
درحالی که مردم و رسانه ها منتظر تفاوت در صحبت های روز گذشته رییس جمهور بودند اما او »همون همیشگی« بود. محافظه کار و تکراری
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 قیمت 1000 تومان
w w w . p a y a m e m a . i r

انس طال         1.341.93

مثقال طال       6.427.000

گرم طالی 18  1.483.192

گرم طالی 4   1.978.785

انس نقره             16.78

انس پالتین        998.50

انس پاالدیوم       1.015.90

بهار آزادی      14.850.000

امامی          15.240.000

نیم       7.560.000

ربع         4.450.000

گرمی       2.950.000

دالر             46.220

یورو            60.540

پوند            67.670    

درهم امارات        13.250

لیر ترکیه            13.170

یوان چین          7.830

ین ژاپن               4.000    

دالر کانادا            40.300

دالر استرالیا        39.130 @  p a y a m e m a

ما را در تلگرام 
دنبال کنید

طلوع آفتاب 
06:59

غروب آفتاب 
17:37

تهران

4  تا  14

روحانی:مفتخورهامالیاتنمیدهند
سخنگوی دولت:

کسانی که استحقاق 
2دارند، یارانه می گیرند

4

1

ن
الی

رآن
خب

س: 
عک

عوامـل خارجـی، مالحظـات داخلـی، لـزوم 
انجـام اصالحـات فـوری و بازخوانـی دوبـاره 
مفهـوم پراکندگـی و یـا تمرکز قدرت، سـبب 
شـده تـا جریان هـای سیاسـی »گفت و گوی 
ملـی« را به عنـوان راهکاری مؤثـر برای برون 
رفـت کشـور از مشـکالت جـاری مـورد توجه 
دوبـاره قـرار دهنـد. گفت و گـو در هـر جامعـه 
در حـال نوسـازی امـری مثبـت و تدبیـری 
و  اهـداف  آن  از  مهم تـر  امـا  اسـت،  الزم 
نتیجـه ای اسـت کـه می توانـد همـه طرف ها 
ترغیـب کنـد.  ایـن گفت وگـو  انجـام  بـه  را 
گفت وگـوی ملـی به عنـوان ایـده ای تاریخی 
هـراز گاه و بنابر ضرورت های زمانی از سـوی 
کنشـگران سیاسـی ـ به ویـژه اصالح طلبان ـ 
پیشـنهاد شـده امـا بـه رغم بـازار گرمـی آن، 
بنـا به برخـی مالحظـات و منافـع، فراموش 
شـده و یـا از اولویـت همـه طرف هـا خـارج 
شـده اسـت. همیـن مهـم عنصـر زمـان را 
بـه  خدمـت  در  طالیـی  فرصـت  به عنـوان 
تحکیـم توافـق عمومی بالموضـوع؛ حتی به 
طـرزی خطرنـاک از دسـت رفتـه نمایانـده 
قدیمـی  ضرب المثـل  براسـاس  اسـت. 
کـه ماهـی را هروقـت از آب بگیـرم، تـازه 
اسـت، ایـده گفت وگـوی ملـی، هنـوز تـازه 
بـه  خدمـت  در  آن  از  می تـوان  و  اسـت 
بـا  مطابـق  اجتماعـی  و  سیاسـی  تحکیـم 
امـا شـرط  بهره منـد شـد.  عمومـی  منافـع 
طرف هـای  همـه  توافـق  نخسـت  ایـن کار، 
رقیـب در هـرم قـدرت از یکسـو و نیـز جلب 
خواهـد  دیگـر  سـوی  از  عمومـی  اعتمـاد 
بـود. اگرچـه اصالح طلبـان ایـن بـار نیـز بـه 
انجـام گفت وگـوی  مبتکـر  سـیاق گذشـته 
ملـی هسـتند، ولـی چگونگـی انجـام آن را 
بـرای افـکار عمومـی روشـن نکرده انـد. بـه 
عبـارت دیگـر ایـن ایـراد جـدی بـر کارنامـه 
جریـان اصـالح طلـب در دو دهـه گذشـته 
وارد اسـت کـه عمومـًا ایده هـای خـود را بـه 

ایده تا عمل 
در گفت وگوی ملی

تقابل مجلس و دولت 
بر سر بودجه

توییت رییس سازمان اداری و استخدامی دردسرساز شد

یادداشت مهمان
جالل خوش چهره

سخنگوی دولت:

کسانیکهاستحقاقدارند،یارانهمیگیرند
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دماوندبرایهمیشه

ازثبتجهانیبازماند

دبیرکل کمیسیون ملی سازمان 
یونسکو:  آسیب های فراوان وارد 

شده به محیط زیست این اثر، 
ثبت جهانی را منتفی کرده است

کویـر لـوت ، جزیـره قشـم و کـوه دماونـد 
در صـف جـا گرفتـن در فهرسـت جهانـی 
اثـار طبیعـی یونسـکو بودنـد. روز گذشـته 
ایـن  از  دماونـد  خبـر شـدیم کـه  بـا  امـا 
آن  دلیـل   . اسـت  شـده  حـذف  لیسـت 
و  سـاخت  و  معدنـی  فعالیت هـای  هـم 
سـازهایی هسـتند که در ارتفاعـات دماوند 
نگرانـی  ایـن  اسـت.حاال  انجـام  حـال  در 
وجـود دارد کـه هیچـگاه پرونـده جهانـی 
شـدن بـام ایـران در دسـتور کار سـازمان 

جهانـی قـرار نگیـرد.

روزانهم صبح اریان

بدینوسیله مبلغ تضمین آگهی شماره 140/ج96/3 به 302/000/000 ریال
 و مبلغ برآورد آگهی 142/ج96/3 به 3/617/711/141 ریال اصالح می گردد.

اصالحیه آگهی فراخوان مناقصات عمومی یک مرحله ای 
اداره کل راه و شهرسازی جنوب کرمان

شـکل کلی و بـدون تبیین مختصـات، اهداف، 
ابـزار و نتایـج آن بیـان کرده انـد. بدتـر اینکـه 
بـرای ایده هـای خـود مصداق هـای روشـن و 
پافشـاری در تعمیـق آن نداشـته اند. همیـن 
مهـم سـبب شـده تـا در بزنگاهی چـون اکنون 
کـه ضـرورت گفت وگـو صـد چنـدان اسـت،  در 
وهلـه نخسـت با برخـی تردیدهـا در فهم افکار 
عمومـی روبـرو شـوند. اصـالح طلبـان در همه 
سـال های گذشـته گفته انـد کـه چـه ایده هایی 
الزم اسـت اما در اینکـه برای تحقق آنها باید از 
چـه چیـز پرهیز شـود، منفعالنه عمـل کرده اند. 
همیـن مهـم وضعـی را بـه وجـود آورده کـه در 
واقعی تریـن بـرآورد، نـه به نفـع اکثریت برنده 
و نـه اقلیـت بازنـده انتخابات سـال های اخیر 
اسـت. ایـده گفت و گـوی ملـی نمی توانـد تنهـا 
بـه عنـوان ابتکاری بـرای برون رفـت از وضعی 
باشـد کـه عوامـل بیرونـی و دورنـی آنهـم در 
بزنـگاه کنونـی موجـب آن اسـت، بلکـه ایـن 

انتظـار می بایسـت در همه زمان های از دسـت 
رفتـه، در چارچـوب یـک مطالبه جـدی قوام و 
ثبـات می یافـت. ایـن گالیـه از آن روسـت کـه 
ایده هـا و اولویت هـای اصالح طلبانـه در فراینـد 
نتوانسـت  و  شـد  تغییـر  دسـتخوش  زمـان، 
بـه گونـه الزم بـه عنـوان خواسـت عمومـی در 
همـه طبقـات و بدنـه اجتماعـی تعمیـم یابـد. 
اکنون همه عواملی که سـبب شـده تـا باردیگر 
گفت وگـوی ملـی بـه عنـوان امـری الزم مـورد 
توجـه قـرار گیـرد، واقعـی اسـت ولـی شـرط 
کافـی در ایـن امـر، ایجـاد بـاوری اسـت کـه 
قادر شـود اعتماد عمومـی را به آن در چارچوب 
ایـده ای دنبالـه دار جلـب کنـد. در ایـن صـورت 
شـاهد همسـویی عمومـی بـا ایـن ایـده و نیز 
از  بـرون رفـت  بـرای  توافـق عمومـی  ایجـاد 
مشـکالت و خنثـی کـردن تهدیدهایی خواهیم 
بـود کـه ثبات اجتماعی را نشـان گرفته اسـت.

/ خبرآنالین

سـخنگوی دولـت تأکیـد کـرد کـه همه کسـانی 
کـه اسـتحقاق دارنـد، یارانـه می گیرنـد. بحـث 
بـر سـر نحـوه پرداخـت یارانه هـا در سـال 97 
هنـوز ادامـه دارد. از یک سـو دولـت در الیحـه 
بودجـه 97 قصـد داشـت یارانـه 30 میلیون نفر 
را حـذف کنـد. مجلـس امـا بـا اصالحاتـی کـه 
در بودجـه انجـام داد، تعـداد کسـانی کـه حذف 
می شـدند را بـه دو تـا 15 میلیـون نفـر تغییـر 
داد، بدین صـورت کـه بـا توجـه به میـزان درآمد 
یارانـه افـراد حـذف شـود. در ایـن میـان اگرچه 
میـدری، معاون وزیـر کار گفته مجلس خودش 

راهـکاری بـرای یارانه هـا بیندیشـد امـا نوبخت، 
سـخنگوی دولـت روز گذشـته گفت کـه در مورد 
یارانـه دولـت کامـالً عالقه منداسـت در راسـتای 
سیاسـت فقرزدایـی و کاهـش فقـر مطلـق بـه 
همـه کسـانی کـه اسـتحقاق دریافـت یارانـه را 
دارد یارانـه بدهنـد و اگـر کسـانی دریافتی شـان 
نسـبت به خط مستمری سـازمان های حمایتی 
پایین تـر اسـت در چارچوب مقابله با فقـر یارانه 
دریافـت کننـد. به گزارش ایسـنا، او در پاسـخ به 
ایـن پرسـش که سیاسـت دولت در قبـال یارانه 
بگیـران چیسـت گفتـه دو روش وجـود دارد. یا 

اینکـه یارانـه بگیران نیازمند شناسـایی شـوند و 
یارانه هـا دقیقـًا به اقشـار شناسـنامه دار پرداخت 
شـود کـه ایـن فرمـول دولـت اسـت که نیـاز به 
کمـک و مسـاعدت مجلس دارد یـا اینکه گفته 
شـود یارانه افـراد پردرآمـد پرداخت نشـود. این 
یعنـی بایـد جیـب تک تـک 80 میلیـون ایرانی 
را بگردیـم کـه درسـت نیسـت. دوسـت نداریـم 
در زندگـی مـردم تشـویش بـه وجـود آوریـم. 
سیاسـت دولت نسـبت به یارانه بگیـران اجرای 
قانـون هدفمنـدی یارانـه اسـت و وارسـی کردن 

اطالعـات حسـاب شـهروندان ایرانی نیسـت. 
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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سه شنبه وعده رییس جمهور برای نشست خبری بود. نشستی که بر خالف پیام زیست
تصورها حرف تازه ای نداشت. روحانی با همان استراتژی همیشگی به پرسش ها 
جواب های تکراری خود را داد.

روزنامه صبح ایران 
 @payamema
www.payamema.ir

دماوند برای همیشه از ثبت جهانی باز ماند  مفت خورها  
مالیات نمی دهند 

جـزیره قـشم و کوه دمـاونـد در صـف جـا گـرفـتن در فهـرسـت جـهانی آثـار طبیعی 
یونسکو بـودنـد. روز گـذشـته امـا بـا خـبر شـدیم که دمـاونـد از این لیست حـذف شـده 
اسـت . دلیل آن هـم فـعالیت هـای مـعدنی و سـاخـت و سـازهـایی هسـتند که در 
ارتـفاعـات دمـاونـد در حـال انـجام اسـت.حـاال این نـگرانی وجـود دارد که هیچگاه 

پرونده جهانی شدن بام ایران در دستور کار سازمان جهانی قرار نگیرد. 
قـله دمـاونـد در تـاریخ ۱۳ اردیبهشت ۸۷ بـه عـنوان نخسـتین اثـر طبیعی در فهـرسـت 
آثـار ملی ثـبت شـد و ثـبت این مکان بـه سـبب مـرتـفع تـرین و مـتقارن تـرین 
آتـشفشان مخـروطی شکل در رشـته کوه هـای الـبرز که از یک سـو بـه کویر مـرکزی 
و از سـوی دیگر بـه دریای کاسـپین می رسـد و بـلند تـرین نـقطه خـاورمیانـه و 
بـلندتـرین آتـشفشان آسیاسـت، ثـبت آن را در فهـرسـت میراث جـهانی یونسکو 

همچنان در گیر اما و اگرها بود 

حذف قطعی دماوند از لیست ثبت ملی 
دبیرکل کمیسیون ملی سـازمـان یونسکو گـفته که ثـبت کوه دمـاونـد بـه عـنوان 
نخســتین میراث طبیعی ایران در فهــرســت جــهانی یونسکو بــه دلیل آسیبهای 
فـراوان وارد شـده بـه محیط زیست این اثـر منتفی شـده اسـت.نصیر قیداری روز 
سـه شـنبه در نخسـتین هـمایش بین المللی دانـشگاه سـبز در مشهـد افـزود: بـه 
جـای کوه دمـاونـد، کویر لـوت بـه عـنوان اولین میراث طبیعی کشور سـال گـذشـته 

ثبت جهانی شد.  
وی بـا بیان اینکه کوه دمـاونـد حـدود 100 میلیارد تـن جـرم دارد اظـهار کرد: ثـبت 
جـهانی این اثـر می تـوانسـت بسیار مفید بـاشـد امـا مـوفـق بـه این امـر نشـدیم. وی بـا 
بیان اینکه 12 ذخیره گــاه زیستی کشور ثــبت یونسکو شــده اســت گــفت: ثــبت 
سیزدهمین اثــر کشور در فهــرســت جــهانی زیستی یونسکو نیز در حــال انــجام 
اسـت. قیداری افـزود: امـروز جـهان بـه حـوزه آمـوزش اهمیت فـراوان می دهـد و 
هـدف آمـوزش بـه عـنوان یکی از اهـداف 15 گـانـه فـعالیت یونسکو در اولـویت 
نخسـت قـرار دارد. قـدیری اظـهار کرد: فـرهـنگ، عـلم و آمـوزش سـه عـنصری اسـت 
که نـباید از آن غـافـل شـد و بـاید در زمینه بهـره بـردن از این سـه عـنصر نـهایت 

استفاده را داشت.  

زخم بر تن دماوند 
محـمد محـمدپـور رئیس سـازمـان صـنعت، مـعدن و تـجارت مـازنـدران پیش از این 
امـا از ثـبت بـلندتـرین قـله ایران دفـاع کرده بـود و قـول داد که بـرای ثـبت دمـاونـد 
تـالش خـواهـد کرد. او بـه مهـر گـفته  بـود که می تـوان بـه این مـعادن در مـناطـق 

پایین دست اجازه بهره برداری داد. 
رئیس سـازمـان صـنعت، مـعدن و تـجارت مـازنـدران بـا بیان اینکه مـعدن هـای مـحور 
هـراز بسیار مـهم و جـزو طـبقه یک مـعادن مـحسوب می شـونـد، بیان کرد: مـحور 
هـراز مـهمترین حـوزه فـعالیت مـعدنی در این مـنطقه اسـت و مـعادن مـحور هـراز در 
طـبقه بـندی یک مـعادن قـرار دارنـد و بـرای دمـاونـد بـه عـنوان یک میراث ملی از 
گـذشـته کدهـای حـریم مـنظر تـعریف شـده اسـت و تـمامی فـعالیت هـای مـوجـود در 

این منطقه باید همخوانی با کدهای تعریف شده داشته باشد. 

دیو سپید به ثبت نمی رسد 
مـعاون کمیته طبیعت گـردی سـازمـان میراث فـرهنگی کشور پیش از این هشـدار 
داده بـود که بـا تـوجـه بـه مشکالت و چـالـش هـا در قـله دمـاونـد این اثـر ثـبت جـهانی 
نـخواهـد شـد و بـه همین دلیل هـمه مسـئوالن در مـورد وضعیت فعلی این اثـر 

طبیعی مسئول هستند و باید یک اقدام آنی صورت گیرد. 
پـورحسینی خـواسـتار رفـع مشکالت و مـعضالت مـوجـود قـله دمـاونـد نظیر زبـالـه و 
سـاخـت و سـازهـا در حـاشیه جهـت ثـبت جـهانی شـده بـود و گـفته بـود که بـا 
سـامـانـدهی مسیر جـنوبی قـله دمـاونـد می تـوان تـمام مسیرهـا را تـحت پـوشـش و 

وضعیت زیست محیطی را حفظ کرد. 

