظم پ
در هیــات عامــل ســازمان کشــورهای 
در  )اوپــک(  نفــت  صادرکننــده 
رویتــرز  خبرگــزاری  بــا  گفت وگــو 

ــکا از  ــت آمری ــرد: درخواس ــالم ک اع
عربســتان بــرای افزایــش تولیــد 
نفــت بــا هــدف جبــران افــت تولیــد 
ایــران، بهــت آور اســت و اوپــک از 
ــد. ــروی نمی کن ــت پی ــن درخواس ای

اســت  بهــت آور  ایــن  وی گفــت: 
کــه شــاهد ارســال دســتورعمل از 
ــیم  ــتان باش ــرای عربس ــنگتن ب واش
ــادرات  ــود ص ــد کمب ــالش کن ــه ت ک
ــل تحریم هــای  ــه دلی ــران ب ــت ای نف

جمهــوری  ضــد  آنهــا  غیرقانونــی 
ــران  ــال را جب ــران و ونزوئ اســالمی ای

ــد. کن
آمریــکا چنــد روز پیــش از اعــالم 
خــروج از برجــام، بــه طور غیررســمی 
از عربســتان و چنــد عضــو دیگــر 
اوپــک خواســته بــود تولیــد خــود را 

ــد. ــش دهن افزای
ایــران در هیــات عامــل  نماینــده 
اوپــک گفــت: هیــچ کــس در اوپــک 
ایــن  بنیانگــذار  عضــو  دو  ضــد 
ســازمان عمــل نمی کنــد؛ آمریــکا 
ایــران  ضــد  را  ایــن کار  پیش تــر 
امتحــان کــرد، امــا قیمــت نفــت بــه 
140 دالر بــرای هــر بشــکه رســید.

اوپک از آمریکا دستور 

نمی گیرد

آمریکاشرایطعضویت

درجیییسیافراندارد

دبیـرکل مجمـع کشـورهای صادرکننـده گاز، از آمریـکا بـه عنوان رقیـب در بازار 
گاز نـام بـرد و گفـت: آمریکا شـرایط عضویـت در جی یی سـی اف را ندارد.یوری 
سـنتورین   بـا اشـاره بـه ایـن که دبیرخانـه جی یی سـی اف هم اکنون به اسـناد 
راهبـردی از جملـه بولتـن آمـاری، گـزارش ماهانـه، دورنمـای گاز و ... تجهیـز 
شـده اسـت، تصریـح کـرد: در برنامـه ام به عنـوان دبیـرکل جدید این سـازمان 
کـه پارسـال ارائـه شـد، اعالم کـردم که وظیفـه من، ادامه روند توسـعه اسـت. 
یعنـی در عمـل ملـزم هسـتم همـه اهدافـی را کـه در عمـل از سـوی دبیـران 
پیشـین ایـن مجمـع )لئونیـد بوخانوفسـکی و محمدحسـین عادلـی( محقق 

شـده بـود، ارائـه دهم.
وی روزآمدکـردن دورنمایـی انـرژی گاز، ارتبـاط نهادینـه با سـازمان های انرژی 
جهـان و توسـعه گفت وگـو میـان کشـورهای تولیدکننـده و مصرف کننـده گاز 
را مهم تریـن وظایـف مجمـع کشـورهای صادرکننـده گاز عنـوان کرد.دبیـرکل 
جی یی سـی اف دربـاره ایـن کـه آیـا صـادرات گاز آمریـکا می تواند رقیبـی برای 
صـادرات کشـورهای جی یی سـی اف باشـد، توضیـح داد: تا حدی. بـه این معنا 
کـه حجـم جدیـدی از گاز طبیعـی وارد بـازار شـده اسـت و برخی شـرکت های 
آمریکایـی تـالش می کننـد ایـن حجـم را بـه بازارهـای جهانـی صادر کننـد. از 
ایـن دیـدگاه، شـرکت های آمریکایـی با کشـورهای عضو جی یی سـی اف رقابت 

می کننـد.
سـنتورین ضمـن اسـتقبال از رقابـت بـا آمریکایی ها در بـازار گاز و بـا تاکید بر 
ایـن کـه رقابـت ذات بازار اسـت، تصریح کـرد:  البته دخالت دولتی و سیاسـی 
در بـازار نگران کننـده اسـت. سـنتورین بیشـترین گاز تولیـدی آمریـکا را از نوع 
شـیل عنـوان کـرد و افـزود: ایـن در حالـی اسـت کـه اعضـای جی یی سـی اف 
بزرگ تریـن تولیدکننـدگان و دارندگان ذخایر گازی جهان هسـتند و با پشـتوانه 

آن می تواننـد همـه نیازهـای گاز جهـان را تامیـن و تضمین کنند.

ایران چهارمین تولیدکننده 
بزرگ نفت جهان است

بانـک جهانـی ایـران را چهارمیـن 
جهـان  نفـت  بـزرگ  تولیدکننـده 
در  جهانـی  کرد.بانـک  معرفـی 
بخشـی از گـزارش جدیـد خـود موسـوم بـه دورنماهـای 
اقتصـاد جهـان بـه معرفـی بزرگتریـن تولیدکننـدگان نفت 
و گاز در جهـان پرداختـه اسـت کـه بـر اسـاس آن ایـران 
در بیـن قـدرت هـای بـزرگ تولیدکننـده نفـت و گاز جـای 
گرفتـه اسـت. برآوردهـای بانـک جهانـی نشـان مـی دهد 
ایـران پنـج درصـد تولید نفت جهـان را به خـود اختصاص 
داده و بـه عنـوان چهارمین تولیدکننـده بزرگ این محصول 

در جهـان شـناخته شـده اسـت.

رونمایی از کارتخوان های 
جدید کارت سوخت

پخـش  ملـی  شـرکت  مدیرعامـل 
از  گفـت:  نفتـی  فرآورده هـای 
اولیـن  امسـال  تیـر  پانزدهـم 
جدیـد  هـای  کارتخـوان  سـری 
بـازه  توزیـع سـوخت رونمایـی و در یـک  در جایگاههـای 
زمانـی مشـخص، تمامـی جایگاههـای سـوخت کشـور بـه 
ایـن تجهیـزات مجهـز خواهد شـد. مدیرعامل شـرکت ملی 
پخـش فـرآورده هـای نفتـی گفـت: نصـب ایـن تجهیـزات 
جدیـد هیـچ گونه هزینه ای بـرای دولت ندارد و با مشـارکت 
شـبکه بانکـی و سـرمایه گذاری شـرکت هـای توزیـع کننـده 

می شـود. انجـام  اینترنـت 

هند عملیات توسعه ای 
بندر چابهار را آغاز می کند

کشـتیرانی  وزارت  مقامـات 
وجـود  بـا  کردنـد  اعـالم  هنـد 
اعمـال  بـرای  آمریـکا  تصمیـم 
خـروج  از  پـس  ایـران  علیـه  جدیـد  تحریم هـای 
آینـده  هفتـه  از  دارنـد  قصـد  برجـام،  از  واشـنگتن 
عملیـات توسـعه ای بنـدر راهبـردی چابهار را آغـاز کنند. 
هنـد در سـفر حسـن روحانـی رییـس جمهـوری ایـران 
بـه ایـن کشـور در بهمـن مـاه گذشـته کنتـرل فـاز اول 
بنـدر چابهـار )اسـکله شـهید بهشـتی( را بـر عهـده گرفت 
و تعهـد کـرد کـه عملیـات هـای توسـعه ای ایـن بندر را 