میراث فرهنگی دیر جنبید 
دالور بـزرگ نیا مـدیرکل میراث فـرهنگی مـازنـدران بـا بیان اینکه وضعیت دمـاونـد 
بسیار نــگران کننده اســت، اعــالم کرد: امیدواریم وضعیت دمــاونــد رفــع شــود و 

بتوانیم این اثر طبیعی را به همه جهان معرفی کنیم. 
از آنـجاییکه فـرصـت همیشه بـاقی نیست که پـرونـده یک اثـر ملی بـرای ثـبت 
جـهانی بـاز بـاشـد بـاید مشکالت را بـا مـعدن داران در یک فـضای مـناسـب و منطقی 
حـل کنیم تـا هـر چـه زودتـر این سـرمـایه ملی بـه ثـبت یونسکو بـرسـد.اقـدام غیر 
اصـولی و غیر قـانـونی شـرکتهای مـعدنی یک تهـدید زیست محیطی بـرای فـرد فـرد 
ایرانیان بـاالخـص سـاکنین مـنطقه و در سـطح وسیع بـه چـالـش کشانـدن ایران در 

سطح بین المللی است. 

معادنی که مشکل زیست محیطی دارند 
کارشـناسـان محیط زیست چـندین مـرحـله بـه این مـنطقه رفـته انـد و بـا کارشـناسی 
هـای بـه عـمل آمـده اعـالم کرده انـد که فـعالیت مـعدن بـاعـث بـه وجـود آوردن 

معایب و تهدید های زیست محیطی بسیار زیادی در منطقه شده است. 
مـعاون کمیته طبیعت گـردی سـازمـان میراث فـرهنگی، صـنایع دسـتی و گـردشـگری 
کشور بـا اشـاره بـه مشکالتی نظیر سـاخـت و سـازهـا گـفت: در حـال حـاضـر قـله 

دماوند آبستن حادثه و برای ثبت میراث جهانی با چالش مواجه است. 
پـورنـگ پـورحسینی در نخسـتین جـلسه کارگـروه گـردشـگری در اداره کل میراث 
فـرهنگی، صـنایع دسـتی و گـردشـگری مـازنـدران از تشکیل سـتاد یا کارگـروه در 
اسـتان مـازنـدران بـا مـحوریت اسـتانـداری بـرای رفـع مشکالت قـله دمـاونـد تـوسـط 

وزیر کشور خبر داد. 

برخی از استان هاهنوز سینما ندارند 
اینکه بـودجـه مـا کافی اسـت یا خیر را اگـر از آقـای صـالحی وزیر ارشـاد بـپرسید، 
می گـوید کافی نیست امـا اگـر از نـوبـخت پـرسیده شـود می گـوید کافی اسـت. بـنابـراین 
اهـدافی که اشـاره کردید را کامـال تـایید می کنم. بـرخی از اسـتان هـاهـنوز سینما نـدارنـد و 

باید بخش خصوصی را کمک و تشویق و یاری شان کنیم. 
روحـانی در پـاسـخ بـه سـوال خـبرنـگار رسـانـه ژاپنی مبنی بـر اینکه آقـای تـرامـپ تـاکید 
کرده که اگـر تـوافـق هسـته ای اصـالح نـشود تحـریم هـا از سـر گـرفـته خـواهـد شـد و از 
تـوافـق خـارج خـواهـند شـد، تصمیم ایران چیست؟ گـفت:  مـن بسیار خـوشـحالـم که 
آقـای تـرامـپ بـعد از یک سـال که بـه کاخ سفید رفـته هـنوز نـتوانسـته بـه آن فـریاد که 
تـوافـق را پـاره خـواهـد کرد دسـت پیدا کند و بـرجـام آن قـدر اسـتحکام داشـته که 

آمریکایی ها حداقل در این یکسال به آن پایبند بوده اند.

مردم وارد بازی ارز نشوند 
رییس جـمهور: گـرانی ارز نمی تـوانـد دالیل تـجاری داشـته بـاشـد چـراکه مـا در تـامین ارز و همچنین مـخارج ارزی تـرازمـان مـثبت اسـت. 
درآمـد ارزی مـا بیش از مـخارج ارزی مـان اسـت. نمی تـوانـد دالیل اقـتصادی داشـته بـاشـد، چـون این مـوضـوع که بـرخی هـا می گـویند 
خـود دولـت ارز را گـران کرده اسـت در صـورتی صحیح اسـت که دولـت کسری بـودجـه داشـته بـاشـد. مـا امـسال کسری بـودجـه 
نـداریم.روحـانی در تـصریح سـخنانـش گـفت: ده مـاه گـذشـته هـم نـشان داد که امـسال شـرایط از سـالـهای گـذشـته بهـتر اسـت. سـالـهای 

گذشته در دی و بهمن دچار مشکالتی شده بودیم اما امسال مشکلی نداریم. 
وی سـپس گـفت: قـاعـدتـا افـزایش نـرخ ارز دلیل روانی و تبلیغاتی دارد. مـن بـه مـردم اطمینان می دهـم که آینده مـا از امـروز حـتما بهـتر 
خـواهـد بـود. حتی در درآمـدهـای ارزی و غیرنفتی وضـع مـا ا ز گـذشـته بهـتر بـوده اسـت. بـنابـراین شـرایط مـا در آینده بهـتر خـواهـد بـود. 
تصمیماتی بـرای کنترل نـوسـانـات ارز گـرفـته شـده که بخشی از آن را رئیس بـانک مـرکزی اعـالم کرده یا می کند.مـن بـه مـردم تـوصیه می 
کنم که دراین مسیر پـر ریسک قـدم بـرنـدارنـد. بـرای مـنافـع خـودشـان در راه هـای امـن تـر از ارز قـدم بـردارنـد. خـواهـش مـن از مـردم این 

است که به راهنمایی های کارشناسان اقتصادی توجه کنند. 

مسائل سیاسی، اجتماعی و سیاست خارجی هم مورد اعتراض مردم بوده است 
رییس جـمهور در پـاسـخ بـه پـرسشی مبنی بـر اینکه آیا دولـت صـدای مـردم را در اعـتراضـات اخیر نسـبت بـه تـورم و گـرانی شنیده اسـت و 
اگـر شنیده اسـت آیا بـه دنـبال تـرمیم تیم اقـتصادی خـود اسـت یا نـه؟ اظـهار کرد: اعـتراض مـن بـه همین شیوه سـوال پـرسیدن شـماسـت. 
شـما وقتی خـواسـت مـردم را فـقط در بـخش اقـتصاد می بینید همین بـه مـعنای نشنیدن صـدای مـردم اسـت. اعـتراض مـردم فـقط بـه 
مـسائـل اقـتصادی نـبوده اسـت، مـسائـل سیاسی، اجـتماعی و سیاسـت خـارجی هـم مـورد اعـتراض مـردم بـوده اسـت. گـوش مـا بـاید بـرای 

شنیدن حرف مردم باز باشد و ببینیم که مردم چه می خواهند.

رئیـس جـــمـهـور در بـــخـش دیـگـری از ایـن 
نشسـت خـبری بـا بیان اینکه بـاید قـدم بـه قـدم 
از اقــتصاد نفتی فــاصــله بگیریم گــفت: بــاید 
اتکای بـودجـه ای مـان را نسـبت بـه نـفت خـام کم 
کنیم. وقتی می گــوییم وابســتگی مــان را بــه 
نــفت کم کنیم عــمدتــا تــوجــهات بــه ســمت 
مـالیات می رود. این بـدان مـنظور نیست که بـه 
قشــری که مــالیات پــرداخــت می کند فــشار 
بیاوریم. کارمـندان و یا بـنگاه هـای اقـتصادی که 
مـالیاتـشان را پـرداخـت می کنند. مـنظور آنـهایی 
اسـت که مـالیات نمی پـردازنـد. دایره پـرداخـت 

مالیات را باید افزایش دهیم. 
وی افــزود: یادم می آید در یکی از جــلسات 
هفتگی مـقام مـعظم رهـبری تـاکید می کردنـد 
که بـاید تـالش شـود فـرهـنگ مـالیات در میان 
هـمه بـه عـنوان یک ضـرورت جـا بیفتد. هـمه 
بـاید مـالیات پـرداخـت کنند. قـدیم هـا اصـطالحی 
بـود عـذرخـواهی می کنم، می گـفتند مـفت خـور. 

خــدای نکرده نــباید کسی بــاشــد که مــالیات 
نـدهـد. هـمه مـا و ظیفه داریم مـالیات قـانـونی 

خود را پرداخت کنیم. 
روحــانی یادآور شــد: ممکن اســت بــگوییم 
دســتگاهی در مــناطــق محــروم کار می کند و 
مــدتی نــباید مــالیات دهــد. بــاید زمــانــش 
مـشخص شـود. یا دسـتگاهی تـنفس مـالیاتی 
دارد، آنـهم بـاید مـشخص شـود امـا اگـر غیر این 
بــاشــد یعنی جــلوی اقــتصاد خــصوصی را 

گرفته ایم. 
وی در ادامـه همین مـوضـوع خـاطـر نـشان کرد 
که دولـــت یازدهـــم اتکایش را نســـبت بـــه 
دولـت هـای گـذشـته بـه اقـتصاد نفتی کمتر کرده 
و تــالش دولــت دوازدهــم این اســت که این 
مــقدار را مجــدد کاهــش دهــد.رئیس جــمهور 
اظـــهار کرد: 32 درصـــد از درآمـــد نفتی بـــه 
صـندوق ریخته می شـود. مـقداری صـرف خـود 
صـنعت نـفت شـده و حـدود 50 درصـد  آن بـه 

دولـت می رسـد. مـا بـاید تـالش کنیم که اتکا بـه 
نـفت را کاهـش دهیم.روحـانی سـپس بـا اشـاره 
بـه عـالقـه دولـت بـه حـمایت از شـرکت هـای 
دانـش بنیان گـفت: اقـتصاد دانـش بنیان بـرای 
دولــت اهمیت فــراوانی دارد. طی ســال هــای 
گـذشـته شـرکتهای فـراوانی بـه عـنوان شـرکت 
هـای دانـش بنیان ایجاد شـده و از دولـت وام 
گـرفـته انـد. بـه نـقطه ای رسیده ایم که مـهاجـرت 
معکوس شــروع شــده اســت و امید درایم 
جـوانـانـمان بـه کشور بـازگـردنـد.وی افـزود: 
بسیاری از اســتارت آپ هــایی که امــروز می 
بینید تـوسـط همین جـوانـهای تحصیلکرده ای 
که مدتی به خارج رفته و حاال مجدد به کشور 
بـازگشـته انـد، رقـم خـورده اسـت. مـا در سـال 
آینده هـمچنان حـمایتمان را از این شـرکت هـا 

ادامه می دهیم.

دایره پرداخت مالیات را باید افزایش دهیم 

متاسفانه احزاب ما فقط موقع انتخابات فعال می شوند 
رییس جـمهور در پـاسـخ بـه این پـرسـش که آیا شـما فکری بـرای تـقویت جـامـعه 
مـدنی داشـته اید؟ اظـهار کرد: این درسـت اسـت که مـا نـباید فـقط در جـامـعه مـدنی بـه 
احـزاب تکیه کنیم زیرا سـمن هـا بـخش بـزرگی از جـامـعه مـدنی بـوده که فـعال و 
تـاثیرگـذارنـد. مـتاسـفانـه احـزاب مـا فـقط مـوقـع انـتخابـات فـعال می شـونـد و مـثل 
مـغازه هـای فصلی هسـتند در حـالیکه بـاید در طـول سـال فـعال بـاشـند. این امید و 
آرزوی مـن اسـت و دوسـت دارم که هـمه احـزاب و سـمن هـا فـعال بـاشـند.روحـانی در 
ادامـه افـزود: مـردم هـم بـاید در گـفتمان هـایی که بـرای زنـدگی آنـها مـهم اسـت 
مـشارکت کنند. مـسائلی مـثل زلـزلـه یا آلـودگی هـوا بخشی از مشکالت اسـت و بـاید 
گـفتمان هـا بـه این سـمت هـدایت شـود و مـنحصر بـه مـسائـل سیاسی نـباشـد. ممکن 
اسـت مـا بـگوییم نـان، بـنزین، گـازوئیل ارزان می شـود و عـده ای هـم کف بـزنـند امـا 

باید دنبال راه حل ریشه ای مسائل باشیم.

«همون همیشگی» 
روحــانی روز گــذشــته و پــس از آخــرین 
مـصاحـبه خـود بـا رشیدپـور در صـداوسیما بـه 
جـمع خـبرنـگاران آمـد تـا بـه پـرسـش هـای آنـها 
پـاسـخ بـگوید. در حـالی که مـردم و رسـانـه هـا 
مـنتظر حـرف هـای تـازه ای از رییس جـمهور 
بـعد از نـاآرامی هـای اخیر و افـزایش قیمت 
ارز و … بـودنـد امـا او هـمچون رویه چـند مـاه 

اخیر «همون همیشگی» بود. 
بـا وجـود انـتقادهـایی که در مـورد پـرسـش هـای 
خـبرنـگاران و نـحوه گـزینش آنـها وجـود دارد امـا  
پـاسـخ هـای روحـانی هیچ تغییری نسـبت بـه 
گـذشـته نـداشـت. او از بـرجـام دفـاع کرد. تـرامـپ 
را غیر قـابـل اعـتماد خـوانـد و گـفت گـرانی ارز 
کار دولـت نیست. بـه آینده امیدوار بـود الیحه 
بــودجــه ۹۷ را نــجات بــخش تــوصیف کرد. 
رییس جـمهور در جـایی از صـحبت هـایش بـه 
ذکر خـاطـره ای از جـلسه اش بـا رهـبری اشـاره 
کرد و پـرداخـت مـالیات را بـرای هـمه واجـب 
دانسـت و گـفت هـر کسی مـالیات نـدهـد مـفت 

خور است.

طرحی برای خانه اولی ها در راه است 
رییس جـمهور در پـاسـخ بـه این پـرسـش که طـرح هـای دولـت از 
جـمله طـرح نـوسـازی حـمل و نـقل و بـازسـازی شهـرهـا چـه 
اهـدافی را دنـبال می کند و چـه دسـتاوردهـایی را بـه ارمـغان 
می آورد، گـفت: در حـوزه نـوسـازی نـاوگـان هـا 20 تـا 30 هـزار 
اشـتغال ایجاد می شـود، فـناوری در این حـوزه بـاال می رود و از 

لحاظ محیط زیست اتفاق بسیار مهمی رخ می دهد. 
وی ادامـه داد: بـا همین طـرح می تـوانیم صـرفـه جـویی هـم داشـته 

باشیم. االن حدود 5.5 میلیون بشکه صرف می کنیم. 
روحـانی همچنین گـفت: در بـازآفـرینی شهـرهـا که در مـورد آن 
تـوضیح خـواهـم داد بـرای جـوانـان خـانـه اولی تسهیالت ویژه ای 
در نـظر گـرفـته شـده اسـت. از سـوی دیگر بـرای تـوسـعه گـرهـا، 
صـنعتگران و کل صـنعت سـاخـتمان هـم اتـفاقـات خـوبی خـواهـد 
افـتاد. رکود مسکن آخـرین بـخش بـاقیمانـده در دولـت یازدهـم 
بـود که االن در حـال رشـد اسـت، امیدواریم سـال 97 شـاهـد رشـد 

تمام این طرح ها باشیم. 
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پیام میراث

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

هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
فاقــد ســند رســمی-آگهی موضــوع مــاده3 قانــون و مــاده 13آئیــن نامــه قانــون 
ــر رای  ــمی براب ــند رس ــد س ــاختمان فاق ــی و س ــی واراض ــت ثبت ــف وضعی ــن  تکلی تعیی
شــماره139660319014005064-96/08/08هیات دوم موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف 
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد  ثبتــی حــوزه 
ــی  ــه مصطف ــم صدیق ــارض متقاضــی خان ــه بالمع ــات مالکان ــت تصرف ــک جیرف ــت مل ثب
گلوبنــد فرزنــد علــی بشــماره شناســنامه2صادره از جیرفــت درششــدانگ یــک بــاب خانــه 
مشــتمل بــر باغچــه بــه مســاحت295متر مربــع پــالک597 فرعــی از 581- اصلــی مفــروز 
و مجــزی شــده از پــالک- فرعــی از581- اصلــی قطعــه دو واقــع در اراضــی حســین آبــاد 
جیرفــت بخــش45 کرمــان خریــداری از مالــک رســمی آقــای ابراهیــم ســیدیان محــرز 
گردیــده اســت.لذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب دردو نوبــت بــه فاصلــه 15 روزآگهــی 
مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی 
ــراض  ــاه اعت ــه مــدت دو م ــی ب ــن آگه ــخ انتشــار اولی ــد از تاری داشــته باشــند مــی توانن
ــخ  ــاه از تاری ــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید، ظــرف مــدت یــک م ــه ای خــود را ب
تســلیم اعتــراض ،دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد . بدیهــی اســت 
در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررا ت  ســند مالکیــت 

ــت اول:96/11/18   ــخ انتشــار نوب ــف1057      تاری صــادر خواهدشــد .م ال
 تاریخ انتشار نوبت دوم96/12/02  جواد فاریابی-رئیس ثبت اسناد امالک 

وقت رسیدگی 
پرونده کالسه 960033ع1

مورخ1396/1/27ســاعت 12:30 خواهــان 
نورالــه بابامیــر ســاطحی فرزنــد راه علــی 
ــه  ــم 4-فاطم ــی 3- کاظ ــی 2- عل ــدگان 1- ول خوان
رســتمی  7-زهرهمگــی  6-مرضیــه  5-راضیــه 
فرزنــدان مریــد بــا ادرس مجهــول المــکان  خواســته 
ــی  ــر درامدن ــتحق الغی ــت مس ــه باب ــه ی وج مطالب
ــلیم  ــتی  تس ــان دادخواس ــن خواه ــه زمی ــک قطع ی
دادگاه عمومــی لــردگان نمــوده کــه بــه علــت مجهــول 
ــان  ــت خواه ــه درخواس ــدگان ب ــودن خوان ــکان ب الم
وموافقــت دادگاه مســتندا بــه مــاده 73 قانــون آییــن 
دادرســی مدنــی مراتــب یکنوبــت دریکــی ازروزنامــه 
هــای کثیراالنتشــار اگهــی وخوانــده مذکــور مــی توانند 
یــک مــاه ازتاریــخ نشــراگهی جهــت اعــام  ودریافــت 
نســخه ثانــی دادخواســت وضمائــم بــه دفتــر شــعبه 
چهــارم دادگاه عمومــی حقوقــی لــردگان مراجعــه ویــا 
دروقــت مقــرر فــوق جهــت رســیدگی درایــن شــعبه 
حضوربهــم رســاند بدیهــی اســت درصــورت عــدم 
حضــوردردادگاه غیابــا رســیدگی واتخــاذ تصمیــم 

خواهــد شــد2692
دقتر شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی لردگان 

حامد حسنی                                                  308

شــرکت گاز اســتان کرمــان در نظــر دارد مناقصــه ای را، بــا شــرایط نیــل برگــزار نمایــد. داوطلبــان واجــد 
ــه شــرکت در مناقصــه مــی  ــل ب ــی در صــورت تمای ــی اشــخاص حقوقــی ایران شــرایط دارای شناســه مل
ــه امــور قراردادهــا و  ــه تهیــه نامــه اعــالم آمادگــی ب تواننــد از زمــان درج اولیــن نوبــت آگهــی نســبت ب
فاکــس آن بــه شــماره 33239661 یــا تحویــل آن بــه دبیرخانــه شــرکت گاز اســتان کرمــان واقــع  در بلوار 
22 بهمــن - حــد فاصــل ســه راه ادیــب بــا چهــار راه شــعبانیه )در ســاعات اداری شــنبه تا ســه شــنبه 16-۷ 
و چهارشــنبه هــا ۷-1۵( اقــدام و دفترچــه اســتعالم ارزیابــی کیفــی را نیــز از ســایت پایــگاه علــى اطــالع 
ــا توجــه بــه مفــاد آن، مــدارک مــورد  رســانی مناقصــات بــه آدرس http://iets.mporg.ir دریافــت و ب
نیــاز را جهــت هــر مناقصــه بصــورت جداگانــه تهیــه، تنظیــم و تکمیــل و حداکثــر تــا 14 روز تقویمــی پس از 
تاریــخ چــاپ آخریــن نوبــت آگهــی بــه دبیرخانــه شــرکت گاز اســتان کرمــان تســلیم نماینــد. بدیهی اســت 
توزیــع اســناد مناقصــه منــوط بــه ارزیابــی کیفــی مناقصــه گــران توســط کمیتــه فنــی و بازرگانــی مــی 
باشــد. )نــوع تضمیــن شــرکت در مناقصــه : یکــی از تضامیــن معتبــر در آییــن نامــه تضمیــن معامــالت 
دولتــی مطابــق شــرح منــدرج در اســناد مناقصــه( متقاضیــان مــی بایســت جهت کســب اطالعات بیشــتر 
بــه ســایت www.nigc-kerman.ir و پایــگاه اطــالع رســائی مناقصــات http://iets.mporg.ir مراجعــه 

و الزامــا نســبت بــه ثبــت نــام در ســایت پایــگاه اطــالع رســانی مناقصــات اقــدام نماینــد.
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جهانــی  میــراث  پایــگاه  مدیــر 
ــه  ــان اینک ــا بی ــران ب ــاهای ای کلیس
برنامــه مرمتــی 17  از  70 درصــد 
کلیســا در ایــران انجــام شــده اســت 
گفــت: در نظــر داریــم تــا عصارخانــه 
قــره کلیســا را بــه مــوزه تبدیــل 

ــم. کنی
پایــگاه  مدیــر  آودیــان  شــرلی 
ــران  ــاهای ای ــی کلیس ــراث جهان می
ــا  ــدود 17 کلیس ــال ح ــت: امس گف
ــر از کلیســاهای کــه در فهرســت  غی

ثبــت  یونســکو  جهانــی  میــراث 
ــون  ــم، اکن ــت کردی شــده اند، را مرم
حــدود 70 درصــد از مرمــت ایــن 
ماننــد  شــده  انجــام  کلیســاها 
ــا در  ــد کلیس ــهد، چن ــای مش کلیس
همچنیــن  و...  شــیراز  ســلماس، 
کلیســای آبــادان را نیــز بــا همــکاری 
ــد مرمــت  ــه آزاد ارون ســازمان منطق
داد:  ادامــه  خواهیــم کرد.آودیــان 
کتــاب مرجــع کلیســاهای ایــران 
در حــال طراحــی اســت از هفــت 

ــه  ــوط ب ــات مرب ســال پیــش اطالع
157 کلیســا را گــردآوری کرده ایــم 
ــا قبــل از ســال  امیدواریــم کتــاب ت
آن  اول  جلــد  شــود  منتشــر  نــو 
ــران و  ــه ای ــاهای ارامن ــاره کلیس درب
جلــد دوم آن در بــاره  کلیســاهای 
آشــوریان اســت. وی دربــاره مرمــت 
کلیســای ســنت اســتپانوس گفــت: 
در حــال حاضــر نقاشــی های داخــل 
کلیســای ســنت اســتپانوس را برای 
بازدیــد عمــوم مــردم آمــاده می کنیم 
ایــن مرمــت از ســال گذشــته آغــاز 
شــد و تــا اواخــر اســفند مــاه بــرای 
ــاده  ــوروزی آم ــگران ن ــد گردش بازدی

ــد. ــد ش خواه

در روزهایــی کــه خبرهــای ناگــواری از آثــار تاریخی کشــور 
ــر رســیده تیرهــای  ــه تازگــی خب ــه گــوش می خــورد ب ب

بــرق در حریــم آرامــگاه کــوروش نصــب شــده اســت. 
ــب  ــه نص ــاره  ب ــا اش ــگری ب ــال گردش ــری فع ــر می امی
تیرهــای چــراغ بــرق  پشــت آرامــگاه کــورش بــه ایســنا 
ــه هــای گردشــگری شهرســتان  ــد یکــی از جاذب می گوی
پاســارگاد، »گردشــگری کیهانــی« و »اختــر گردشــگری« 
اســت کــه متاســفانه نصــب تیــر چــراغ بــرق بــه فاصلــه  
100 متــری آرامــگاه کــوروش بــه بهانــه عمــران و آبــادی 
روســتای »ابوالــوردی«  بــه جــز آلودگــی نــوری،  منظــر 

آرامــگاه را نیــز تخریــب مــی کنــد.
بــه گفتــه میــری  بــه نظــر مــی رســد مدیریــت 
ــودی ظرفیــت  ــه ناب شهرســتان پاســارگاد کمــر همــت ب

هــای گردشــگری ایــن منطقــه بســته اســت.
ــک  ــر قصــد ســاخت ی ــه اگ ــتانی ک ــت: در شهرس او گف
ــد  ــیم، بای ــته باش ــتی را داش ــرویس بهداش ــمه س چش
اســتاندارهای جهانــی را رعایــت کنیــم، فلــه ای  کارهــای 
نادرســت و مخالــف بــا خواســتگاه گردشــگر انجــام مــی 
ــد دســت کــم  ــاد مــی گرفتن ــران ی شــود. ای کاش مدی
بــرای تکمیــل رزومــه خــود ، کاری انجــام ندهنــد چــون 

ایــن هــم بــرای خــود کاری اســت.
نصــب تیرهــای بــرق در »عرصــه« اثــر جهانــی پاســارگاد 
بنــا بــه اظهــارات فعــاالن میــراث فرهنگــی و بــه اســتناد 
ــاه  ــن م ــل بهم ــد از اوای ــار داده ان ــه انتش ــری ک تصاوی
ــوروش،  ــگاه ک ــه آرام ــه ای ک ــت، محوط ــده اس ــاز ش آغ
کاخ دروازه، پــل، کاخ بــار عــام، کاخ اختصاصــی، دو 
کوشــک، آب نماهــای بــاغ شــاهی، آرامــگاه کمبودجیــه، 
اســتحکامات دفاعــی تــل تخــت، کاروانســرای مظفری و 

تنگــه بالغــی را در خــود جــای داده اســت.
امــا ایــن تنهــا خبــر بــد میراثــی بــرای شــیراز بــه شــمار 
ــر  ــری  منتش ــه خب ــت ک ــدی روزی اس ــی رود  چن نم
ــام  ــرم ام ــعه ح ــرح توس ــی داد ط ــان م ــه نش ــده ک ش
ــرده  ــض ک ــید را  نق ــت جمش ــم تخ ــم حری زاده ابراهی
صنایع دســتی  میراث فرهنگــی،  مدیــرکل  اســت.اما 
ــان  ــش نش ــر واکن ــن خب ــه ای ــبت ب ــگری نس و گردش
ــای امامــزاده  ــد اســت :»طــرح توســعه بن داده و معتق
ابراهیــم )ع( در شهرســتان مرودشــت متناســب بــا 
ضوابــط ساخت و ســاز در حریــم تخــت جمشــید اســت 
ــن  ــم ای ــه، حری ــای صورت گرفت ــاس نظارت ه ــر اس و ب
اثــر ثبت شــده در میــراث جهانــی یونســکو تاکنــون 
نقــض نشــده اســت.« او ادامــه داد: »متولیــان امامــزاده 
ابراهیــم به دلیــل فرســودگی ســاختمان بنــای ایــن 
ــی  ــه فن ــه مجموع ــال 92 ب ــی را در س ــزاده طرح امام
اداره کل میراث فرهنگــی، صنایع دســتی و گردشــگری 

ــه  ــا ارائ ــن بن ــعه ای ــاخت و توس ــر س ــی ب ــارس مبن ف
ــد، گلدســته و توســعه محیطــی  ــد کــه شــامل گنب کردن

ــود.« ــن محــل ب ای
وی گفتــه »پــس از جلســات کارشناســی کــه ســال 92 
برگــزار شــد، از متولیــان ایــن امامــزاده تعهــد گرفتــه 
ــد  ــن محــل بای ــه ساخت و ســاز در ای ــه هرگون شــده ک
ــم تخــت جمشــید صــورت  ــط حری ــا ضواب متناســب ب
گیــرد.«او افــزود: »ایــن اداره کل تنهــا مجــوز ســاخت 
یــک اتــاق بــه مســاحت 20 متــر مربــع )در ابعــاد چهار 
ــادر  ــر را ص ــم مت ــار و نی ــاع چه ــر( و ارتف ــج مت در پن
کــرده اســت و بــرای حفــظ حریــم درجــه یــک تخــت 
جمشــید، بقعــه ایــن امامــزاده بایــد بــدون گلدســته و 

گنبــد ســاخته شــود.«

17 کلیسا در ایران مرمت شدند
عصارخانه قره کلیسا  به موزه تبدیل می شود

حصارکشیسیوسهپلتاییدشد
این طرح پش از  نوروز 97 اجرا خواهد شد

طـرح جدیـدی کـه برای حصارکشـی سی وسـه پـل ارائه و در شـورای عالی 
میـراث فرهنگـی اسـتان بـه تاییـد رسـیده اسـت، تـا پیـش از نـوروز 97 
اجـرا خواهـد شـد.پس از کش مکش هـای فـراوان در رابطـه بـا طرح هـای 
نمـاد و مظهـر شـهرموزه اصفهـان اسـت،  پـل، کـه  حصارکشـی سی وسـه 
طـرح جدیـدی از سـوی کارشناسـان میـراث در اصفهـان ارائه شـده و پس 
از تاییـد، مراحـل اجرایـی آن آغـاز مـی شـود. «طرح ایجاد حصارهای سـی 
و سـه پـل تاییـد شـده اسـت و در مرحلـه اجـرا قـرار دارد. ایـن طـرح قبل 
از نـوروز 97 اجرایـی خواهـد شـد و بـا حداقـل مداخلـه بـا سـی و سـه پل 
نصـب مـی شـود کـه بـه ظاهـر پـل نیـز آسـیبی نخواهـد زد« ایـن را علـی 
محمـد فصیحـی، مسـئول پایـش پل هـای تاریخـی اسـتان اصفهـان بـه 
خبرنـگار ایسـنا می گویـد و ادامـه می دهـد »طراحـی این حصـار به صورت 
کابلـی اسـت، کـم تریـن جلـوه بصـری و  بیـش تریـن حفاظـت را خواهد 
داشـت و بـا حالـت ارتجاعـی خـود حتـی در اثـر برخـورد، افراد را بـه عقب 

پـرت مـی کند.«
بـه گـزارش ایسـنا چنـدی پیـش سـقوط یـک کـودک، بحـث حصارکشـی 
ایـن پـل تاریخـی را مطـرح کرده و سـقوط مجـدد یک نوجوان کـه در حال 
سـلفی گرفتـن از پـل، پـرت شـده بـود توجـه مدیـران را بیـش از پیـش 
بـه ایـن مسـاله معطـوف کـرده بـود. پـس از حـوادث رخ داده شـهرداری 
اصفهـان و اداره کل میـراث فرهنگـی اسـتان تصمیـم بـه ایجـاد حصـار در 
دهانه هـای ایـن پـل گرفتـه و طرحی را نیـز که از حصارهای کاخ چهلسـتون 
الهـام گرفتـه بـود، اجـرا کردنـد کـه بـا مخالفـت جـدی میـراث دوسـتان به 

خاطـر آسـیبی کـه بـه منظـر پـل وارد می کـرد، رو بـه رو شـده بـود.

نصب تیر برق در حریم پاسارگاد
این تیربرق ها در 100 متری آرامگاه کوروش و به بهانه عمران روستای 

»ابوالوردی« نصب شده اند

امــا ایــن تنهــا خبــر بــد میراثــی بــرای 
شــیراز بــه شــمار نمــی رود  چنــدی 
ــه  ــری  منتشــر شــده ک ــه خب روزی اســت ک
ــام  ــرم ام ــعه ح ــرح توس ــی داد ط ــان م نش
زاده ابراهیــم حریــم تخــت جمشــید را  نقض 
ــی،  ــرکل میراث فرهنگ ــت.اما مدی ــرده اس ک
صنایع دســتی و گردشــگری نســبت بــه ایــن 
ــرح  ــه :»ط ــان داده و گفت ــش نش ــر واکن خب
توســعه بنــای امامــزاده ابراهیــم )ع( در 
ــط  ــا ضواب شهرســتان مرودشــت متناســب ب
جمشــید  تخــت  حریــم  در  ساخت و ســاز 

ــت . اس

رییــس اداره میــراث فرهنگــی صنایــع دســتی و گردشــگری 
ــه آغــاز کاوش هــای باســتان شناســی  ــا اشــاره ب اردســتان ب
در مســجد بنکویــه زواره گفــت: قدمــت مســجد بنکویــه شــهر 
ــاره مســجد دومیــن  ــه دوران ســلجوقی می رســد و من زواره ب

منــاره کتیبــه دار کشــور اســت.
ــه  ــی ک ــل تخریب های ــه دلی ــزود: ب ــی اف ــا صدوق محمدرض
ــال 1380  ــد، در س ــام داده بودن ــاآگاه در مســجد انج ــراد ن اف

بخــش تخریــب شــده مســجد و منــاره آن توســط اداره میراث 
ــع دســتی و گردشــگری شهرســتان اردســتان  فرهنگــی صنای

بازســازی و مرمــت شــد.
ــد  ــجد قص ــای مس ــت امن ــاری هیئ ــال ج ــزود: در س وی اف
داشــتند کــف مســجد را بازســازی کننــد کــه بــا ممانعــت اداره 
میــراث فرهنگــی شهرســتان اردســتان روبــرو شــد و قــرار شــد 

کــف مســجد کاوش شــود.