کنـد.  آغـاز  خـرداد(   27( ژوئـن   17 از  قبـل 

گازرسانی به بخش 
خصوصی واگذار می شود

مدیـر گازرسـانی شـرکت ملی گاز 
گفـت: شـرکت ملـی گاز نیروهای 
توانمنـد  را  خـود  پیمانـکاران 
می کنـد تـا از تخصص آن هـا در بخش هـای مختلف صنعت 
بهره منـد  روسـتاها  و  شـهرها  درون  به ویـژه گازرسـانی  گاز 
بخـش  بـه  واگـذاری گازرسـانی  از  مومنـی  سـعید  شـود. 
خصوصـی در آینـده ای نزدیـک خبـر داد و  گفـت: به تازگـی 
تفاهم نامـه ای بیـن شـرکت ملـی گاز ایران و سـازمان فنی و 
حرفه ای کشـور امضا شـد که بر اسـاس آن، سـرمایه انسانی 
پیمانکارانـی کـه بـا شـرکت ملـی گاز همـکاری می کننـد از 

می شـوند.  بهره منـد  ملـی گاز  شـرکت  آموزش هـای 

گازخبرنفت خبر

بــا  گفــت:  توانیــر  شــرکت  انتقــال  هماهنگــی  معــاون 
ــکلی از  ــچ مش ــه هی ــورت گرفت ــات ص ــا و اقدام برنامه ریزی ه
ســوی توانیــر بــرای تامیــن بــرق خودروهــا و موتورســیکلت های 

ــدارد. ــود ن ــی وج برق
ســید زمــان حســینی بــا بیــان اینکــه طبــق سیاســت گذاری های 
ــا ســال 2050 الزامــا بایــد 70 درصــد  ســازمان های بین المللــی ت
خودروهــای دنیــا برقــی شــوند، اظهــار کــرد: در حــال حاضــر در 
ــون موتورســیکلت  ــون خــودرو و 13 میلی ــران حــدود 17 میلی ای
ــعه  ــرای توس ــت ب ــت دول ــه سیاس ــاره ب ــا اش ــود دارد.وی ب وج

ــوان کــرد: در مجلــس  خودروهــا و موتورســیکلت های برقــی، عن
در حــال برنامه ریــزی و پیگیــری هســتند تــا هــر ســال 10 
ــه  ــد و ب ــدا کن ــش پی ــی کاه ــیکلت های معمول ــد موتورس درص
موتورســیکلت برقــی تبدیــل شــود کــه در ایــن شــرایط مــا بــرای 
ــت وزارت  ــق سیاس ــم. طب ــکلی نداری ــچ مش ــرق هی ــن ب تامی
ــا و  ــد خودروه ــدود 70 درص ــال 2050 ح ــا س ــد ت ــز بای ــرو نی نی
موتورســیکلت ها بــه ســمت برقــی شــدن برونــد کــه البتــه برقــی 
کــردن موتورســیکلت ها در اولویــت اســت چراکه موتورســیکلت ها 

ــد. ــی ایجــاد می کنن ــی آلودگ ــر خودروهــای معمول ــار براب چه

ســخنگوی وزارت خارجــه چیــن اعــالم کــرد کــه ایــن کشــور 
بــا وجــود خــروج آمریــکا از توافــق جامــع و نهایــی هســته ای 
ــع  ــه جام ــوان برنام ــا عن ــروه 1+5 و ب ــران و گ ــن ای ــن بی وی
ــن  ــدات بی ــض تعه ــدون نق ــام( ، ب ــترک )برج ــدام مش اق
المللــی، ، همــکاری اقتصــادی اش را بــا ایــران ادامــه خواهــد 
ــی  ــروج برخ ــال خ ــورد احتم ــگ‹ در م ــون این ــوا چ داد. ‹ه

شــرکت هــای غربــی از ایــران بــه دنبــال خــروج آمریــکا از 
قــرارداد هســته ای ایــران تاکیــد کــرد: دولــت چیــن همــواره 
ــایر  ــه س ــوری علی ــه کش ــای یکجانب ــم ه ــرای تحری ــا اج ب
ــا قوانیــن داخلــی خــود، مخالفــت کــرده  کشــورها مطابــق ب
اســت و اکنــون نیــز مخالــف هرگونــه تحریــم و اعمــال فشــار 

ــر ایــران بــه دلیــل خــروج آمریــکا از برجــام هســتیم. ب

چین بدون نقض تعهدات بین المللی با ایران مشکلی برای تامین برق خودروهای برقی نداریم
همکاری می کند

طرح های توسعه ای ۱۸ میدان 

نفت و گاز بررسی شد

میدانـی  دهلـران،  میـدان 
جنوب غربـی  در  مشـترک 
 19٧2 سـال  در  کـه  اسـت  ایـران 
در  میـدان  ایـن  شـد.  کشـف 
جنوب غربی لرستان، 22 کیلومتری 
 220 دهلـران،  شـهر  جنوب غربـی 
کیلومتـری شـمال غرب اهـواز و در 
اطـراف میدان هـای آبـان، دانـان و 
چنگولـه و تاقدیس هـای سـیاه کوه 
و انـاران قـرار دارد و دارای داده هـای 

اسـت. سـه بعدی  لـرزه ای 

طرح هـای توسـعه ای 18 میـدان نفـت و گاز 
در سـال 96 در کمیتـه مشـاورین مدیریـت 
مخازن شـرکت ملی نفت ایران بررسـی شد 
کـه از میـان ایـن میدان هـا، قرارداد توسـعه 
پنـج میـدان آبان، پایدار غرب، سـپهر، جفیر 
و کرنج امضا شـده اسـت. ، کمیته مشاورین 
مدیریـت مخـازن شـرکت ملـی نفـت ایران 
تشـکیل  بـار  مجمـوع 14  در  در سـال 96 
جلسـه داد و در ایـن نشسـت ها، طرح هـای 
مطالعاتـی ارائـه شـده از سـوی شـرکت های 
داخلـی و خارجـی بـرای 18 میـدان نفـت و 
گاز از جملـه منصـوری، آب تیمـور، چنگولـه، 
دهلـران،  چشـمه خوش،  سـومار،  سـهراب، 
کرنـج، آبـان، پایدارغـرب، بندکرخـه، جفیر و 

سـپهر را بررسـی کرد.
در یکـی از نشسـت های پارسـال این کمیته، 
طرح هـای مطالعاتـی لوک اویـل و پرتامینـا 
میـدان  بنگسـتان  مخـزن  توسـعه  بـرای 
منصـوری بررسـی شـد و اعضـای کمیتـه 
مشـاورین مدیریت مخازن در این نشسـت، 
دیدگاه هـای خـود را دربـاره طرح هـای ارائـه 
شـده، راهکارهـای بهبـود کیفیـت مطالعـه 
در  موجـود  قطعیت هـای  عـدم  و کاهـش 