آغاز کاوش های باستان شناسی در مسجد بنکویه زواره  
حفاری در کف شبستان غربی مسجد انجام می شود

دستگیری 50 متخلف در حوزه میراث فرهنگی
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان شمالی گفت: از ابتدای 
سال تا آذر ماه 50 متخلف حوزه میراث فرهنگی در این استان دستگیر و به مقامات 

قضایی معرفی شدند.
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کاغذ اخبار

آمـوزش  و  درمـان  بهداشـت،  وزیـر  مقـام  قائـم 
پزشـکی گفـت: 70 درصد افراد بالـغ در ایران اضافه 
وزن دارنـد یـا چـاق هسـتند و حـدود 34 درصـد 
مـردم هـر روز اضافه دریافت کالـری و مواد غذایی 
دارنـد کـه نشـانه اسـراف اسـت و زیبنده کشـور ما 

نیسـت. ایرج حریرچی افزود: این آمار بر اسـاس 
یـک مطالعه کشـوری که در وزارت بهداشـت انجام 
شـده، بـه دسـت آمـده اسـت و نکته نگـران کننده 
آن اسـراف و زیـاد مصـرف کـردن مـواد غذایـی و 
کالـری در بیـش از 34 درصـد مـردم ایران اسـت، 

گـر چـه در بین اقشـار کـم درآمد و فقیـر در برخی 
مناطـق مشـکل تغذیـه از نظـر کمبـود دریافـت 
حداقـل انـرژی مـورد نیـاز داریـم و حـدود 3.5 تا 
4 درصـد مـردم کمبود دریافت حداقـل کالری مورد 
نیـاز دارنـد. قائـم مقام وزیر بهداشـت اضافـه کرد: 
همـه مـی دانیم کـه امـروزه 76 درصـد ایرانیان بر 
اثـر بیمـاری هـای غیرواگیـر ماننـد بیمـاری های 
قلبی-عروقـی، سـرطان، سـکته و بیمـاری هـای 

تنفسـی جـان خـود را از دسـت مـی دهد.

70 درصد مردم ایران 

اضافه وزن دارند

حضور »حمید بقایی« در دادگاه تجدیدنظر
معاون رئیس دولت دهم، صبح روز )سه شنبه( 
در دادگاه تجدیدنظر حضور یافت.

 تقابل مجلس و دولت بر سر بودجه
توییت رییس سازمان امور استخدامی دردسرساز شد

در اقدامی کم سابقه الیحه بودجه 97 توسط نمایندگان مجلس تصویب نشد

دولـت  و  مجلـس  میـان  کشـمکش 
درحالـی بـاال گرفتـه کـه توییـت یکـی 
بـا  جمهـور    رییـس  معاونیـن  از 
بـود. همـراه  متفاوتـی  واکنش هـای 
ماجـرا از آن شـروع شـد یـک شـنبه 
شـب  جمشـید انصاری معاون رییس 
و  اداری  سـازمان   رییـس  و  جمهـور 
اسـتخدامی کشـور  توییـت کرد:امـروز 
کمیسـیون تلفیـق و مجلـس بـه بهانه 
تصویـب بودجـه میانـدار  بهـم ریختن 

قواعـد اداره امـور  شـده اند.
دولـت  کابیـن  از  واکنـش  اولیـن 
مربـوط بـه نوبخـت سـخنگوی دولـت 
دولـت  سـخنگوی  نوبخـت  بـود. 
ورییـس سـازمان مدیریـت و برنامـه 
ریـزی در بـاره این توییـت در مجلس 
گفـت: حتما بـا معاون رییـس جمهور 

صحبـت  نوشـته  را  توییـت  ایـن  کـه 
کـه  همانطـور  افـزود:  وی  می کنـم. 
رییـس مجلـس عنـوان کـرد مجلـس 
قانـون  اصـالح  و  تنقیـح  راسـتای  در 
بودجـه گام برمـی دارد؛ لـذا خرسـندی 
ملـت ایـن اسـت کـه قـوا در راسـتای 

بردارنـد. وحـدت گام 
»تقویـت مجلـس در راسـتای تقویـت 
دولـت و نظـام اسـت و بنـده حتمـا بـا 
معـاون رئیـس جمهـور که ایـن توئیت 
بایـد  می کنـم  اسـت صحبـت  داده  را 
همـواره از کلمـات احسـنت نسـبت بـه 

یکدیگـر اسـتفاده کنیـم«.
امـا ماجـرا بـه ایـن جـا ختـم نشـده و 
رییـس مجلـس هم  از واکنش به این 
توییت دسـت بر نداشـت. الریجانی در 
صحـن علنـی مجلـس در روز گذشـته 
گفتـه دولت الیحه منقحـی به مجلس 
ارائـه نداده اسـت. وی همچنیـن گفته  
متاسـفیم ایـن عزیـزان بایـد کار خـود 

را انجـام می دادنـد و حـاال کـه مجلس 
وارد شـده و ایراداتـی کـه بـه صـورت 
جـدی بـه الیحـه وارد اسـت را اصـالح 
و  پراکنـی  توئیـت  شـاهد  می کنـد 
شـان  و  جایـگاه  شـدن  دار  خدشـه 
کـدام  نمی دانـم  هسـتیم.  مجلـس 
معـاون رئیـس جمهـور چنیـن توئیتی 
نادرسـتی  اسـت، کار  کـرده  منتشـر  را 
الیحـه  خیلـی  مگـر  انـد،  داده  انجـام 
اکنـون  انـد کـه  ارائـه کـرده  منقحـی 

مجلـس آن را بهـم ریختـه اسـت؟
وی تاکیـد کـرد: به هر حال کمیسـیون 
زحمـت  نماینـدگان  دیگـر  و  تلفیـق 
کشـیده انـد تـا الیحـه درسـت شـود، 
بهـم  مجلـس  را  الیحـه  ایـن  کجـای 
ریختـه اسـت. شـاکله بودجـه موجـود 
اسـت و آنجایـی کـه اشـکال بـوده را 

اصـالح کردیـم.
اسـالمی  شـورای  مجلـس  رییـس 
گفـت: در قالـب مـوارد اصالحـی زمانی 

می کنـد  اظهارنظـر  دولـت  کـه 
رو  روبـه  دولـت  نماینـده  موافقـت  بـا 
مخالفـت  بـا  کمـی  مـوارد  هسـتیم، 
دولـت مواجـه هسـتیم مجلس چیزی 
حـرف  ایـن  و  اسـت  نـزده  بهـم  را 

اسـت. نادرسـت 
درحالـی ایـن صحبت هـا میـان دولـت 
مـردان و نماینـدگان مجلـس رد وبـدل 
شـده کـه ایـن اولیـن برخورد ایـن  دو 
قـوه بـر سـر بودجـه باهم نبوده اسـت.

کمیسـیون  آن  از  پـس  گذشـته  روز 
بایـد  فقـط  تصویـب کـرد کـه  تلفیـق 
حـذف  نفـر  میلیـون   2 حـدود  یارانـه 
یارانـه  زیـاد  تعـداد  حـذف  و   شـود 
بگیـران را کـه دولـت پیشـنهاد داده را 
تصویـب نکـرد احمـد میـدری، معـاون 
رفـاه وزارت تعـاون کار ورفـاه اجتماعی 
، دربـاره اینکـه برنامـه وزارت کار بـرای 
چیسـت  ثروتمنـدان  یارانـه  حـذف 
گفـت: در تبصـره 14 الیحـه بودجـه در 
کمیسـیون تلفیـق روشـی درباره حذف 
یارانـه هـا آمـده اسـت، امـا معیـار را 

بیـان نکـرده اسـت.
کمیسـیون  در  داد:  ادامـه  وی 
بیـان   14 تبصـره  راسـتای  در  تلفیـق 

شـده اسـت کـه حـذف یارانـه هـا بـر 
تراکنـش  و  اطالعـات  کلیـه  اسـاس 
بـاالی  اینکـه  باشـد.اما  مالـی  هـای 
چـه سـطحی از درآمـد حـذف شـوند 
بـار  یـک  اسـت.  نشـده  مشـخص 
نفـر  حدود30میلـون  بودنـد  گفتـه 
اعـالم  آن  از  بعـد  و  شـوند  حـذف 
کردنـد حـدود 15میلیـون نفـر حـذف 
بایدمنتظـر  دلیـل  همیـن  بـه  شـوند 
باشـیم ببینـم چـه قانونـی در مجلس 
بیـان  میـدری  شـود.  مـی  تصویـب 
تکلیـف  تعییـن  منتظـر  مـا  کـرد: 
هسـتیم.  بودجـه  الیحـه   14 تبصـره 
بـه  نفـر حـذف شـوند  اگر15میلیـون 
ازای هـر یـک میلیـون نفر500میلیارد 
تومـان پـول پـس انـداز می شـود که 
15 میلیـون نفـر حـدود 7هـزار و 500 
ایـن  در   . شـود  مـی  میلیاردتومـان 
صـورت مـی توانیـم یارانـه 800 هـزار 
خانـواده  تحـت پوشـش را افزایـش 
بـرای  حاضـر  حـال  در  امـا  دهیـم.  
سـال 97 تمـام تصمیمـات را منـوط 
بـه اینکـه کـرده ایـم کـه مجلـس چه 
الیحـه   14 تبصـره  دربـاره  تصمیمـی 

مـی گیـرد. بودجـه 

خبر
ته

نک

وزیر آموزش پرورش:مجلس که 
قانون تصویب می کند راهکار ارايه کند

در بحبحــه میــان مجلــس و دولــت بــر ســر 
ــز  ــروش نی ــوزش و پ ــر آم ــه وزی ــب بودج تصوی
ــاال  ــت ح ــرد و گف ــاد ک ــس اتنق ــه مجل ــه مصوب ب
ــان  ــوق معلم ــرده حق ــب ک ــس تصوی ــه مجل ک
ســه برابــر شــود خــود منابــع درآمــدی بــرای ایــن 
ــه  ــد. الزم ب ــخص کن ــز مش ــم نی ــا ه پرداخت ه
ذکــر اســت کــه مجلــس در اقدامــی کــم ســابقه 
الیحــه پیشــنهادی دولــت را تصویــب نکــرد و آن 
ــیون  ــه کمیس ــاره ب ــتر دوب ــی بیش ــرای بررس را ب

ــتاد.  ــق فرس تلفی

قائـم مقـام وزیـر بهداشـت پیشـتر نیـز اعـالم کرده 
بـود کـه حـدود 30 درصـد مـواد غذایـی مصرفـی 
مـردم دور ریخته می شـود. همزمـان اضافه مصرف 
2.5 برابـری نمک، مصـرف 3.5 برابری شـکر بیش 
از حـد مجـاز در کنـار کـم مصـرف کـردن میـوه و 
سـبزی و کـم تحرکـی، جامعـه ایـران را بـه سـمت 
اپیدمـی خطرناک بیمـاری های مـرگ آور غیر واگیر 

سـوق داده اسـت.

دو سناریو برای سانچی
مرکز پژوهش های مجلس سانحه 

غرق شدن نفتکش ایرانی را 
بررسی کرد

شــورای  مجلــس  پژوهش هــای  مرکــز 
ــانچی   ــتی س ــه کش ــاره حادث ــالمی درب اس
ــه شــهادت 32 خدمــه کشــتی  کــه منجــر ب
ایرانــی شــد منتشــر کــرده اســت.که دو 
ــن  ــم خــوردن ای ــرای به ــی ب ســناریوی اصل
دو کشــتی  آورده شــده اســت ؛ 1.اختــالل در 
ــا  ــناور و ی ــری و راداری دو ش ــتم ناوب سيس

ــناورها، ــی از ش یك
عــدم  و   AIS افتــادن سيســتم  کار  .از   2
ــا  ــناور و ی ــرف دو ش ــت از ط ــش درس واکن

یكــی از شــناورها.
آمــده  گــزارش  ایــن  از  قســمتی  در 
ــادم رخ داده  ــن تص ــه ای ــت:منطقه ای ک اس
ــه  ــاهد 4 3حادث ــال 2016 ش ــت ، در س اس
خســارت کل بــرای کشــتی های مختلفــی 
بــوده اســت کــه 40 درصــد حادثه هــای 
ــا در ســال 2016 اســت.  خســارت کل در دني
ــاله 32.7  ــی دوره12 س ــن، ط ــر ای ــالوه ب ع
درصــد از کل حــوادث خســارت کل دریایــی 
ــن  ــت. همچني ــه رخ داده اس ــن منطق در ای
از 12 خســارت بــزرگ وارده بــه کشــتی ها 
ــه  ــن منطق ــورد آن در ای در ســال 2016 ،4 م

ــن ــت. بنابرای ــوده اس ب
میتــوان گفــت کــه بــه صــورت کلــی احتمــال 
تصــادم کشــتی هــا در ایــن منطقه باالســت. 
تصــادم،   2016 تــا   2007 ســالهای  طــی 
انفجــار و غرقشــدگی ازجملــه عوامــل اصلــی 
ــه کشــتی اســت.  در خســارت هــای وارده ب
در ســال 2216 ، در مجمــوع 55 مــورد از 85 
مــورد خســارت کل بــرای کشــتی ها، مربــوط 
بــه ایــن عوامــل بــوده اســت. همچنيــن طی
دوره زمانــی 2007 تــا 2016 ،ســهم ایــن 
ــورد از 1186 مــورد خســارت  عوامــل 788 م

ــت . ــوده اس کل ب
)کشــتی 52  دالر   ميليــون   100 مجموعــًا 
ميليــون دالر  و محمولــه 62 ميليــون دالر 
( خســارت فيزیكــیدر کنــار از دســت دادن 
ــرای کشــتی  ــن ســانحه ب ــه در ای 32 خدم
ــتفاده  ــا اس ــه ب ــت ک ــانچی رخ داده اس س
میتــوان   I&P و  بدنــه  بيمــه  ترکيــب  از 
خســارت مالــی را دریافــت کــرد. البتــه 
ــرای  برخــی پيچيدگی هــا مثــل Turn-U ب
ــت  پرداخــت دالر خســارت وجــود دارد. عل
ــانچی و  ــش س ــن نفتك ــادم بي ــق تص دقي
کشــتی ســی.اف. کریســتال بــا بازکــردن و 
ــه ســياه کشــتی ها  بررســی مطالعــات جعب

می شــود. مشــخص 

گزارش

حوادث
سوژه

وزیــر نفــت گفــت: 
ــوخت در  ــرف س مص
ــج  ــادل پن ــران مع ای
میلیــون و 500 بشــکه 
نفــت در روز اســت کــه ایــن میــزان مصــرف از 
نظــر شــدت انــرژی باالترین مصــرف در جهان 
ــه« روز  ــژن زنگن ــود. »بی ــی ش ــوب م محس
)ســه شــنبه( در مراســم امضــای تفاهمنامــه 
همــکاری توســعه حمــل و نقــل ریلــی شــهری 
)متــرو( میــان شــرکت بهینــه ســازی مصــرف 
ــار داشــت:  ــران، اظه ســوخت و شــهرداری ته
ــه  ــه ب ــافری ک ــر مس ــه ازای ه ــت ب وزارت نف
ــه  ــنت ب ــود، 9.8 س ــی ش ــزوده م ــرو اف مت
متــرو پرداخــت خواهــد کــرد کــه پرداخــت آن 

ــرژی اســت. ــی ان ــه جوی از محــل صرف

ــر اســاس  ــن پرداخــت ب ــادآور شــد: ای وی ی
ــد  ــد، خری ــع تولی ــع موان ــون رف ــاده 12 قان م

ــی اســت. ــه جوی صرف
ــه  ــی ب ــه جوی ــه صرف ــان اینک ــا بی ــه ب زنگن
ــه  ــزود: صرف ــی شــود، اف دو شــکل انجــام م
ــش  ــش واردات و افزای ــب کاه ــی موج جوی

ــود. ــی ش ــا م ــرآورده ه ــادرات ف ص
وزیــر نفــت یــادآور شــد: براســاس ایــن 
طــرح، تعــداد واگن هــای متــروی تهــران 
افرایــش  واگــن   2300 بــه  واگــن  از1300 
براســاس  تصریــح کــرد:  یابــد.وی  مــی 
ــد پــول را پــس از تحقــق صرفــه  ــون، بای قان
جویــی پرداخــت کنیــم و نمــی تــوان پیــش 