میـدان منصـوری مطـرح کردنـد؛ میدانـی 
کـه در جنـوب غـرب ایـران و 45 کیلومتری 
جنـوب شـرق اهـواز در ناحیـه فروافتادگـی 
سـمت  از  و  گرفتـه  قـرار  شـمالی  دزفـول 
شـمال در مجـاورت میـدان اهـواز، از غـرب 
در مجـاورت میـدان آب تیمـور و از شـمال 
شـرق، در مجـاورت میـدان شـادگان اسـت. 
میـدان منصـوری در سـال 1342 شناسـایی 
و در همـان سـال بـا حفـر چـاه شـماره یک، 
آن کشـف  بنگسـتان  و  آسـماری  مخـازن 
شـد.مخزن بنگسـتان میـدان منصـوری بـا 
طـول تقریبـی 43 کیلومتـر و عـرض 5 تـا 
6 کیلومتـر در امتداد شـمال غربـی و جنوب 
شـرقی میـدان کشـیده شـده اسـت. تولیـد 
از ایـن مخـزن از سـال 1352 از طریـق چـاه 
شـماره 2 آغـاز شـد و تـا نیمـه دوم سـال 
1354 ادامـه داشـت، سـپس تولیـد در این 
مخـزن بـه مدت 15 سـال متوقـف و از نیمه 
دوم سـال 1369 از سـر گرفته شـد و تاکنون 
مدیریـت  مشـاورین  کمیتـه  دارد.  ادامـه 
مخازن شـرکت ملی نفت ایران در سـال 96، 
نتایـج طرح  توسـعه میـدان چنگولـه را که از 
 DNO ،سـوی شـرکت گازپروم نفـت روسـیه

ایـن شـرکت  بـه  تایلنـد   PTTEP نـروژ و
ارائـه شـده بـود نیـز بررسـی کـرد و پیرامون 
مختلـف  فازهـای  مخزنـی،  متغیرهـای 
بـرای  شـرکت ها  پیشـنهادی  برنامه هـای 
توصیـف و توسـعه میـدان و پروفایـل تولید 
پیش بینـی شـده، بحـث و تبـادل نظر شـد.
میـدان نفتی چنگوله در اسـتان ایـالم در 50 
کیلومتـری جنوب شـرقی شـهر مهـران و در 
فاصلـه پنـج کیلومتـری خـط مـرزی ایـران 
و عـراق قـرار دارد. سـازندهای اصلـی حاوی 
هیدروکربور در میدان چنگوله سـروک باالیی 
و پایینـی اسـت، امـا وجـود هیدروکربـور بـا 
قابلیـت تولیـد در سـازند ایالم و سـازندهای 
نیـز  فهلیـان  و  داریـان  از جملـه  عمیق تـر 
از  چشـمه خوش  میـدان  اسـت.  محتمـل 
میدان هـای بـزرگ نفتـی و دارای 2 مخـزن 
در سـازند آسماری و بنگستان است. مخزن 
آسـماری ایـن میـدان متشـکل از الیه هـای 
ماسه سـنگی بـا خـواص مخزنـی مطلـوب 
اسـت و سـازند بنگسـتان ضخامتـی بالـغ 
بـر 700 متـر دارد. هم اکنـون تنهـا از مخـزن 
برداشـت  چشـمه خوش  میـدان  آسـماری 
در  اولیـه  برنامـه  و  انجـام می شـود  نفـت 

بـاره سـازند بنگسـتان، مبتنـی بـر ارزیابـی 
مخـزن و در ادامـه، تولیـد تا سـقف 20 هزار 
بشـکه در روز اسـت.میدان چشـمه خوش از 
میدان هـای بـزرگ نفتـی و دارای 2 مخـزن 
در سـازند آسماری و بنگستان است. مخزن 
آسـماری ایـن میـدان متشـکل از الیه هـای 
ماسه سـنگی بـا خـواص مخزنـی مطلـوب 
اسـت و سـازند بنگسـتان ضخامتـی بالـغ 
بـر 700 متـر دارد. هم اکنـون تنهـا از مخـزن 
برداشـت  چشـمه خوش  میـدان  آسـماری 
نفـت انجـام می شـود و برنامه اولیـه در باره 
سـازند بنگسـتان، مبتنی بـر ارزیابی مخزن 
و در ادامـه، تولیـد تـا سـقف 20 هزار بشـکه 

در روز اسـت.
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این صفحه می خوانیم
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سرگرمی

مدیـر آب و خـاک و امـور فنـی و مهندسـی جهـاد 
کشـاورزی کهگیلویـه و بویراحمد گفـت: 523 میلیارد 
ریـال اعتبـارات مصـوب جهاد کشـاورزی اسـتان بوده 

است.
عبدالعـی بهـاء الدینی افـزود: در کهگیلویه و بویراحمد 
بیـش از 500 پـروژه آب و خاک با پیشـرفت فیزیکی 
بـاالی 80 درصد در دسـت اجراسـت.وی بیـان کرد: در 
سـال 96 بالغ بـر 523 میلیارد ریـال اعتبارات مصوب 
جهاد کشـاورزی کهگیلویه و بویراحمد بوده است.مدیر 
آب و خـاک و امـور فنی و مهندسـی جهاد کشـاورزی 
کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: از این میزان اعتبار 
180 میلیـارد ریـال آن تخصیص داده شـد و تمام این 
اعتبـارات از محل هـای مختلـف و بـه صـورت اسـناد 
خزانـه اسـت.بهاء الدینـی عنـوان کـرد: در شهرسـتان 
گچسـاران پـروژه هـای مهمـی اعـم از آبرسـانی بـه 
اراضی کشـاورزی بابا کالن از رودخانه زهره، تأمین آب 
اراضـی امـام زاده جعفـر، طرح توسـعه آبیاری دشـت 

لیشترشبکه 3 و 4  در دست اجراست.
وی ادامـه داد: پـروژه تامیـن آب580 هکتـار اراضـی 
کشـاورزی بابـا کالن بـا 210 میلیـارد توسـط قـرارگاه 

خاتـم االنبیـاء بـا پیشـرفت فیزیکـی 40 درصـدی در 
دسـت اجراسـت.مدیر آب و خـاک و امـور فنـی و 
و  کهگیلویـه  کشـاورزی  جهـاد  سـازمان  مهندسـی 
بویراحمـد خاطرنشـان کـرد: در این پروژه اسـتخر باال 
80 درصد پیشـرفت فیزیکی ، تأسیسات آبگیر و ابنیه 
شـامل ایسـتگاه پمپاژ، سـاختمان برق و نگهبانی 70 
درصد پیشـرفت فیزیکی داشـتند و خط انتقال نیز در 
حـال اجراسـت.بهاء الدینـی بیـان کـرد: پـروژه تأمین 

آب 3500 هکتـار از اراضـی دشـت امـام زاده جعفـر در 
حـال اقدام بـوده و تاکنون 3250 هکتـار از این میزان 
تکمیـل و مابقـی نیـز بـا همـکاری مـردم بـه زودی 
تکمیـل خواهـد شـد.وی افـزود: مطالعـات و طراحی 
طـرح توسـعه آبیـاری1200 هکتـاراز اراضـی  دشـت 
لیشـتر شـبکه 3 و 4 بـا اعتبـاری بالغ بـر 210 میلیارد 
ریـال بـه اتمام رسـیده و بـه زودی توسـط پیمانکاران 
آغـاز خواهـد شـد.مدیر آب و خـاک و امـور فنـی و 
مهندسـی جهاد کشـاورزی کهگیلویه و بویراحمد ادامه 
داد: از ایـن میـزان اعتبار به این پروژه 150 میلیارد ریال 
از محل اعتبارات ملی آبیاری تحت فشـار برای شـبکه 
4 و 60 میلیـارد ریـال نیز به شـبکه 3 اختصاص داده 

شده است.

اجرای 500 پروژه آب و خاک 
در کهگیلویه و بویراحمد

تصادف ال90 با تريلر، پنج نفر را به كام مرگ كشاند
بر اثر برخورد يك دستگاه سواری ال90 با يك تريلر در كيلومتر 65 جاده راور-مشهد، 5 
سرنشين خودروی سواری در شعله های آتش سوختند.

خبراصفهان

ایرانشهر رکورددار ثبت 
بیماری های ژنتیکی در کشور

ــوزه  ــت: ح ــهر گف ــکی ایرانش ــکده علوم پزش ــس دانش ریی
تحــت پوشــش دانشــکده علــوم پزشــکی ایرانشــهر از لحاظ 
بیماری هــای ژنتیکــی و عمدتــًا تاالســمی بیشــترین آمــار را 

در کل کشور به خود اختصاص داده است.
مهــران امینــی فــرد افــزود: انجــام نشــدن آزمایــش 
ســاده ای کــه همچنــان در بســیاری از روســتاها و حاشــیه 
ــمی  ــای غیررس ــل ازدواج ه ــه دلی ــتان ب ــهرهای بلوچس ش
زوج هــای جــوان توســط عاقدیــن محلــی غیررســمی انجــام 
قانونــی  نشــدن ســقط  انجــام  هم چنیــن  و  می شــود 
ــده(  ــخیص داده ش ــاژور تش ــمی م ــه تاالس ــن مبتالب )جنی
موجــب شــده ایــن دانشــکده رتبــه نخســت متولــدان 
تاالســمی را در کشــور بــه خــود اختصــاص دهــد.وی تصریح 
کــرد: بــا شــکل گیری معاونــت اجتماعــی در ایــن دانشــکده 
حــوزه  در  ســالمت  مردم نهــاد  ســازمان های  ورود  و 
ــه  ــد ب ــک واح ــاص ی ــکی و اختص ــوم پزش ــکده عل دانش
انجمــن تاالســمی ایــران شــعبه ایرانشــهر و بکارگیــری یــک 
خانــم مبتــال بــه تاالســمی مــاژور به عنــوان مســوول دفتر در 
مهرمــاه ســال گذشــته پــس از گذرانــدن دوره آموزشــی در 
تهــران )زیــر نظــر انجمــن تاالســمی ایــران(، موجــب 
تســریع در تشــخیص و درمــان بیمــاران تاالســمی در 
ــکی  ــوم پزش ــکده عل ــت.رییس دانش ــده اس ــکده ش دانش
ــت  ــترین عل ــه بیش ــه اینک ــه ب ــا توج ــت: ب ــهر گف ایرانش
متولدیــن کــودکان تاالســمی مــاژور را عقدهــای غیررســمی 
ــورت  ــزی ص ــا برنامه ری ــود، ب ــاص داده ب ــود اختص ــه خ ب
گرفتــه، عاقدیــن محلــی غیررســمی شناســایی و چندیــن 
ــی  ــن محل ــگیری باعاقدی ــوزش و پیش ــت آم ــه جه جلس
برگــزار شــد و از نفــوذ علمــا و روحانیــون جهــت آمــوزش بــه 

مردم استفاده شد.
امینــی فــرد خاطرنشــان کــرد: اقداماتــی کــه جهــت آموزش 
و پیشــگیری از تولــد کــودک تاالســمی در انجمــن تاالســمی 
ــزاری  ــوم پزشــکی در حــال برگ ــکاری دانشــکده عل ــا هم ب
اســت شــامل برگــزاری کارگاه آموزشــی بــا حضــور مدیرعامل 
انجمــن تاالســمی ایــران و اســاتید مجــرب کشــوری، ایجــاد 
هســته آمــوزش و توانمندســازی در ســرای ســمن های 
ســالمت مکــران، تشــکیل کمیتــه حمایتــی جهــت انجمــن 
ــا،  ــا علم ــزاری جلســه آموزشــی ب ــدار و برگ تاالســمی و دی

عاقدین و سردفترداران ازدواج است.

شناسایی منابع جدید و 
مجزا یکی از راههای برون 

رفت از تنش آبی در 
اصفهان است

و  آب  مهندسـی  شـرکت  مدیرعامـل 
بررسـی  نشسـت  در  کشـور  فاضـالب 
اسـتان  آب شـرب  تامیـن  راهکارهـای 
اصفهـان گفـت: در حـال حاضـر اصفهان 
یکی از اسـتان هایی اسـت کـه در مرحله 
بحـران کـم آبـی قـرار دارد  بـرای بـرون 
رفـت از ایـن شـرایط باید مسـووالن امر  
درصـدد شناسـایی منابع جدیـد و مجزا  
آبـی باشـند.حمیدرضا جانبـاز در جمـع 
مدیـران طـرح آبرسـانی اصفهـان بزرگ 
اعـالم کـرد: شناسـایی منابـع آبـی بدون 
شـریک کـه تنهـا بهـره بـردار آن صنعت 
آبفـا باشـد راهگشـای مشـکل آبـی در 
اصفهـان اسـت.وی بـا بیـان اینکـه باید 
تمـام نقطـه نظرات  به سـمتی بـرود که 
مجـاب شـوند تامیـن منابـع آب شـرب 
مهمترین اولویت اسـت، اعـالم کرد: باید 
مـردم حـس کنند که تمام تـالش ها در 
جهـت تامیـن آب شـرب اسـت و ایـن 
اطمینـان به مـردم داده شـود که  تامین 
آب شـرب یکـی از اولویـت هـای حائـز 
شـرکت  اسـت.مدیرعامل  اهمیـت 
مهندسـی آب و فاضـالب کشـور تبییـن 
نظـام بهـره بـرداری نوین از منابـع آبی را 
خشکسـالی  شـرایط  در  موثـر  بسـیار 
برشمرد و خاطرنشان ساخت: در شرایط 
خشکسـالی کـه چگونگـی  مدیریت هر 
قطـره آب بسـیار مهـم قلمداد می شـود 
بایـد نظام بهـره برداری نویـن وماندگار از 
منابـع آبـی در دسـتور کار قرارگیـرد.وی 
آبرسـانی  طـرح  مدیـران  بـه  خطـاب 
اکنـون کـه  بـزرگ گفت:هـم  اصفهـان 
افتخار سـقایی را دارید با انگیزه ،شاداب 
و بـا تدبیـر تمـام تالشـها را معطـوف به 
ارائـه راهکارهـای تامین پایدارآب شـرب 

مردم نمایید.