ــرد. ــت ک پرداخ

میزان مصرف انرژی ایرانیان باالترین 
مصرف در جهان است

حریق گسترده 
در ساختمان ولیعصر تهران

آتــش ســوزی وســیع در 
یکــی از ســاختمان های 
مرکــز  در  نیــرو  وزارت 
شــد  موجــب  تهــران 
شــهرداری تهــران دربــاره خطــر فرویختن آن هشــدار 

ــد. ده
از ســاعت 10 صبــح دوشــنبه ایــن آتش ســوزی آغــاز 
شــد امــا تــا لحظــه تنظیــم ایــن گــزارش بــه دلیــل 
درجــه بــاالی حــرارت، آتش نشــان ها موفــق بــه 
اطفــای کامــل آن نشــدند. گزارش هــا از ادامــه حریــق 
در طبقــات زیریــن حکایــت دارد. ایــن ســاختمان و 
اطــراف آن از جملــه هتلــی کــه در مجــاورات محــل 
ــه  ــل تخلی ــور کام ــه ط ــرار داشــت ب آتش ســوزی ق
شــد. همچنیــن آتش نشــان ها از داخــل ســاختمان 
ــک  ــازه نزدی ــی اج ــای محل ــدند و نیروه ــارج ش خ

شــدن شــهروندان بــه اطــراف ســاختمان را ندادنــد. 
آنطــور کــه خبرگزاری هــا گــزارش دادنــد از 9 مصــدوم 
آتش ســوزی، 4 نفــر ســرپایی درمــان و 5 نفــر 
ــوزی  ــده اند. آتش س ــل ش ــی منتق ــز درمان ــه مراک ب
در ســاختمان حرارتــی وابســته بــه وزارت نیــرو 
بزرگتریــن حادثــه از ایــن دســت طــی یــک ســال 
ــزی  ــه فروری ــر ب ــق منج ــس از حری ــته و پ گذش
ســاختمان پالســکو اســت. در جریــان آتش ســوزی 
و ســپس فروریختــن ســاختمان پالســکو، 16 آتش 
نشــان کــه در مشــغول اطفــای حریــق بودنــد، 
کشــته شــدند. شــهردار تهــران در جریــان بازدیــد از 
ــه  ــرو گفت ــق شــده وزارت نی ــار حری ســاختمان دچ
اســت کــه ســازنده ایــن ســاختمان همــان ســازنده 
ســاختمان پالســکو اســت و دو ســاختمان همســن 
هســتند. قائم مقــام وزیــر نیــرو در ایــن رابطــه 

گفتــه در آتش ســوزی ســاختمان وزارت نیــرو، بــرق 
حرارتــی قســمتی از اســناد راکــد دچار حریق شــده و 
تمامــی اســناد مهــم و طبقه بندی شــده روز دوشــنبه 
از محــل تخلیــه شــده اســت. ســتار محمــودی کــه 
ــه  ــان اینک ــا بی ــت ب ــور داش ــه حض ــل حادث در مح
طبقــه منفــی چهــار ســاختمان شــرکت تولیــد بــرق 
ــوده،  ــد ب ــناد راک ــی اس ــه بایگان ــوط ب ــی مرب حرارت
اظهــار داشــت: »تمامــی اســناد طبقه بنــدی شــده و 
مهــم این ســاختمان دارای نســخه پشــتیبان اســت 
ــق، تمامــی ســرورها  ــا وقــوع حری و روز دوشــنبه ب
و اســناد طبقه بنــدی شــده قبــل از گســترش 
ــا  آتــش از ســاختمان خــارج شــده اســت.« وی ب
ــچ  ــدارک هی ــناد و م ــر اس ــه از نظ ــر اینک ــد ب تاکی
ــاختمان از  ــه داد: »س ــدارد، ادام ــود ن ــی وج نگران
جهــات مختلــف تحــت کنتــرل اســت و بــه موقــع 
تخلیــه شــده اســت و تمامــی اســناد و پرونده هــا 
ــت.«  ــده اس ــل ش ــر منتق ــاختمان های دیگ ــه س ب
ــه  ــرد ک ــد ک ــن تاکی ــرو همچنی ــر نی ــام وزی قائم مق
ــچ  ــت و هی ــرار اس ــال برق ــه کام ــرق منطق آب و ب

ــدارد. ــه وجــود ن مشــکلی در ایــن زمین
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این صفحه می خوانیم
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اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان 
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک جیرفت 

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی-آگهی 

موضوع ماده3 قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین  تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و سـاختمان فاقد سـند رسـمی 

برابـر رای شـماره 139660319014006454-96/10/11هیـات دوم موضـوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتـی اراضی و 

سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد  ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 

آقای جواد پور شـاهرخی فرزندمیرزا بشـماره شناسـنامه7466صادره از جیرفت در ششـدانگ یک باب خانه مشـتمل 

بـر باغچـه بـه مسـاحت 1598/58 متـر مربـع پـالک18 فرعـی از 560- اصلی مفـروز و مجزی شـده از پـالک - فرعی 

از560- اصلـی قطعـه5 واقـع در اراضـی کهنـوج شـاهرخی سـاردوئیه جیرفـت  بخـش34 کرمـان خریـداری از مالکین  

رسـمی آقـای فـرج هللا شـاهرخی وخانم معصومه کفشـدوز محرز گردیده اسـت.لذا به منظـور اطالع عمـوم مراتب دردو 

نوبت به فاصله 15 روزآگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته 

باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، 

ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض ،دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایی تقدیـم نمایند . بدیهی اسـت 

در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتراض طبق مقررا ت  سـند مالکیت صـادر خواهدشـد ./م الف 1039   

تاریخ انتشار نوبت اول:96/11/18      تاریخ انتشار نوبت دوم96/12/02   جواد فاریابی-رئیس ثبت اسناد امالک 

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی-آگهی 

موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن  تکلیف وضعیـت ثبتی واراضی و سـاختمان فاقد سـند 

رسـمی برابـر رای شـماره 139660319014006363-96/10/06هیـات دوم موضـوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد  ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت تصرفات مالکانه بالمعارض 

متقاضـی آقـای علـی نمـک مالئی پور مقبلی سـیف آبـاد فرزندحسـین بشـماره شناسـنامه327صادره از جیرفت در 

ششـدانگ یـک بـاب خانه به مسـاحت621/78 متـر مربع پالک374 فرعـی از 556- اصلی مفروز و مجزی شـده از 

پالک - فرعی از556- اصلی قطعه5 واقع در اراضی سـنگ سـفید سـاردوئیه جیرفت  بخش34 کرمان خریداری از 

مالـک رسـمی آقـای سـید عبـاس فاطمی محرز گردیده اسـت.لذا به منظور اطـالع عموم مراتـب دردو نوبت به فاصله 

15 روزآگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می 

تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بـه مدت دو ماه اعتـراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظرف 

مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض ،دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایـی تقدیم نماینـد . بدیهی اسـت در 

صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصول اعتـراض طبق مقررا ت  سـند مالکیت صـادر خواهدشـد ./ م الف 1045

تاریخ انتشار نوبت اول:96/11/18   تاریخ انتشار نوبت دوم96/12/02 جواد فاریابی-رئیس ثبت اسناد امالک 

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان 
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک جیرفت 
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئین نامه قانون تعیین  تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و سـاختمان فاقد سـند 

رسـمی برابـر رای شـماره 139660319014006364-96/10/06هیـات دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتی 

اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد  ثبتی حـوزه ثبت ملک جیرفت تصرفـات مالکانه بالمعارض 

متقاضـی آقـای علـی نمـک مالئـی پـور مقبلـی سـیف آبـاد فرزندحسـین بشـماره شناسـنامه327صادره از جیرفت در 

ششـدانگ یـک بـاب مغـازه بـه مسـاحت41/68 متـر مربع پـالک372 فرعـی از 556- اصلی مفـروز و مجزی شـده از 

پـالک - فرعـی از556- اصلـی قطعه5 واقع در اراضی سـنگ سـفید سـاردوئیه جیرفـت بخش34 کرمان خریـداری از 

مالـک رسـمی آقـای خـدا مراد مشـایخی محرز گردیده اسـت.لذا به منظور اطالع عمـوم مراتب دردو نوبـت به فاصله 15 

روزآگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشند می توانند از 

تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بـه مدت دو مـاه اعتراض خود را بـه این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظرف مدت یک 

مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض ،دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایـی تقدیم نمایند . بدیهی اسـت در صـورت انقضای 

مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبق مقررا ت  سـند مالکیت صـادر خواهدشـد ./ م الف 1046تاریخ انتشـار نوبت 

اول:96/11/18    تاریـخ انتشـار نوبـت دوم96/12/02جـواد فاریابی-رئیس ثبت اسـناد امالک 

پیام ایران

هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت 
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی 
آگهــی موضــوع مــاده 3 قانــون و مــاده 13 آئیــن 
ــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و  نامــه قان

ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی 
برابــر رأی شــماره 139660318019005619 ـ 1396/10/02 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 منوچهــر غفارپــور فرزنــد خیرالــه بشــماره 
شناســنامه 9 صــادره از تالــش در ششــدانگ یکبابخانــه و محوطــه بــه 
مســاحت 226/15 مترمربــع پــالک 64 فرعــی از 110 اصلــی مفــروز و مجــزی 
ــالن  ــش 27 گی ــرا بخ ــه س ــی کل ــه ییالق ــع در قری ــالک - واق ــده از پ ش
ــده  ــرز گردی ــی مح ــور خانقل ــی پ ــای یولچ ــمی آق ــک رس ــداری از مال خری
ــه 15  ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب ــوم مرات ــالع عم ــور اط ــه منظ ــذا ب اســت. ل
ــند  ــدور س ــه ص ــبت ب ــخاص نس ــه اش ــی ک ــود در صورت ــی ش 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 تســلیم و 
پــس از اخــذ رســید ، ظــرف مــدت 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 : 1396/11/18تاریخ انتشارنوبت دوم : 1396/12/02 
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             دادنامه
  9609986944200806 کالســه  پرونــده 
شــعبه 11 شــورای حــل اختالف اهــواز )270 
ســابق(  تصمیــم نهایــی شــماره 9609976944200817 
خواهــان : آقــای ســعید شــهری فرزنــد عبداالمیــر بــا 
ــد  ــی احم ــد عل ــی ملکشــاهی فرزن ــای عل ــت آق وکال
بــه نشــانی خوزســتان- اهــواز- کیانپــارس – پهلــوان 
شــرقی – مجتمــع آریــا – ط 5- واحــد 5 – خوانــده: 
آقــای عبــاس خواجــه ویســی بــه نشــانی  خوزســتان 
ناصــر خســرو 105  –  انقــالب خ  اهــواز کــوی   –

ــه وجــه چــک  خواســته: مطالب
»رأی قاضی شورا«

بــا  شــهری  ســعید  آقــای  دعــوی  خصــوص  در 
ــه طرفیــت آقــای عبــاس  ــی ملکشــاهی ب وکالــت عل
ــره  ــه وجــه یــک فق خواجــه ویســی بخواســته مطالب
ــورخ  ــریال 942001/616433 م ــماره س ــه ش ــک ب چ
96/3/21 بــه مبلــغ 12/000/000 ریــال  و خســارت 
تاخیــر تادیــه آن و هزینــه دادرســی اوال: حســب 
ــر  ــی ، تصوی ــارات مدع ــی ، اظه ــت  تقدیم دادخواس
ــه ، اوصــاف  ــه امضــاء مدعــی علی ســند مســتندیه ب
حاکــم بــر اســناد تجــاری از جملــه وصــف تجریــدی 
ــابق و  ــن س ــاء دی ــزی ،اصــل اســتصحاب بق و تنجی
گواهــی عــدم پرداخــت از طــرف بانــک محــال علیــه 

ــا  ــده: ثانی ــل گردی ــارالیه را مدل ــه مش ــت ذم ،مدیونی

ــداده  ــه ن دلیــل اثباتــی جهــت برائــت ذمــه خــود ارائ
ــر صحــت  ــول ب ــوی مطروحــه را محم ــذا دع ــی ه عل
ــون  ــاده 9 قان ــف م ــد ال ــه بن تشــخیص و مســتندا ب
ــواد 310  ــوب 1394 و م ــالف مص ــل اخت ــورای ح ش
و 331 قانــون تجــارت و مــواد 198 و 515 و 519 
قانــون آییــن دادرســی دادگاههــای عمومــی و انقــالب 
در امــور مدنــی و تبصــره الحاقــی مــاده 2 قانــون 
اصــالح مــوادی از قانــون صــدور چــک مصــوب مجمــع 
تشــخیص نظــام خوانــده را بــه پرداخــت مبلــغ 
ــارت  ــته و خس ــل خواس ــت اص ــال باب 12/000/000 ری
تاخیــر تادیــه از تاریــخ 96/3/21 تــا زمــان پرداخــت 
ــی از  ــورم اعالم ــاخص ت ــذ ش ــه ماخ ــه ب ــل وج اص
ســوی بانــک مرکــزی جمهــوری اســالمی ایــران 
ــق  ــال و ح ــغ 16/500 ری ــه مبل ــی ب ــه دادرس و هزین
ــان  ــق خواه ــه در ح ــر اســاس تعرف ــل ب ــه وکی الوکال
محکــوم مــی نمایــد رای صــادره غیابــی ظــرف مــدت 
ــن  ــی در ای ــل واخواه ــالغ قاب ــس از اب ــت روز پ بیس
شــورا و ســپس ظــرف بیســت روز پــس از انقضــای 
مهلــت واخواهــی قابــل تجدیــد نظــر در محاکــم 

ــد. ــی باش ــواز م ــی اه ــی حقوق ــرم عموم محت
قاضی  شورای حل اختالف مجتمع شماره دو
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               دادنامه
ــده کالســه 9609986944200425  شــعبه  پرون
ــالف اهــواز)270 ســابق(   11 شــورای حــل اخت
ــان  ــماره 9609976944200818 خواه ــی ش ــم نهای تصمی
: آقــای ســعید شــهری فرزنــد عبداالمیــر بــا وکالــت 
ــه نشــانی  ــی احمــد ب ــد عل ــی ملکشــاهی فرزن ــای عل آق
خوزســتان- اهــواز- کیانپــارس – پهلــوان شــرقی – 
مجتمــع آریــا – ط 5- واحــد 5 – خوانــده: آقــای ســعید 
ــوی  ــواز ک ــه نشــانی  خوزســتان – اه ــث ب رشــیدیان ثال
ــه  ــه وج ــته: مطالب ــر پ 45  – خواس ــر کبی ــالب امی انق

ــت ... باب
»رأی قاضی شورا«

در خصــوص دعــوی آقــای ســعید شــهری فرزنــد 
عبداالمیــر  بــا وکالــت آقــای علــی ملکشــاهی بــه 
محمــد  فرزنــد  رشــیدیان  ســعید  آقــای  طرفیــت 
ــماره  ــه ش ــک ب ــره چ ــه دو فق ــه وج ــته مطالب بخواس
و   96/1/30 مــورخ    12-9508/901163 ســریالهای 
بــه  جمعــًا   95/11/3 مــورخ   12-9508/901159-2
مبلــغ 110/000/000 ریــال و خســارت تاخیــر تادیــه آن و 
ــی ،  ــه دادرســی اوال: حســب دادخواســت  تقدیم هزین
ــه امضــاء  ــر ســند مســتندیه ب ــارات مدعــی ، تصوی اظه
ــاری از  ــناد تج ــر اس ــم ب ــاف حاک ــه اوص ــی علی مدع
جملــه وصــف تجریــدی و تنجیــزی ،اصــل اســتصحاب 

ــرف  ــت از ط ــدم پرداخ ــی ع ــابق و گواه ــن س ــاء دی بق
بانــک محــال علیــه ،مدیونیــت ذمــه مشــارالیه را مدلــل 
گردیــده: ثانیــا دلیــل اثباتــی جهــت برائــت ذمــه خــود 
ارائــه نــداده علــی هــذا دعــوی مطروحــه را محمــول بــر 
ــاده 9  ــف م ــد ال ــه بن ــتندا ب ــخیص و مس ــت تش صح
قانــون شــورای حــل اختالف مصــوب 1394 و مــواد 310 
و 331 قانــون تجــارت و مــواد 198 و 515 و 519 قانــون 
آییــن دادرســی دادگاههــای عمومــی و انقــالب در امــور 
مدنــی و تبصــره الحاقــی مــاده 2 قانــون اصــالح مــوادی 
از قانــون صــدور چــک مصــوب مجمــع تشــخیص نظــام 
ــت  ــال باب ــغ 110/000/000 ری ــه پرداخــت مبل ــده را ب خوان
ــه از تاریخهــای  اصــل خواســته و خســارت تاخیــر تادی
ــل  ــت اص ــان پرداخ ــا زم 1-96/1/30 و 2-95/11/30 ت
وجــه بــه ماخــذ شــاخص تــورم اعالمــی از ســوی بانــک 
ــه دادرســی  ــران و هزین ــوری اســالمی ای ــزی جمه مرک
ــر  ــل ب ــه وکی ــق الوکال ــال و ح ــغ 139/000 ری ــه مبل ب
ــد  ــه در حــق خواهــان محکــوم مــی نمای اســاس تعرف
ــس از  ــدت بیســت روز پ ــرف م ــی ظ ــادره غیاب رای ص
ــن شــورا و ســپس ظــرف  ــل واخواهــی در ای ــالغ قاب اب
ــل  ــی قاب ــت واخواه ــای مهل ــس از انقض ــت روز پ بیس
تجدیــد نظــر در محاکــم محتــرم عمومــی حقوقــی 