افقی
1- از راهکارهــاي صرفه جويي در 

 مصرف بنزيــن - حمل کننده بار

2- نــام آذري - اندک - ايراد بيجا 

 - زشت

3- زيارت کننده - يکي از ســه مرکز 

 مهــم تبادالت ارز - زمين داران

4- عالم ماده - مخزن االســرار - 

 عريان

5- حرف درد - روشــني بخش - کام 

 - وسط

 6- اســم - دستوري - خاتون

7- خوراک - بزرگ تر - از وســايل 

 ماهيگيري

8- اقتصاددان بــزرگ آمريکايي متولد 

 1918 و برنــده نوبل اقتصاد

 9- شــغال - خارش - ميمنت

 10- خانــه پرندگان - گفتن - عدل

11- فرزند فرزند - تپه اي مشــرف به 

بيت المقــدس - خداي من - عالمت 

لي  مفعو

12- عالمت جمع - ســيما - بازار 

 تبادالت ارزي

13- ســفره چرمي - محل ايستادن 

 پيش نمــاز - خانه کنار دريا

14- هذيــان - نام مردانه فرنگي - 

 رديف - حرف ندا

15- چک مســافرتي - از عوامل موثر 

بر قيمت دالر

عمودی 
1- اداره - واحد انگليســي درجه 

 حرارت

 2- نــام دخترانــه - يادگار -  مجبور

3- پول ســامورايي ها - خريد بر طبق 

نــرخ خريد و فروش بر طبق نرخ 

 فروش - شــهر شرقي آلمان

4- اســب اصيل - ضمير مفعولي - 

ايتاليا  مرکز 

5- قصد - پســر کيومرث سرسلســله 

پيشــداديان - فاکتور اصلي 

نشــان دهنده اخبار در بازار سهام - 

 گالبي

6- بــاال رفتن ســطح عمومي قيمت ها 

 - بخشــنده - درخت انگور

7- پيامبــري - نوعي داروي ترکيبي 

 - صوت افسوس

8- ده کوچــک - از معادن مس 

 جمهوري دموکراتيــک کنگو - نيرنگ

 9- زن عقيم - اشــرار - تباه

 10- جديــد - هواي باراني - خاک

11- ميــوه مربايي - کوه زاگرس - 

 پرخور - راه شــاعرانه

12- کوهــان گاو نر - رييس قوم - 

 واحدي براي طول

13- خــس خس برونش ها - رييس 

 بانک مرکــزي نيوزيلند - عدد ماه

 14- جانبــي - نشــناختن - بنياد ديوار

15- طبــق ماده 183 قانون تجارت، 

شرکتي اســت که براي امور تجارتي 

تحت اســم مخصوص بين دو يا چند 

نفر تشــکيل مي شــود و مسووليت هر 

يک از شــرکا به نســبت سرمايه اي است 

که در شــرکت گذاشته است - نام 

وزارتخانــه مامور وصول ماليات

جدول شماره 1185

     آگهی تحدید حدود اختصاصی
در اجــرای مــاده 13 آئیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت 
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی ششــدانگ یــک 
ــه  ــه چلم ــع در قری ــی 23 واق ــی 8 ســنگ اصل ــاک فرع ــروز از پ ــه مف قطع
ســرا بخــش 26 گیــان بعنــوان ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر 
بنــای احداثــی طــی رأی شــماره 139660318022007489 ـ 1396/10/25 بنــام 
علیرضــا کامــروان فرزنــد تیمــور بــه مســاحت 390/28 مترمربــع از کمیســیون 
مــاده مذکــور رأی صــادر و پــاک فرعــی 5957 مجــزی شــده بــرای آن تعییــن 
شــده چــون اصــل ملــک تحدیــد حــدود نشــده در اجــرای تصمیــم هیئــت 
مذکــور تعییــن حــدود پــاک اخیرالذکــر ســاعت 9 صبــح مــورخ 1397/4/9 در 
محــل شــروع و بــه عمــل خواهــد آمــد و مراتــب جهــت اطــاع مالکین مشــاع 
و مجاوریــن آگهــی مــی شــود چنانچــه اعتراضــی بــه حــدود و حقــوق ارتفاقــی 
ملــک داشــته باشــند از تاریــخ تعییــن حــدود لغایــت 30 روز اعتــراض خــود 
راکتبــًا بــا قیــد نشــانی کامــل بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک ماســال تســلیم 
و رســید اخــذ نماینــد ضمنــًا طبــق مــاده 86 اصاحــی قانــون ثبــت اعتــراض 
بایــد کتبــی و مســتقیمًا بــه اداره ثبــت محــل تســلیم و معتــرض بایــد ظــرف 
مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت بــه 
مرجــع ذیصــاح قضایــی تســلیم نمایــد و گواهــی طــرح دعــوا را بــه ایــن اداره 
اعــام نمایــد در غیــر اینصــورت متقاضــی ثبــت مــی توانــد بــه دادگاه مراجعــه 
و گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت دریافــت و بــه ایــن اداره تســلیم نمایــد و 
اداره ثبــت بــدون توجــه بــه اعتــراض و برابــر مقــررات عملیــات ثبتــی را ادامــه 

خواهد داد .     تاریخ انتشار: 97/3/20  
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آگهی ابالغ وقت رسیدگی
ــک و  ــز و فل ــم پروی ــای/ خان ــان آق خواه
ــژاد دادخواســتی  حســن همگــی حاجــی ن
بــه طرفیــت خوانــده آقــای / خانــم رمضــان و مهیــن 
و شــهین و آذر و زیبــا و شــاهین همگــی حاجــی 
نــژاد و گیتــی رضــا علــی خبــازی  بــه خواســته 
ــه  ــرح ک ــک  مط ــمی مل ــند رس ــم س ــه تنظی ــزام ب ال
ــده کاســه   ــه شــماره پرون ــه ایــن شــعبه ارجــاع و ب ب
9609986110600909 شــعبه 3 دادگاه عمومــی حقوقــی  
شهرســتان اهــواز  ثبــت و وقــت رســیدگی مــورخ 
حســب  تعییــن کــه   09:30 ســاعت   1397/05/07
دســتور دادگاه طبــق موضــوع مــاده 73 قانــون آییــن 
ــودن  ــکان ب ــول الم ــت مجه ــه عل ــی ب ــی مدن دادرس
خوانــدگان گیتــی رضــا علــی خبــازی و شــاهین 
حاجــی نــژاد و درخواســت خواهــان مراتــب یــک 
ــی  ــی م ــار آگه ــد کثیراالنتش ــی از جرای ــت در یک نوب
ــخ  ــس از تاری ــاه پ ــک م ــرف ی ــده ظ ــا خوان ــردد ت گ
ــن  ــه و ضم ــر دادگاه مراجع ــه دفت ــی  ب ــار آگه انتش
اعــام نشــانی کامــل خــود ، نســخه ثانــی دادخواســت 
ــت  ــوق جه ــرر ف ــت مق ــت و در وق ــم را دریاف و ضمائ

ــردد. ــر گ ــیدگی در دادگاه حاض رس
منشی شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی

شهرستان اهواز- حمیدرضا عسکری                   3210

آگهــی ابــالغ وقــت رســیدگی  و 
بــه  ضمائــم  و  دادخواســت  
ــوی  ــر موس ــید طاه ــم س آقای/خان

حیــدری فرزنــد ســید هلــول
خواهــان آقــای/ خانــم احمــد متاتــی دادخواســتی 
بــه طرفیــت خوانــده آقــای/ خانــم 1- ســید احمــد2- 
ســید طاهــر 3- ســید یوســف 4- ســید ســعید شــهرت 
همگــی موســوی حیــدری بــه خواســته الــزام بــه تنظیــم 
ســند رســمی مطــرح کــه بــه ایــن شــعبه ارجــاع و بــه 
ــده کاســه  9709986111000021  شــعبه 7  شــماره پرون
دادگاه عمومــی حقوقــی  شهرســتان اهــواز  ثبــت و 
وقــت رســیدگی مــورخ 1397/07/02 ســاعت 08:30 
تعییــن کــه حســب دســتور دادگاه طبــق موضــوع مــاده 
ــول  ــت مجه ــه عل ــی ب ــن دادرســی مدن ــون آیی 73 قان
ــب  ــان مرات ــده و درخواســت خواه ــودن خوان ــکان ب الم
یــک نوبــت در یکــی از جرایــد کثیراالنتشــار آگهــی مــی 
ــخ  ــس از تاری ــاه پ ــک م ــرف ی ــده ظ ــا خوان ــردد ت گ
انتشــار آگهــی  بــه دفتــر دادگاه مراجعــه و ضمــن 
اعــام نشــانی کامــل خــود ، نســخه ثانــی دادخواســت 
ــت  ــوق جه ــرر ف ــت مق ــت و در وق ــم را دریاف و ضمائ

ــردد. ــر گ ــیدگی در دادگاه حاض رس
منشی شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اهواز 

میالد جاللی      3211
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

1 0 0 0 3 4 3 2 1 1 7 8 3  دنیای4
مجازی

پیام هـای فورواردشـده از ایـن بـه بعـد 
بـا لیبـل یـا برچسـب کوچکـی در بخش 
تـا  داده می شـوند  نمایـش  باالیی شـان 
کاربـر امکان تفکیک نمودنشـان از مابقی 

پیام هـا را داشـته باشـد.