اهــواز مــی باشــد.
قاضی  شورای حل اختالف مجتمع شماره دو 
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ــرداری از 39  شــهردار کــرج از بهــره ب
پــروژه شــهری همزمــان بــا 22 بهمــن 
ــن  ــت: ای ــر داد و گف ــاری خب ــاه ج م
ــر 190  ــغ ب ــاری بال ــا اعتب پــروژه هــا ب

ــاح مــی شــود. ــارد تومــان افتت میلی

مدیریــت  نصیــری  گفــت:  اصغــر 
شــهری کــرج در نظــر دارد بــه منظــور 
شــهروندی  رفــاه  ســطح  ارتقــای 
اقداماتــی را همزمــان بــا پیــروزی 
ــه  ــد ک ــام ده ــالمی انج ــالب اس انق

بهــره بــرداری از 39 پــروژه از جملــه 
ــی رود. ــمار م ــه ش ــات ب ــن اقدام ای
ــا اشــاره بــه خریــد 6 دســتگاه  وی ب
آتــش  ســنگین  نیمــه  خــودروی 
نشــانی از  افتتــاح پنــج ایســتگاه 
آتــش نشــانی در ایــام دهــه مبــارک 
خریــد  افــزود:  و  داد  خبــر  فجــر 
ــن  ــرای ای ــز ب ــزات و ادوات نی تجهی

ــت. ــده اس ــام ش ــا انج ــتگاه ه اس
ــای  ــروژه ه ــزود: پ ــرج اف ــهردار ک ش
و  ســاخت  بالگــرد،  پــد  احــداث 
اداری  ســاختمان  ســازی  محوطــه 

ــان  ــور خیاب ــل کلکت ــه 5، تکمی منطق
شــهید بهشــتی و بلــوار جمهــوری، 
بهــره  قابــل  هــای  پــروژه  از  نیــز 
ــه فجــر اســت. ــام ده ــرداری در ای ب
تجهیــز  پــروژه  افــزود:  نصیــری 
پــل  انقــالب،  ورزشــی  مجموعــه 
ــری  ــال شــهید کالنت دسترســی ترمین
و ســاختمان عمــران و خدمــات شــهر 
از ســوی معاونــت  نیــز   7 منطقــه 
شــهرداری کــرج  عمرانــی  و  فنــی 
مــورد بهــره بــرداری قــرار مــی گیــرد.

مدیــر نظــارت و اعتبــار بخشــی امــور درمــان دانشــگاه علــوم 
ــده مــرگ بحــث برانگیــز  ــرز در خصــوص پرون پزشــکی الب
3 بیمــاری کــه اخیــراً در مراکــز درمانــی اســتان البــرز فــوت 

ــه کــرد. ــی ارائ ــد، توضیحات کرده ان

 مورد اول، مرگ بردیا 2 ساله در فردیس
دکتــر علــی کــرد، خصــوص مــرگ یــک کــودک دو ســاله در 
یکــی از درمانگاه هــای فردیــس گفــت: مــا از لحظــه ای کــه 
مطلــع شــدیم بالفاصلــه تیــم کارشناســی را تشــکیل دادیــم 
و بازدیــد اولیــه ای از دو مرکــز پــارس و پارســیان فردیــس 
کــه بیمــار در دو زمــان متفــاوت بــه آنهــا مراجعــه کــرده بــود، 

صــورت گرفــت.
کــرد افــزود: بعــد از بازدیــد اولیــه ضــرورت پیــدا کــرد 
کــه مســئولین فنــی و مدیــران هــر دو درمانــگاه و 
حتــی درمانــگاه تامیــن اجتماعــی کــه در کنــار درمانــگاه 
پارســیان اســت را دعــوت کنیــم، عــالوه بــر ایــن  دو نفــر 
ــکان  ــال و پزش ــوزه اطف ــص در ح ــکان  متخص از پزش
ــت  ــض را در دو نوب ــگاه، مری ــه در دو درمان ــی ک معالج

ــز دعــوت شــدند. ــد نی ــرده بودن ــت ک ویزی
ــم  ــا محاک ــا ب ــرگ بردی ــکی در م ــور پزش ــخیص قص تش
ــتوی  ــکی اس ــام پزش ــی نظ ــرای انتظام ــی و دادس قضای
ــاع  ــه ارج ــوط ب ــی من ــاوت نهای ــه قض ــرد: البت ــه ک اضاف
پرونــده بــه دادســرای انتظامــی نظــام پزشــکی و تشــکیل 

کمیســیون های مربوطــه اســت.
ــا از  ــی م ــت ول ــن روال کار اس ــرد: ای ــان ک وی خاطرنش
حیــث کارشناســی و بررســی های فنــی و مســائلی کــه در 
ارتبــاط بــا نحــوه رســیدگی بــه ایــن بیمــار رخ داده را خیلی 
دقیــق، موشــکافانه و بــا جزئیــات بررســی خواهیــم کــرد..

مورد دوم، مرگ یک کودک 
در بیمارستان ثارهللا مهرشهر

کــرد افــزود: در مــورد ایــن 2 پرونــده نیــز اگرچــه کســی برای 
ــق  ــی چــون طب ــه نکــرده ول ــا مراجع ــه م ــت شــکایت ب ثب
ــه ســتاد  ــد ب ــوارد حــاد بای دســتورالعمل وزارت بهداشــت م

ــع شــده ایم. ــن موضــوع مطل ــا از ای گــزارش شــود م
وی خاطرنشــان کــرد: مــورد اولــی  کــه رخ داده یــک بچــه بــا 
مشــکالت تنفســی بــه اورژانــس بیمارســتان ثارهللا مهرشــهر 
مراجعــه کــرده بــود، وی بالفاصلــه در اورژانــس بــدون هیــچ 
تعللــی ویزیــت و پرونــده اورژانــس بــرای او تشــکیل، 
دســتورات دارویــی و مشــاوره های الزم انجــام شــد و پــس از 

ــال در  ــص اطف ــط متخص ــس توس ــک اورژان ــت پزش ویزی
اورژانــس ویزیــت شــده و تحــت نظــر قــرار می گیــرد.

مورد سوم، مرگ یک خانم 26 ساله 
در بیمارستان حضرت علی)ع( کرج

همانطــور کــه ایســنا نوشــت ،وی در ادامــه اظهــار کــرد: 
ــاله   ــم 26 س ــک خان ــرگ ی ــوص م ــد در خص ــورد بع م
ــای  ــی در فض ــع گزارش های ــالف واق ــر خ ــه ب ــت ک اس
ــتان  ــس بیمارس ــه رئی ــود ک ــده ب ــرح ش ــازی مط مج
نیــز نســبت بــه آن شــاکی شــد چــون موضــوع وارونــه 
ــه  ــود، ب ــود و آن چیــزی کــه رخ داده ب گــزارش شــده ب

ــر منعکــس شــد. ــه ای دیگ گون

39 پروژه در کرج 
به بهره برداری می رسد

نیمقرنناکامیآموزشی

اهالیسرجوئیه

ــذرد  ــی گ ــر دبســتان وحــدت ســرجوئیه م ــال از عم ــش از 55 س بی
کــه پــس از ســالها پیگیــری مدرســه قدیمــی تخریــب و کار ســاخت 
ــه  ــده ک ــد مان ــار راک ــود اعتب ــه کمب ــه بهان ــی ب ــد آموزش ــای جدی فض
مشــکالت فراوانــی را بــرای 300 دانــش آمــوز رودانــی رقــم زده اســت.
یادگیــری  و  آمــوزش  بــر  مثبتــی  تاثیــر  آموزشــی  فضاهــای 
دانش آمــوزان دارنــد بــه همیــن ســبب بایــد عــالوه بــر مقــاوم بــودن 
ــایل  ــاری و وس ــاظ معم ــه لح ــانی ب ــی و انس ــای طبیع ــر بالی در براب
ــوداث در  ــوع ح ــه وق ــه ب ــا توج ــرا ب ــند زی ــز باش ــز مجه آموزشــی نی
ــاوم ســازی  ــه نوســازی و مق ــا ب ــاز اســت ت ــای گذشــته نی ســال ه

ــود. ــژه ای ش ــه وی ــا توج ــکان ه ــن م ای
در پــی اجــرای ایــن پــروژه و بــا نظــر مســئوالن ایــن حــوزه، دانــش 
ــه در مدرســه وحــدت  ــران و پســران ک ــی دخت ــوزان مقطــع ابتدای آم
دوم  متوســطه  مدرســه ی  تنهــا  بــه  را  بودنــد  تحصیــل  درحــال 
ــی هــای  ــه نارضایت ــا هم ــال داده و ب ــن روســتا انتق ــی(  ای )راهنمای
موجــود از طــرف والدیــن ،دانــش آمــوزان مقطــع متوســطه دوم 
ــال  ــرجوئیه انتق ــتای س ــایگی روس ــیاب در همس ــتای آس ــه روس را ب
ــرای  ــد ب ــری را بای ــار کیلومت ــًا چه ــه مســیری تقریب ــدو روزان داده ان
ــرای  ــادی را ب ــیار زی ــرات بس ــود خط ــه خ ــرده ک ــپری ک ــل س تحصی
ایــن دانــش آمــوزان بــه دنبــال خواهــد داشــت.جابه جایــی مدرســه 
ــه روســتای آســیاب مشــکالت  امــام رضــا)ع( روســتای ســرجوئیه ب
ــه وجــود آورده و دغدغــه والدیــن را  ــدان مــا ب ــرای فرزن ــادی را ب زی

ــرده اســت. ــدان ک دو چن

مرگ نامعلوم سه بیمار در مراکز 

درمانی البرز

مدیــر نظــارت دانشــگاه علــوم پزشــکی 
البــرز گفت:قضــاوت نهایــی منــوط بــه 
ارجــاع پرونــده بــه دادســرای انتظامــی نظــام 
ــه  ــیون های مربوط ــکیل کمیس ــکی و تش پزش
ــی در  ــاوت نهای ــه داد: قض ــت.وی  ادام اس
ــا  ــه ی ــورت گرفت ــوری ص ــه قص ــورد اینک م
خیــر بــا مراجــع و محاکــم قضایــی و نظریــه 
انتظامــی  دادســرای  و  قانونــی  پزشــکی 
ــًا  ــزود: طبیعت ــت.کرد اف ــکی اس ــام پزش نظ
بیمارســتانی کــه در طــول مــاه بــاالی 15 
ــی  ــد خیل ــد، نبای ــت می کن ــر را ویزی ــزار نف ه

ــد  ــار باش دور از انتظ

982 طرح در یزد به بهره برداری رسید
982 طرح ارتباطات، طی مراسمی، بطور همزمان با حضور وزیر ارتباطات و فناوری 

اطالعات در استان یزد به بهره برداری رسید.
راه اندازی سایت جدید نسل سوم و چهارم تلفن همراه، یک مرکز تماس تیام 

نت و 20 دستگاه خودپرداز atm روستایی از جمله این طرح هاست. 
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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نماینده ولی فقیه در اســتان کرمان با اشــاره به اینکه امروز احداث بیمارســتان های پیام ایران
مجهــز در کرمــان الزم اســت گفت: باید از ظرفیــت و توان خیرین و فعاالن 
اقتصادی اســتان کمک گرفت و مشــکالت را با آنها در میان گذاشــت چراکه دولت 
بــه تنهایی نمی تواند همه مشــکالت را حل کند.

ســاختمان اداری و آموزشــی رودبارجنــوب بــا 
حضــور دکتــر معیــن الدینــی رییس دانشــگاه 
ــور اســتان کرمــان و مســیولین ایــن  ــام ن پی
شهرســتان افتتــاح و بــه بهــره بــرداری رســید.

معیــن الدینــی در مراســم افتتــاح ایــن پــروژه، 
ــع  ــر مرب ــن ســاختمان دارای 1200مت ــت : ای گف
زیربنــا و بــرای احــداث آن  اعتبــاری افــزون بــر 

10میلیــارد ریــال هزینــه شــده اســت .

ــهر   ــر ش ــعه ه ــاخص توس ــگاه را ش وی دانش
ــه در  ــای فرهیخت ــرد و گفت:نســل ه ــوان ک عن
دانشــگاه هــا تربیــت می شــوند و همین نســل 
هــای فرهیختــه هســتند کــه سرنوشــت جوامع 
بشــری را مشــخص مــی کننــد، فاصلــه علــم و 
آگاهــی نســل هــا نســبت بــه یکدیگر براســاس 
علــوم روز بــه ســرعت در حــال کــم شــدن اســت 
ــردی الزم و  ــر ف ــرای ه ــم ب ــن کســب عل بنابرای

ضروریســت.

افتتاح ساختمان دانشگاه پیام نور 
رودبارجنوب 

کرمان در اولویت افزایش اختیارات استان ها
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس: 

کمیته بررسی تفویض اختیارات به استان ها به زودی تشکیل می شود

کمیته بررسی افزایش اختیارات استان ها با اولویت استان کرمان تشکیل می شود. 

سـفر اخیـر رییـس جمهور بـه کرمـان بهتریـن فرصت 
بـرای اسـتاندار و نماینـدگان اسـتان کرمـان در مجلس 
بـود تا بتوانند موافقـت عالی ترین مقام اجرایی کشـور 
را در خصـوص تفویـض اختیـارات به اسـتان ها بگیرند. 
پورابراهیمـی به خبرگـزاری خانه ملت گفتـه اینکه تمام 
تصمیم هـای اقتصـادی منطقه ای در مرکز کشـور اتخاذ 
مـی شـود، مناسـب نیسـت. به دلیـل رویکـرد تمرکز و 
عـدم توزیع منطقی منابع در کشـور، شـاهد عدم توازن 
در حـوزه اقتصاد کشـور هسـتیم.او می گوید کـه یکی از 
ابزارهـای برای نیل به اهداف اقتصـاد مقاومتی تفویض 
اختیارات هیات دولت به اسـتانداران و مدیران اسـتانی 
اسـت و در ایـن راسـتا پیشـنهاد شـد کـه ایـن مهـم با 
اولویت اسـتان کرمان آغاز شـود که این پیشـنهاد مورد 

موافقت رییـس جمهور قـرار گرفت.

ــه رییــس کمیســیون اقتصــادی  ــه گفت ب
مجلــس قــرار اســت کمیتــه بررســی 
افزایــش اختیــارات اســتان ها بــا اولویــت 

ــان تشــکیل شــود.  اســتان کرم
تشــکیل ایــن کمیتــه حاصــل ســفر اخیــر 
رییــس جمهــور بــه اســتان کرمــان اســت.
ــود  ــفر دو روزه خ ــی در س ــن روحان حس
ــن  ــا ای ــور ب ــتان کش ــن اس ــه پهناورتری ب
ــه  ــد ک ــرو ش ــا روب ــت کرمانی ه درخواس
»تکلیــف واگــذاری اختیــارات هیــات 
ــود. ــتان ها« مشــخص ش ــه اس ــت ب دول
رییــس جمهــور هــم در پاســخ بــه ایــن 
ــان  ــه »اســتان کرم ــت ک درخواســت گف
بــه عنــوان اســتان پایلــوت در واگــذاری 
اختیــارات در کشــور مطــرح می شــود 
ــه کل  ــب ب ــرای مناس ــورت اج ــا در ص ت

ــم.« اســتان هــای کشــور تعمیــم دهی
حــاال چهــار روز پــس از ایــن اظهــار نظــر، 
ــده مــردم  محمدرضــا پورابراهیمــی، نماین
کرمــان و راور در مجلــس شــورای اســالمی 
ــی  ــه بررس ــه زودی کمیت ــه ب ــر داده ک خب
ــه  ــت ب ــات دول ــارات هی ــض اختی تفوی
اســتان ها بــا اولویــت اســتان کرمــان 

تشــکیل می شــود.
او در حالــی ایــن خبــر را داده کــه پیــش 
ــنهاد  ــه پیش ــال 93 ب ــان س ــن در آب از ای
او و موافقــت 165 نماینــده مجلــس نهــم، 
نامــه ای بــرای تفویــض اختیــارات ویــژه به 
اســتانداران خطــاب بــه رییــس جمهــوری 

نوشــته شــد.
در این نامه تاکید شده بود که:

آنچه مســلم اســت نظام اداری و سیســتم 
بروکراســی کشــور بــه گونــه ای اســت کــه 
ــد ســرمایه گــذاری را دشــوار ســاخته  رون
و دســتگاه های اجرایــی تنهــا از زاویــه 
ــاید  ــود و ش ــی خ ــوولیت های بخش مس

ــی  ــا رویکــرد کســب درآمــد و خودگردان ب
ــعه  ــوع توس ــه موض ــه ب ــازمان متبوع س
می نگرنــد کــه نتیجــه آن ســرگردانی 
ســرمایه گذاران و کارآفرینــان در پیــچ و 
خــم نظــام دیــوان ســاالری گردیده اســت. 
بــا عنایــت بــه مطالــب فــوق الذکر بــه نظر 
می رســد غلبــه بــر ایــن مشــکالت نیازمند 
واگــذاری اختیــارات ویــژه بــه اســتانداران 
ــون  ــه اصــول 127 و 128 قان ــا اســتناد ب ب
اساســی مبنــی بــر امــکان تفویــض 
اختیــارات خــاص توســط رییــس جمهــور 
بــر اســاس مصوبــه هیــات وزیــران اســت. 
بــه جــز اصــول مذکــور در قانــون اساســی 
ظرفیت هــای قانونــی موجــود از جملــه 
ــم  ــه پنج ــون برنام ــاد 181 و 186 قان مف
توســعه امــکان بهره گیــری از تفویــض 
ــارات  ــش اختی ــر افزای ــز ب ــار و تمرک اختی

ــت. ــاخته اس ــم س ــتان ها فراه اس
ــت  ــه، در نشس ــن نام ــس از ای ــاه پ 6 م
اســتانداران منطقــه پنــج کشــور در 16 

اردیبهشــت 94  کــه بــه میزبانــی اســتان 
کرمــان برگــزار شــد، علیرضا رزم حســینی، 
اســتاندار کرمــان کــه از جملــه اســتانداران 
ــه اســتان ها  پیگیــر تفویــض اختیــارات ب
ــزد،  ــتانداران  ی ــی از اس ــه نمایندگ ــود، ب ب
سیســتان و بلوچستان، خراســان شمالی، 
خراســان رضــوی و خراســان جنوبــی 
لوحــی را مبنــی بــر درخواســت تفویــض 
اختیــارات بــه اســتانداران و تفویــض 
ــی  ــارات دســتگاه های اجرای برخــی اختی
ــه الهــام امیــن  بــه واحدهــای اســتانی ب
زاده، معــاون وقــت حقوقــی رییــس داد.

ــات  ــاه هی ــرداد م ــت م ــه در نشس اگرچ
ــان و  ــران، رییس ــد وزی ــرر ش ــت مق دول
مدیــران عامــل موسســات و شــرکت 
هــای دولتــی آن دســته از وظایــف و 
اختیــارات را کــه واگــذاری آن منــع قانونی 
ــدارد و موجــب نقــض سیاســت هــای  ن
کالن ســتادی نمــی شــود بــه واحدهــای 
اســتانی متناظــر تفویــض کننــد و 50 
مصوبــه و اختیــار بــه دســتگاه هــای 
ــد،  ــذار ش ــان واگ ــتان کرم ــف اس مختل
امــا آذر امســال اســتاندار کرمــان در دیــدار 
بــا مجمــع نماینــدگان اســتان کرمــان بــه 
ــارات  ــد تفویــض اختی ــد کن ــدی از رون تن

ــرد. ــاد ک انتق
رغــم  علــی  متاســفانه  او گفــت کــه 
ــت  ــه در دول ــورت گرفت ــای ص پیگیری ه
ــتانداران  ــه اس ــارات الزم ب ــم، اختی یازده
درصــد  تــا 20  تنهــا 15  و  نشــد  داده 
اختیــارات و آن هــم فقــط براســاس میــل 
خــود وزیــران بــه اســتانداران داده شــد و 
همچنــان بایــد با بروکراســی اداری دســت 

ــم. ــرم کنی و پنجــه ن
ــان  ــه کرم ــور ب ــر رییــس جمه ســفر اخی
و  اســتاندار  بــرای  فرصــت  بهتریــن 
نماینــدگان اســتان کرمــان در مجلــس بود 
ــام  ــن مق ــت عالی تری ــد موافق ــا بتوانن ت
ــض  ــوص تفوی ــور را در خص ــی کش اجرای
اختیــارات بــه اســتان ها بگیرنــد، در ایــن 
ــض  ــی از تفوی ــه نگرانی های ــان اگرچ می
اختیــارات بــه اســتان ها در ایــن خصــوص 
کــه قــدرت »نــه« گفتــن مدیــران کل 
بــه  تصمیمــات  برخــی  بــه  اســتانی 
خصــوص در حوزه هــای میــراث فرهنگــی 
و محیــط زیســت، وجــود دارد امــا رییس 
ــد  ــس معتق ــادی مجل ــیون اقتص کمیس
ــاذ  ــی در اتخ ــز گرای ــرد تمرک اســت رویک
تصمیمــات اجرایــی کشــور از دالیــل عــدم 
تــوازن در توســعه اقتصادی کشــور اســت.

سرپرسـت معاونـت فنـی و عمرانـی 
شـهرداری کرمـان گفـت: پل سـیدی 
بـا 80 درصـد پیشـرفت فیزیکـی تـا تیرمـاه 

سال آینده به بهره برداری خواهد رسید.
 رییس سـازمان دامپزشکی کشور با 
بیـان اینکـه سـازمان دامپزشـکی از 
دهـه فجـر تا پایـان سـال 48 میلیـارد تومان 
خدمـات رایـگان ارایـه می کند گفت: اسـتارت 

این طرح از استان کرمان زده می شود.
 مرکز رشـد واحدهای فناور دانشـگاه 
بـا  همزمـان  بردسـیر  اسـالمی  آزاد 
جشـنهای سـالگرد انقالب اسـالمی بـا حضور 
رییـس و اعضـای هیـات علمـی دانشـگاه و 
برخـی از مسـووالن ایـن شهرسـتان افتتـاح 

شد.
اسـتان  سـالمت  بیمـه  مدیـرکل   
 2 حـدود  اینکـه  بیـان  بـا  کرمـان 
میلیـون نفـر بیمـه شـده در این اسـتان وجود 
دارد گفـت: بیـش از 63 درصد جمعیت کرمان 

زیر پوشش بیمه قرار دارد.
آنطـور کـه ایرنـا مـی نویسـد محمـد جعفری 
افـزود: قبـل از اجـرای طـرح تحول سـالمت، 
سـهم  مـردم از هزینـه هـا بیـش از 65 درصـد 
بـود و ایـن یعنـی اینکـه در مواجه بـا بیماریها 
مـردم بایـد بیـش از نصف هزینه را خودشـان 

پرداخـت مـی کردند.
 فرمانده انتظامی شهرسـتان بردسیر 
از کشـف 190 هزار نخ سـیگار قاچاق 

به ارزش 500 میلیون ریال خبر داد.
کار  گفـت:  کوهبنـان  فرمانـدار   
سـاختمان های  تمـام  آواربـرداری 
آسـیب دیـده نـوع اول در کوهنبـان بـه اتمـام 
رسـیده و آواربـرداری سـاختمان های  نـوع دو 

توسط بنیاد مسکن در حال اجراست.
در  راور  و  مـردم کرمـان  نماینـده   
گفـت:  اسـالمی  شـورای  مجلـس 
بـه  اختیـارات  تفویـض  موضـوع  امیدواریـم 
اسـتان ها و تشـکیل کمیته ای در این راسـتا 
از سـوی رییس جمهور، آغاز تحوالت اساسـی 
در رویکرد تحقق اقتصاد مقاومتی در کشـور و 
ظرفیـت بسـیار خوبـی بـرای اسـتان کرمـان 

باشد که باید از آن نهایت استفاده کرد.
 رییـس بخـش اقتصـاد دانشـگاه 
شـهید باهنـر کرمـان بـا بیـان ایـن 
مطلـب کـه موافق نظریه ای که عنـوان می کند 
بازیگـران غیررسـمی باعـث افزایـش قیمـت 
دالر شـده اند، تصریـح کـرد: بازیگـران اصلـی 
کـه تـوان ایجـاد نوسـان در بـازار ارز دارنـد یا 
مثـل  دولتـی  شـبه  شـرکت های  یـا  دولـت 
شـرکت های پتروشـیمی که سـهم زیـادی در 
صـادرات دارنـد، هسـتند، بنابرایـن بازیگـران 
بـازار ارز دولـت و شـرکت های شـبه  اصلـی 

دولتی هستند.

گزیده ها

بازسازی بیش از 6 کیلومتر 
شبکه آبرسانی

 6  ، جــاری  ســال  نخســت  مــاه  ده  طــی 
آبرســانی  شــبکه  متــر   775 و  کیلومتــر 
شــد. بازســازی  بردســیر  شــهر  فرســوده 
 اکبــر افضلــی مدیــر امــور آب و فاضــالب شهرســتان بردســیر گفــت: 
بــه منظــور ارائــه خدمــات مطلوبتــر بــه مشــترکین و همچنیــن 
کاهــش هدررفــت آب، از ابتــدای ســال جــاری تــا پایــان دی مــاه 
،6 کیلومتــر و 775 متــر شــبکه آبرســانی فرســوده در شــهرهای 
بردســیر )3535(، گلــزار )2310(، اللــه زار )230( و نــگار )700( 

ــر بازســازی شــد. مت
 اکبــر افضلــی مدیــر امــور آب و فاضــالب شهرســتان بردســیر 
ــر شــبکه آبرســانی در  ــدت 1150 مت ــن م ــن طــی ای ــزود: همچنی اف

ــت. ــعه یاف ــیر توس ــهر بردس ش

مکانی برای مطالبه گری مردم 
در استان در نظر گرفته شود 

اســتانداری  انتظامــی  و  امنیتــی  مدیــرکل 
بــرای  را  مکانــی  درصددیــم  کرمــان گفــت: 
ــر  ــتان در نظ ــن اس ــردم در ای ــری م ــه گ مطالب
ــکان  ــن م ــور در ای ــا حض ــران ب ــم و مدی بگیری

بــه ســئواالت، انتقــادات و اعتراضــات مــردم پاســخ دهنــد.
آنطــور کــه ایرنــا مــی نویســد خلیــل همایــی راد بــا اشــاره بــه ناآرامــی 
هــای ماههــای اخیــر کشــور افــزود: کرمــان یکــی از امــن تریــن اســتان 
ــی  ــا ناآرام ــب ب ــک ش ــط ی ــوادث فق ــن ح ــود و در ای ــور ب ــای کش ه
ــود و طــی یــک مــاه گذشــته نیــز تمــام فراخــوان  مختصــری مواجــه ب
ــرح  ــن مط ــواره ای معاندی ــازی و ماه ــای مج ــبکه ه ــه در ش ــی ک های
شــد از ســوی مــردم ایــن اســتان بــدون پاســخ مانــد و بــا بــی اعتنایــی 
ــل،  ــا و عوام ــاخص ه ــن ش ــاس همی ــر اس ــذا ب ــد، ل ــرو ش ــردم روب م
کرمــان امــن تریــن اســتان کشــور شــناخته شــده و مــورد تقدیــر 

ــه اســت. ــرار گرفت مســئوالن کشــوری ق

برقاستانداریآبفا
مناســبت  بــه 
 5 فجــر  دهــه 
انتقــال  پــروژه 
پســت  شــامل 
اعتبــار  بــا  میمنــد  400/132 کیلوولــت 
600 میلیــارد ریــال ، پــروژه کلیدخانــه 
پرشــیا  فــوالد  پســت  کیلوولــت   230
بــا اعتبــار 140 میلیــارد ریــال ، پســت 
بــا  ســمنگان  نیــروگاه  کیلوولــت   230
اعتبــار 250 میلیــارد ریــال و همچنیــن 
خــط انتقــال 132 کیلوولــت تلســکوپی 
ــال  ــارد ری ــار 45 میلی ــا اعتب ــنجان ب رفس
و پســت ســیار 20/132 کیلوولــت بــم 
ــره  ــه به ــال ب ــارد ری ــار 25 میلی ــا اعتب ب

بــرداری رســیدند . بهــره بــرداری از ایــن 
ــداری و  ــش پای ــب افزای ــا موج ــرح ه ط
ــن  ــرق مطمی ــن ب ــبکه ، تامی ــت ش تقوی
ــاژ و کاهــش  متقاضیــان ، رفــع افــت ولت
عملیــات  همچنیــن   . شــد  تلفــات 
اجرایــی پســت هــای 400/132 کیلوولــت 
 600 اعتبــار  بــا  جیرفــت  شهرســتان 
میلیــارد ریــال و پســت انتقــال 400/230 
کیلوولــت نیــروگاه کهنــوج بــا اعتبــار 300 

میلیــارد ریــال آغــاز شــد . 
گفتنــی اســت ایــن طــرح هــا بــا حضــور 
ــات  ــرو و هی ــر نی ــوری، وزی رییــس جمه
ویدیــو کنفرانــس   صــورت  بــه  همــراه 

ــد . ــام ش انج

بهره برداری 5 پروژه انتقال برق 
به مناسبت دهه فجر

گزارش 
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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 4

صمت

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای 

فاقـد سـند رسـمی-آگهی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن  تکلیف 

وضعیت ثبتی واراضی و سـاختمان فاقد سـند رسـمی برابر رای شـماره 139660319014005991-

96/09/20هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد 

سـند رسـمی مسـتقر در واحـد  ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک جیرفـت تصرفـات مالکانـه بالمعارض 

متقاضـی خانـم مهیـن سـاالری فرزندعلـی بشـماره شناسـنامه3020010578صادره از جیرفت در 

ششـدانگ یـک بـاب خانـه  بـه مسـاحت202متر مربع پـالک612 فرعـی از 575- اصلـی مفروز 

و مجـزی شـده از پـالک 543 فرعـی از575- اصلـی قطعـه دو واقـع در اراضـی قلعـه جمشـید 

جیرفـت بخـش45 کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی خانـم ایـران دخـت زابلی محـرز گردیده 

اسـت.لذا بـه منظـور اطـالع عموم مراتـب دردو نوبت بـه فاصلـه 15 روزآگهی می شـود در صورتی 

که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ 

انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتراض خـود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، 

ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض ،دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایـی تقدیم 

نمایند . بدیهی اسـت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررا ت  سـند 

مالکیت صادر خواهدشـد ./ م الف1049    تاریخ انتشـار نوبت اول:96/11/18  تاریخ انتشـار نوبت 

دوم96/12/02  جـواد فاریابی-رئیـس ثبـت اسـناد امالک 

آگهی
در خصـوص دادخواسـت خانـم فاطمـه خازنـی 

پورکنـدر فرزنـد عبـدهللا بشناسـنامه شـماره 82 

باسـتناد شـهادتنامه و گواهـی فـوت و فتوکپـی 

شناسـنامه ورثـه درخواسـتی بشـماره 960759 

تقدیـم ایـن شـورا نمـوده چنیـن اشـعار اشـته 

کنـدر  محمـودی  یحیـی  شـادوران  کـه  اسـت 

فرزنـد غـالم بشناسـنامه شـماره 186 در تاریـخ 

1396/11/2 در قامتـگاه دائمـی خـود در گذشـته 

و ورثـه حیـن الفـوت وی عبارتنـد از:

بشناسـنامه  کنـدر  محمـودی  1-علیرضـا 

 -2 متوفـی  فرزنـد   3150641357 شـماره 

بشناسـنامه  کنـدر  محمـودی  مهـدی  محمـد 

متوفـی  فرزنـد   3150703883 شـماره 

بشناسـنامه  کنـدر  محمـودی  مجتبـی   -3

 -4 متوفـی  فرزنـد   3150795656 شـماره 

شـماره  بشناسـنامه  محمـودی کنـدر  معصومـه 

3150926157 فرزنـد متوفـی 5- فاطمه خازنی 

پورکنـدر بشناسـنامه شـماره 82 همسـر دائمـی 

بشناسـنامه  کنـدر  طاهـری  زهـرا   -6 متوفـی 

متوفـی مـادر   594 شـماره 

لـذا مراتـب یـک نوبـت در یکـی از روزنامه های 

کثیراالنتشـار آگهـی شـود تـا هـر کسـی حقی یا 

حقوقـی یادیونـی یا وصیتنامه ای اعم از رسـمی 

یـا عـادی از متوفـی دارد ارائـه دهـد در غیـر این 

صـورت شـورا ظـرف مـدت یـک مـاه پـس از 

انتشـار گواهـی حصـر وراثـت را صـادر نماید.