پـس از مـاه هـا انتظـار، سـرانجام ورژن 
دیوایس هـای  بـرای  بـازی  ایـن  نهایـی 
دسـتی عرضـه شـد تـا بازیکن هـا بعـد 
از موفقیت هـای فراوان نسـخه کنسـولی 
روی  را  کونامـی  پخـت  دسـت  حـاال 

بچشـند. خـود  فون هـای  اسـمارت 

اجـازه  کاربـر  بـه  اندرویـدی  اپ  ایـن 
اختصاصـی  پک هـای  آیکـون  می دهـد 
ایجـاد و با اسـتفاده از ابـزار موجود آن ها 
شخصی سـازی  خـودش  سـلیقه  بـه  را 

نمایـد.

به روزرسانی
واتس اپ

خبر
PES 201٧

معرفی
Icon Pack Studio

تحقیقاتی که به تازگی منتشرشده اند، نشان می دهند 37 درصد از کل نرم افزارهای 
دانلود و نصب شده روی کامپیوترهای شخصی سراسر دنیا، بدون مجوز و کپی 

هستند. به این ترتیب این میزان در بازار ارزشی بیش از 46 میلیارد دالر دارد که مبلغ 
قابل توجهی به نظر می رسد.

مهم نیست اگر دنیا آنتونی بوردن را صرفا یک شخصیت تلویزیونی 
و آشپز بداند؛ برای ایرانی ها و فلسطینی ها بوردن مرد بزرگی بود که 

از قدرت دوربین و محبوبیتش برای نشان دادن چهره ی انسانی از ما به 
دنیا استفاده کرد. 5 سال پیش به غزه رفت و یک سال بعد، در گیر و دار 
@cogit0erogosum _                            .قبل از برجام به ایران آمد

جان شما و جای شاخه هایم… پای زندگی ام بایستید. 
تصاویر زیر از درخت هایی که تابلونوشته های زیر را دارند، 

مورد توجه کاربران دوست دار محیط زیست قرار گرفته.

#آدیداس بیانیه داده فدراسیون ایران تنها نهادی است که اجازه فروش 
پیراهن #تیم ملی را دارد اما انگار هنوز هیچ اقدامی برای فروش پیراهن ها 
نشده. فکر می کنند مردم چه زمانی سراغ خرید پیراهن می آیند؟ نیجریه تا 

ده روز مانده به آغاز جام جهانی، 3میلیون پیراهن 85دالری 
@amirpoormehdi                                     نایک فروخته#

علی اکبر صالحی، معاون رییس جمهوری در واکنش 
به ویدیویی که اهانت به وی در راهپیمایی روز قدس 

را نشان می داد، تصویرنوشته زیر را پست کرده.
@ali_akbar_salehi

محمد بحرانی، صداپیشه تصویر زیر را از پشت صحنه 
نماهنگ جناب خان برای جام جهانی 2018 همرسانی 

کرده.
@mohamadbahrani

می گوید: بهنام 
چــای ســاز ِفلــر حــدود ســیصد هــزار تومــن، بعــد چــای ســاز پــارس خــزر 
ــرم از تولیــد داخلــی حمایــت کنــم؟  هــم ســیصد و خــرده ای هــزار تومــن. االن ب
آدم فلــر رو بــذاره بــره پــارس خــزر بگیــره؟ خــب یــه کــم ارزون بفروشــید بصرفــه 

واســه خریــد!

صاحــب صادقی می گوید:
FATF تســلیم کــردن هیچکــس  فــارغ از دغدغــه شــفافیت، نهایــت 
ــط  ــه رواب ــتیابی ب ــروه، دس ــن گ ــای ای ــرش چارچوب ه ــت پذی ــه نهای ــت؛ بلک نیس
ــزی  ــا دنیاســت! چی ــران ب ــی ای ــاز عادی ســازی مناســبات مال ــادی و آغ بانکــی ع

ــد… ــیب میبین ــج و آس ــود آن رن ــدت از نب ــه ش ــون ب ــران اکن ــاد ای ــه اقتص ک

می گوید: جینا 
ــد  ــه کســی نگی ــون رو ب ــدم میگفــت اهدافت ــوی TED دی ــه ســخنرانی ت ی
ــه  ــان میاریــد دیگــران تحســینتون می کنــن ذهــن فکــر می کن ــه زب چــون وقتــی ب
ــون  ــه از اهدافش ــایی ک ــون کس ــوی آزمایش هاش ــده. ت ــوم ش ــاده و تم ــاق افت اتف

ــودن. ــرده ب ــا ک ــه کاره ره ــه نصف ــودن و بقی ــق ب ــردن موف ــت نمی ک صحب

ایرانی ها در توییتر چه می گویند؟

هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی 
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی آگهــی موضوع 
ــن  ــون تعیی ــه قان ــن نام ــاده 13 آئی ــون و م ــاده 3 قان م
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی
ــات اول  ــورخ 1397/3/3 هی ــماره 139760318022001217 م ــر رای ش براب
ــاختمانهای  ــی و س ــی اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان موض
ــال  ــک ماس ــت مل ــوزه ثب ــی ح ــد ثبت ــتقر در واح ــمی مس ــند رس ــد س فاق
تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای ســیروس کاظمــی طاســکوه 
فرزنــد حشــمت بشــماره شناســنامه 1445 صــادره از ماســال در ششــدانگ 
ــای  ــر بن ــتمل ب ــع  مش ــاحت 202/89 مترمرب ــه مس ــن ب ــه زمی ــک قطع ی
احداثــی فاقــد مجــوز بــه مســاحت 20 مترمربــع پــالک 6011 فرعــی از 23 
اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــالک 66 فرعــی از 23 اصلــی واقــع در 
ــرار علیــزاده   قریــه چلمــه ســرا بخــش 26 گیــالن خریــداری از نســق اده ب
محــرز گردیــده اســت . لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت 
ــه  ــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت ب ــه فاصل ب
ــد از  ــی توانن ــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند م صــدور ســند مالکی
تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن 
اداره ثبــت محــل تســلیم و پــس از اخــذ رســید ، ظــرف یــک مــاه از تاریــخ 
تســلیم اعتــراض ، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. 
بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض 

طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد . 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/3/20   تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/4/4
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هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی 
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی آگهــی موضوع 
ــن  ــون تعیی ــه قان ــن نام ــاده 13 آئی ــون و م ــاده 3 قان م
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی

ــات اول  ــورخ 1397/2/13 هی ــر رای شــماره 139760318022000745 م براب
ــاختمانهای  ــی و س ــی اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان موض
ــال  ــک ماس ــت مل ــوزه ثب ــی ح ــد ثبت ــتقر در واح ــمی مس ــند رس ــد س فاق
ــد  ــور فرزن ــی پ ــام رضائ ــای بهن ــارض متقاضــی آق ــه بالمع ــات مالکان تصرف
ــک  ــران در ششــدانگ ی ــادره از ته ــنامه 5682 ص ــی بشــماره شناس دریابگ
قطعــه زمیــن بــه مســاحت 852/20 مترمربــع  مشــتمل بــر یکبــاب خانــه 
ــروز و  ــی مف ــی از 20 اصل ــالک 106 فرع ــع پ ــاحت 95/60 مترمرب ــه مس ب
مجــزی شــده از پــالک 24 فرعــی از 20 اصلــی واقــع در قریــه لیپــا بخــش 
ــده  ــی محــرز گردی ــور اســکندر لیپای ــی پ ــداری از نســق قل ــالن خری 26 گی
ــه 15  ــه فاصل ــت ب ــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوب ــذا ب اســت . ل
ــند  ــه صــدور س ــه اشــخاص نســبت ب ــی ک ــی شــود در صورت ــی م روز آگه
مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار 
اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره ثبــت محــل 
تســلیم و پــس از اخــذ رســید ، ظــرف یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض 
، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در 
صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند 

مالکیــت صــادر خواهــد شــد . 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/3/20   تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/4/4
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هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی 
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی آگهــی موضوع 
ــن  ــون تعیی ــه قان ــن نام ــاده 13 آئی ــون و م ــاده 3 قان م
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی

ــات اول  ــورخ 1397/2/20 هی ــماره 139760318022000912 م ــر رای ش براب
ــاختمانهای  ــی و س ــی اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان موض
ــال  ــک ماس ــت مل ــوزه ثب ــی ح ــد ثبت ــتقر در واح ــمی مس ــند رس ــد س فاق
تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای یوســف مــرادی فرزنــد اقبــال 
بشــماره شناســنامه 30 صــادره از ماســال در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن 
ــه  ــه ب ــه دو طبق ــاب خان ــر ب ــتمل ب ــع  مش ــاحت 607/57 مترمرب ــه مس ب
مســاحت 103/07 مترمربــع پــالک 1053 فرعــی از 1 اصلــی مفــروز و مجــزی 
ــالل بخــش  ــه م ــه دول ــع در قری ــی واق ــی از 1 اصل ــالک 41 فرع شــده از پ
ــده  ــرز گردی ــرادی مح ــف م ــمی یوس ــک رس ــداری از مال ــالن خری 26 گی
ــه 15  ــه فاصل ــت ب ــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوب ــذا ب اســت . ل
ــند  ــه صــدور س ــه اشــخاص نســبت ب ــی ک ــی شــود در صورت ــی م روز آگه
مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار 
اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره ثبــت محــل 
تســلیم و پــس از اخــذ رســید ، ظــرف یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض 
، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در 
صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند 

مالکیــت صــادر خواهــد شــد . 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/3/20   تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/4/4
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      آگهی تحدید حدود اختصاصی
تحدیــد حــدود اختصاصــی ششــدانگ دو قطعــه زمین مشــجر ســاحل 
بــه شــماره هــای فرعــی 659 و 742  از ســنگ اصلــی 25 واقــع در قریه 
لمیــر بخــش 28 گیــالن تصرفــات مالکانــه آقــای علیرضــا غفــاری برابــر وکالتنامــه 
هــای شــماره هــای 8663 و 8662 و 8660 – 1396/8/7 دفترخانــه 1562 تهــران 
از وراث مرحــوم ســیدعلی محمــد ابطحــی ) کــه برابــر ســند قطعــی شــماره 51317 
– 1353/10/18 دفترخانــه 67 تالــش آقــای یوســف گنجــی بــه مقــدار دو دانــگ 
ــی  ــید عل ــای س ــه اق ــدانگ ب ــم از شش ــگ و نی ــاع از چهاردان ــگ مش ــع دان و رب
ابطحــی انتقــال قطعــی نمــوده لــذا مــاده 15 قانــون ثبــت و تبصــرح الحاقــی بــه 
آن بــه عمــل نیامــده اســت تحدیــد حــدود اختصاصــی پــالک هــای موصــوف بنام 
وراث مرحــوم رحمانعلــی نوشــنده و ســیدعلی محمــد ابطحــی منتشــر و بــه اطــالع 
کلیــه مجاوریــن و صاحبــان حقــوق ارتفاقــی مــی رســاند کــه تحدیــد حــدود پالک 
ــح در محــل شــروع و  هــای فــوق الذکــر در مــورخ 97/5/17 راس ســاعت 9 صب
بــه عمــل خواهــد آمــد چنانچــه هــر یــک از مجاوریــن ملــک مرقــوم بــه حــدود 
و حقــوق ارتفاقــی ملــک مرقــوم واخواهــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ 
تنظیــم صورتمجلــس تحدیــدی ظــرف مــدت ســی روز اعتــراض خــود را کتبــا بــه 
ــر مــاده  ــد و براب اداره ثبــت اســناد و امــالک تالــش تســلیم و رســید اخــذ نماین
86 آئیــن نامــه اصالحــی قانــون ثبــت معتــرض بایــد ظــرف یــک مــاه از تاریــخ 
تســلیم اعتــراض بــه ایــن اداره دادخواســت بــه دادگاه محــل تقدیــم دارد در غیــر 
ایــن صــورت پــس از گذشــت مــدت مذبــور ارائــه گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت 
بــه وســیله متقاضــی یــا نماینــده قانونــی او ایــن اداره بــدون توجــه بــه اعتــراض 

عملیات ثبتی را ادامه خواهد داد.       تاریخ انتشار:97/3/20 
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رسانه در آینه تصویر
هفته نامه کرگدن تازه ترین شماره خود را به 
مسابقات جام جهانی فوتبال اختصاص داده 

است.

»درازِکش در ساعت خواب« 
نوشته زهرا شاهی به همراه ترحمه کتاب های 

»مسیح و آدم« و »درباره عرفان مسیحی« به 
تازگی راهی بازار شده  است.

نمایش »فلیک« به کارگردانی حسن 
معجونی و با حضور نوید محمدزاده، تیرماه در 

پردیس تئاتر شهرزاد روی صحنه می رود.

بعضی وقتا داشتن یه دوست واقعی
ارزش اش به اندازه ی بیشترین ثروت دنیاست

حتی اگه اون دوست احمق باشه

فیلم : بارکد

کتابتیاتر دیالوگ

ترا که طرٔه مشکین و خط زنگاریست
چه غم ز چهره زرد و سرشک گلناریست

فغان ز مردم چشمت که خون جانم ریخت
چه مردمیست که در عین مردم آزاریست

از آن دو چشم توانای ناتوان عجبست
که خون خسته دالنش غذای بیماریست

بیا که در غم هجر تو کار دیدٔه من
ز شوق لعل روان برقدت گهرباریست
ندانم این نفس روح بخش جان پرور
نسیم زلف تو یا بوی مشک تاتاریست

شنیده ام که ز زر کارها چو زر گردد
مرا چو زر نبود چاره ناله و زاریست

خواجوی کرمانی 

ایستاده ام آن سوی 
باورهایت ؛

گاهی 
دست تکان می دهم 

و گاهی کمی می میرم  
تو اما 

نه دلتنگی می فهمی 
و نه سکوت را

مرده ها 
برای دل تنگ شدن 
بهانه نمی خواهند !

بهنام محبی فر

عکس نوشت

عکس: 
گاره چگینی

سازمان هواشناسی پیش بینی 
کرده بود که تابستان 96 گرم تر 
از حد نرمال باشد.  امسال هم 

همین اتفاق در حال رخ دادن است.

سال گشت

فیلم سینمایی»النتوری« 

ساخته ی رضا درمیشیان برای 
نمایش و عرضه عمومی در 

کشور چین دوبله خواهد شد.

فیلم

تازه ترین کنسرت ارکستر 
سمفونیک تهران روزهای 

چهاردهم و پانزدهم تیر ماه 
سال 97 به رهبری شهرداد روحانی در تاالر وحدت 

تهران برگزار می شود.

موسیقی

رسانه در آینه تصویر
تجارت فردا در تازه ترین شماره خود به آغاز به 
کار شورای عالی هماهنگی اقتصادی پرداخته 

است.

     

شــهرداری اراک در نظــر دارد مطابــق شــیوه نامــه ســرمایه گــذاری و مشــارکت شــهرداری هــا مصــوب 1390/11/10 
ســاخت، تکمیــل و راه انــدازی پــروژه هــای ذیــل را طبــق مشــخصات و اطالعــات جــدول زیــر از طریــق فراخــوان 
ــناد  ــت اس ــس از دریاف ــد پ ــی توانن ــان م ــذا متقاضی ــد. ل ــذار نمای ــنهاد واگ ــن پیش ــب تری ــه مناس ــی ب عموم

مناقصــه درصــد پیشــنهادی خــود را بــر اســاس شــرایط منــدرج در اســناد بــرآورد و در ازای هزینــه هــای ســاخت، تکمیــل و راه انــدازی و 
مدیریــت و بهــره بــرداری پــروژه، حداکثــر تــا مــورخ 1397/3/30 تحویــل نماینــد و نــــیز جهــت کســب اطالعــات بیشــتر مــی تواننــد بــه 
دبیـــرخانه هیئــت عالــی ســرمایه گــزاری شــهرداری اراک واقــع در خیابــان شــهید بهشــتی - میــدان هفت تیــر- ســاختمان پاســارگاد- طبقه 
اول مراجعــه و یــا بــا شــماره  34220154-086 تمــاس حاصــل فرماینــد. همچنیــن اســناد در ســایت www.Arak.ir موجــود میباشــد

محل توزیع اسناد به سرمایه گذاران: خیابان شهید بهشتی – میدان هفت تیر- ساختمان پاسارگاد- طبقه اول
محل تحویل اسناد از سرمایه گذاران: خیابان شهید بهشتی – میدان هفت تیر- ساختمان پاسارگاد- طبقه اول

 شهرداری اراک3180

تجدید فراخوان عمومی شناسایی
 و جذب سرمایه گذار

توضیحاتمحل اجراعنوان پروژهردیف

مجموعه های رستوران و 1
پارک بانوانفست فود پارک بانوان

آورده شهرداری : در اختیار گذاشتن زمین، پروانه ساخت و واگذاری امکان بهره برداری 
در مدت معین

آورده سرمایه گذار : تجهیزات، امکانات و اعتبار مورد نیاز، طراحی ، احداث و بهره برداری

مجتمع تفریحی و توریستی 2
)بام اراک(

ایجاد و احداث مراکز 
تفریحی،توریستی،رستوران و 
... در کوی مستوفی و منطقه 

امام علی علیه السالم 

آورده شهرداری : در اختیار گذاشتن زمین ، پروانه ساخت و واگذاری امکان بهره برداری 
در مدت معین

آورده سرمایه گذار : اعتبار مورد نیاز، طراحی ، احداث و بهره برداری

3
احداث و بهره برداری 

مجموعه تفریحی رفاهی 
پامچال

پارک شهید رحمان 
محمدی )منطقه پامچال 

شهرصنعتی(

آورده شهرداری : در اختیار گذاشتن زمین ، پروانه ساخت و واگذاری امکان بهره برداری 
در مدت معین

آورده سرمایه گذار : اعتبار مورد نیاز، طراحی ، احداث و بهره برداری

4
احداث و بهره برداری 
رستوران و کافی شاپ 

نمایشگاه موقت گل

شهرصنعتی مجتمع گل و 
گیاه موقت 

آورده شهرداری : در اختیار گذاشتن زمین ، پروانه ساخت و واگذاری امکان بهره برداری 
در مدت معین

آورده سرمایه گذار : اعتبار مورد نیاز، طراحی ، احداث و بهره برداری

ایجاد مجموعه های تفریحی 5
و ورزش های پارکی 

نوارهای جنگلی و پارکهای 
سطح شهر

آورده شهرداری : در اختیار گذاشتن زمین ، پروانه ساخت و امکان بهره برداری 
در مدت معین

آورده سرمایه گذار : اسباب، تجهیزات و اعتبار مورد نیاز، طراحی و بهره برداری

احداث و بهره برداری 6
آورده شهرداری : در اختیار گذاشتن زمین ، و امکان بهره برداری در مدت معینراه های کمربندیبیلبوردهای تبلیغات شهری

آورده سرمایه گذار : امکانات، تجهیزات و اعتبار مورد نیاز، طراحی و بهره برداری

احداث و بهره برداری مجتمع 7
آورده شهرداری : در اختیار گذاشتن زمین ، پروانه ساخت و امکان بهره برداری در مدت معینپارک شهرتفریحی و رفاهی آبزیان

آورده سرمایه گذار : امکانات، تجهیزات و اعتبار مورد نیاز، طراحی و بهره برداری

احداث و بهره برداری مجتمع 8
آورده شهرداری : در اختیار گذاشتن زمین ، پروانه ساخت و امکان بهره برداری در مدت معینپارک وحشتفریحی، فرهنگی و رفاهی 

آورده سرمایه گذار : امکانات، تجهیزات و اعتبار مورد نیاز، طراحی و بهره برداری

احداث و بهره برداری بازار روز 9
چهار نقطه از شهر اراکمیوه و تره بار

آورده شهرداری : در اختیار گذاشتن زمین ، پروانه ساخت و واگذاری امکان بهره برداری 
در مدت معین

آورده سرمایه گذار : اعتبار مورد نیاز، طراحی ، احداث و بهره برداری

احداث و بهره برداری مجتمع 10
ورزشی و تفریحی

اراضی مجاور کوی کوثر
اراضی واقع در شهرک حمید

آورده شهرداری : در اختیار گذاشتن زمین ، پروانه ساخت و واگذاری امکان بهره برداری 
در مدت معین

آورده سرمایه گذار : اعتبار مورد نیاز، طراحی ، احداث و بهره برداری

احداث و بهره برداری غرفه 11
نوار جنگلی بلوار ورزشهای تجاری پارک بلوار ورزش

آورده شــهرداری : در اختیار گذاشــتن زمین ،  پروانه ساخت و امکان بهره برداری 
در مدت معین

آورده سرمایه گذار : اعتبار مورد نیاز، طراحی ، احداث و بهره برداری