لـذا مراتـب یـک نوبـت در یکـی از روزنامه های 

حقـی  هرکسـی  تـا  شـود  آگهـی  کثیراالنتشـار 

یـا حقوقـی یـا دیونـی یـا وصیتنامـه ای اعـم از 

رسـمی یـا عـادی از متوفـی دارد ارائـه دهـد در 

غیراینصـورت شـورا ظـرف مـدت یـک مـاه پس 

از انتشـار گواهـی حصـر وراثـت را صـادر نمایـد. 

م الـف 646

یـک  شـماره  اختـالف  حـل  شـورای  رئیـس 

ورزنـده عبدالرضـا  کهنـوج-  شهرسـتان 

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

هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد 

سـند رسـمی-آگهی موضوع ماده3 قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین  تکلیف وضعیت 

ثبتـی واراضـی و سـاختمان فاقـد سـند رسـمی برابـر رای شـماره139660319014005982-

96/09/20هیـات اول موضـوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد 

سـند رسـمی مسـتقر در واحـد  ثبتـی حوزه ثبـت ملک جیرفـت تصرفات مالکانـه بالمعارض 

متقاضـی آقـای کامبیـز قاسـمی نـراب  فرزند اکبـر بشـماره شناسـنامه577صادره از جیرفت 

درسـه دانـگ مشـاع از ششـدانگ مغـازه  به مسـاحت45/50متر مربـع پـالک1082 فرعی از 

573- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک 6 فرعـی از573- اصلـی قطعـه دو واقـع در 

اراضی میانجاویه جیرفت بخش45 کرمان خریداری از مالک رسـمی آقای حسـین رسـتمی 

مجرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطالع عمـوم مراتب دردو نوبـت به فاصلـه 15 روزآگهی می 

شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشند 

مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهی به مدت دو مـاه اعتراض خود را به این اداره تسـلیم 

و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض ،دادخواسـت خـود را به 

مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صورت انقضای مـدت مذکور و عـدم وصول 

اعتـراض طبـق مقـررا ت  سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد ./ م الـف1051 تاریخ انتشـار نوبت 

اول:96/11/18   تاریـخ انتشـار نوبـت دوم96/12/02    جـواد فاریابی-رئیـس ثبت اسـناد امالک 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و 
ماده 13 آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی
قانـون  موضـوع  هیـات  صـادره  آراء  برابـر 

اراضـی و  تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی و 

سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در 

مالکانـه و  ثبتـی رفسـنجان تصرفـات  واحـد 

بالمعـارض متقاضیان محرز گردیده اسـت، لذا 

مشـخصات متقاضیـان و امـالک مـورد تقاضا 

بـه شـرح زیـر بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتب 

در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهی می شـود 

در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند 

مالکیت اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از 

تاریـخ انتشـار آگهـی به مـدت 2 مـاه اعتراض 

خـود را کتبـا به این اداره تسـلیم و پس از اخذ 

رسـید ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم 

اعتـراض دادخواسـت خود را بـه مرجع قضایی 

تقدیـم نمایند. بدیهی اسـت در صورت انقضای 

مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق 

مقـررات سـند مالکیـت بنـام متقاضـی صـادر 

شـد. خواهد 

شـماره  جـردی  نیـم  زاده  ابولـی  1(سـمیه 

شناسـنامه 71 صادره رفسـنجان فرزند حسین 

در ششـدانگ خانه مساحت 174/45 مترمربع 

پـالک 3327 فرعـی از 1817 اصلـی واقـع در 

اراضـی قطـب آبـاد رفسـنجان بخـش 9 کرمان 

بـه نشـانی رفسـنجان خیابان شـهید حسـینی 

کوچـه 13 و فاقـد بنچـاق از مالـک رسـمی 2(

مسـعود زینلی پاقلعه شـماره شناسنامه 383 

صادره رفسـنجان فرزند حسـینعلی ششـدانگ 

خانه مسـاحت 145/5 مترمربـع پالک 2773 

فرعـی از 1817 اصلـی واقـع در اراضـی قطـب 

آبـاد رفسـنجان خیابان بسـیج خیابـان مصلی 

بن بسـت چهارم بخـش 9 کرمـان فاقد بنجاق 

از مالک رسـمی.

3(سـکینه روچوتی پاریزی شـماره شناسـنامه 

4 صـادر سـیرجان فرزنـد حاجـی ششـدانگ 

مسـاحت  مترمربـع   168/7 مسـاحت  خانـه 

3358 فرعـی از 1817 اصلـی واقـع در اراضـی 

قطـب آبـاد رفسـنجان خیابـان معراج شـمالی 

کوچـه 68 بخـش 9 کرمـان و خریـداری شـده 

از محـل مالکیـت رسـمی محمـد شـهریاری 

رنجبر 4(محمود شـریفی رسـتم آبادی شـماره 

شناسـنامه 2225 صـادره رفسـنجان   فرزنـد 

 46/5 مسـاحت  مغـازه  ششـدانگ  محمـد 

مترمربـع پـالک 3539 فرعـی مجـزی شـده 

از 546 فرعـی از 1818 اصلـی واقـع در اراضـی 

آبـاد رفسـنجان خیابـان 15 خـرداد  کمـال   

فاقـد  و  9 کرمـان  بخـش   40 نبـش کوچـه 

بنجـاق از مالـک رسـمی 5(حسـین حسـینی 

نسـب حسـین آبادی شـماره شناسـنامه 1178 

ششـدانگ  احمـد  فرزنـد  رفسـنجان  صـادره 

پـالک  مترمربـع   266/25 مسـاحت  خانـه 

3514 فرعـی مجـزی شـده از 201 فرعـی از 

1818 اصلـی واقـع در اراضـی واقـع کمـان آبـاد 

رفسـنجان بلـوار هجرت هجـرت 3 کوچه یاس 

3 از بخـش 9 کرمـان و فاقـد بنجـاق از مالـک 

رسـمی 6(فاطمـه کالنتـری دررنجـی شـماره 

شناسـنامه  3 صـادره رفسـنجان فرزنـد اکبـر 

ششـدانگ خانـه مسـاحت 249/1 مترمربـع 

پـالک 4072 فرعی مجزی شـده از 270 فرعی 

از 1819 اصلـی واقـع در اراضی علـی آباد اربابی 

رفسـنجان خیابـان عباسـیه کوچـه 6 بخش 9 

کرمـان و فاقـد بنجـاق از مالک رسـمی 7(زهرا 

تقـی پورشـول شـماره شناسـنامه 209 صـادره 

بافـت فرزنـد مریـد در ششـدانگ قسـمتی از 

خانـه بـه مسـاحت 30 مترمربـع پـالک 1557 

فرعـی مجـزی شـده از 1868 اصلـی واقـع در 

اراضـی مومـن اباد رفسـنجان بخـش 9 کرمان 

به نشـانی رفسـنجان خیابان معراج شـمالی و 

فاقـد بنجـاق از مالـک رسـمی 8(ناصـر امینی 

نـژاد شـماره شناسـنامه 1911 صادره رفسـنجان 

فرزنـد حسـین ششـدانگ مغازه مسـاحت 60 

اصلـی  از 1894  فرعـی  پـالک 211  مترمربـع 

واقـع در اراضـی اسـماعیل آباد رفسـنجان بلوار 

شـهید عابدینـی بخش 9 کرمـان و فاقد بنچاق 

از مالـک رسـمی

9( حجـت طالبـی علی آباد شـماره شناسـنامه 

65 صـادره رفسـنجان فرزنـد غالمرضـا و خانم 

سـارا  مقدم شـماره ملی 3040077538 فرزند 

بالمناصفـه ششـدانگ خانـه مسـاحت  علـی 

246/5 مترمربـع پـالک 2245 فرعـی مجزی 

از 1913 اصلـی واقـع در  از 64 فرعـی  شـده 

اراضـی اسـدآباد رفسـنجان بلـوار امام حسـین 

)ع( کوچـه 15 بخـش 9 کرمـان و فاقـد بنجاق 

از مالـک رسـمی  10( پرویـن وجدانـی جـوزم 

شـماره شناسـنامه 152 صادره رفسنجان فرزند 

مخروبـه  سـاختمان  ششـدانگ  ابوالقاسـم 

مسـاحت 1750/5 مترمربع پـالک 1819 فرعی 

مجـزی شـده از 38 فرعی باقی مانـده از 1919 

اصلـی واقـع در اراضی سـعادت آباد رفسـنجان 

و  کرمـان   9 بخـش  آزادی  میـدان  نبـش 

خریداری شـده از محل مالکیت مالک رسـمی 

علـی اصغـر گرامی   11( معصومه سـیاهکوهی 

شـماره شناسـنامه 3 صـادره رفسـنجان فرزند 

 237/10 مسـاحت  خانـه  در ششـدانگ  رضـا 

مترمربـع پـالک 3341 فرعـی مجزی شـده از 

1 فرعـی از 1910 اصلـی واقع در اراضی دهشـیخ 

رفسـنجان خیابـان حجـت کوچـه 27 بخـش   

کرمـان و فاقـد بنجـاق از مالک رسـمی

12( زهرا سرچشـمه پور شـماره شناسـنامه 183 

صـادره رفسـنجان فرزند حسـین در ششـدانگ 

خانـه مسـاحت 550 مترمربع پـالک 501 فرعی 

مجـزی شـده از 2 فرعـی از 1911 اصلـی واقع در 

اراضی حجت آباد رفسـنجان بلوار مطهری کوچه 

33 بخـش 9 کرمـان و خریداری شـده از محل 

مالکیـت مالـک رسـمی عباسـعلی ابراهیمـی.  

13( مهـدی خراسـانی نـژاد شـماره شناسـنامه 

12217 صـادره از رفسـنجان فرزنـد محمـد در 

ششـدانگ کارگاه ضبـط پسـته مسـاحت 1386 

مترمربـع پـالک 479 فرعـی مجزاشـده از 50 

فرعـی از 1952 اصلـی واقـع در اراضـی ماهونک 

رفسـنجان خیابـان سـید رضـی کوچـه 9 بخش 

9 کرمـان و فاقـد بنچـاق از مالـک رسـمی.  14( 

مریـم محمدعلی پوررضاآباد شـماره شناسـنامه 

در  مهـدی  فرزنـد  رفسـنجان  از  صـادره   32

ششـدانگ خانه مسـاحت 336 مترمربع پالک 

273 فرعـی مجزاشـده از 115 فرعـی از 1947 

اصلـی واقـع در اراضـی شـفیع آبـاد رفسـنجان 

بخـش 9 کرمان وبه آدرس رفسـنجان روسـتای 

عبـاس آبـاد حاجـی بلـوار امـام رضـا )ع( کوچه 

6 و فاقـد بنچـاق از مالک رسـمی.  15( سـکینه 

بژند شماره شناسـنامه 2212 صادره از رفسنجان 

فرزند اکبر در ششـدانگ کارگاه مسـاحت 6/217 

مترمربـع پـالک 3645 فرعـی مجزاشـده از 1 

فرعـی از 1910 اصلـی واقـع در اراضـی ده شـیخ 

امیرکبیرغربـی  بخـش 9  رفسـنجان خیابـان 

کرمـان و فاقـد بنچـاق از مالـک رسـمی.  16( 

شناسـنامه  شـماره  کورگـه  جعفـری  محمـود 

758 صـادره از رفسـنجان فرزنـد نعمـت الـه در 

ششـدانگ خانـه مسـاحت 278/26 مترمربـع 

پـالک 3839 فرعـی مجزاشـده از 19 فرعـی از 

1883 اصلـی واقـع در اراضـی عبـاس آبـاد خان 

رفسـنجان بلوارامام حسـن)ع( بخـش 9 کرمان 

و فاقـد بنچـاق از مالک رسـمی.  17( محمدرضا 

حاج محمدی به شـماره شناسـنامه 475 صادره 

از رفسـنجان فرزنـد اکبـر در ششـدانگ مغـازه 

مسـاحت 27 متر مربع پالک 22 فرعی از 1250 

اصلـی واقـع در اراضـی شـهر رفسـنجان خیابان 

شـریعتی غربی کوچه 4 پاسـاژ معراج بخش 9 

کرمـان و خریـداری شـده با مبایعه نامـه عادی 

از مالـک رسـمی علـی سـعادت. م الـف 3596

         1396/11/18 اول:چهارشـنبه  نوبـت  تاریـخ 

1396/12/3 پنجشـنبه  دوم:  نوبـت  تاریـخ 

محمـد آرمانپور-رئیـس ثبـت اسـناد و امالک 

رفسنجان

مدیرعامل بانک سپه گفت: بانک سپه در ده ماهه سال جاری 32 
فقره اعتبار اسنادی از محل تسهیالت صندوق توسعه ملی به مبلغ 

یک میلیارد و 30 میلیون دالر گشایش و معادل 840 میلیون دالر 
تسهیالت به فعاالن اقتصادی اعطا کرده است.
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و  وزیــر صنعــت، معــدن  معــاون 
ــاح  ــم افتت ــت: در مراس ــارت گف تج
واحــد صنعتــی بــا اشــتغال 225 
ــا  ــی »صف ــهرک صنعت ــری در ش نف
درصــدی   90 ســهم  بــه  دشــت«، 
ــور  ــت کش ــک در صنع ــع کوچ صنای
ــناس  ــزام کارش ــرح اع ــاره و از ط اش
بــه واحدهــای تولیــدی بــرای بهبــود 

وضعیــت تولیــد خبــر داد.
اینکــه  بیــان  بــا  نجفــی  صــادق 

آنچــه در ایــن مجموعــه صنعتــی بــا 
اشــتغالزایی 225 نفــری مشــاهده 
می شــود قــدم بزرگــی در راه توســعه 
ــادی  ــات اقتص ــت، راه نج ــور اس کش
کشــور را در مدیــرت جهــادی برشــمرد 
و اظهــار کــرد: معنــای جهــاد »تــالش 
تــا پــای جــان« اســت و ایــن تــالش 
الزمــه توســعه امــروز کشــور اســت.

اســاس  بــر  داد:  ادامــه  وی 
ــری،  ــام معظــم رهب ــای مق رهنموده

ــت،  ــر صنع ــوری و وزی ــس جمه ریی
معــدن و تجــارت، ایــن وزارتخانــه 
بــرای رســیدن  را  اقــدام جهــادی 
ــام در  ــداز 20 ســاله نظ ــه چشــم ان ب

اســت. قــرارداده  کار  دســتور 
بــزرگ  صنایــع  گفــت:  نجفــی 
ــع کوچــک هســتند  ــو صنای لوکوموتی
تولیــد  ظرفیــت  افزایــش  بــا  و 
ــال  ــه دنب ــد ب واحدهــای صنعتــی بای

تصاحــب بــازار منطقــه باشــیم.
وی گفــت: ایــن وزارتخانــه بــرای 
اشــتغال زایــی اقــدام جهــادی را 
ــداز 20  ــم ان ــه چش ــیدن ب ــرای رس ب
ــرارداده  ــام در دســتور کار ق ســاله نظ

ــت. اس

صنایع بزرگ لوکوموتیو 

صنایع کوچک هستند

تفاهمنامهحمایتشرکت

گلگهروشرکتمیدکواز

معادنکوچکمنعقدشد

شــرکت معدنــی و صنعتــی گل گهــر و شــرکت میدکــو طبــق تفاهــم نامه 
ای کــه دیــروز بــا حضــور وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت امضــا شــد 
از معــادن کوچــک حمایــت خواهنــد کرد.بــه گــزارش روابــط عمومــی و 
امــور بیــن الملــل شــرکت گل گهــر، در مراســم امضــای  تفاهــم نامــه 
ــاس، گل  ــادن كوچــك مقی ــا، فعالســازی و توســعه مع ــكاری احی هم
گهــر حامــی معــادن ســنگ آهــن و میدکــو حامــی معــادن غیرآهنــی 
مــی شــود.وزیر صنعــت، معــدن و تجــارت در ایــن مراســم گفــت: از 
ــادن کوچــک  ــا مع ــی خواســته ام ت ــزرگ معدن ــران شــرکت های ب مدی

مرتبــط بــا حــوزه کاری خــود را مــورد حمایــت قــرار دهنــد.
 مهنــدس محمــد شــریعتمداری افــزود: یکــی از آرزوهــای مــن تجمیع 
ــق و توســعه و  ــرای صــادرات و تحقی ــادن کوچــک ب ــای مع فعالیت ه
تعمیــق اکتشــافات اســت.رییس فراکســیون معــدن مجلــس شــورای 
اســالمی نیــز در ایــن مراســم گفــت: بــه موجــب برنامــه ششــم توســعه 
ــش  ــل از بخ ــای حاص ــه درآمده ــده هم ــوب ش ــاده 53 مص و در م

معــادن بــرای توســعه ایــن بخــش صــرف شــود.
ــه بخــش  ــارات تخصیصــی ب داریــوش اســماعیلی افــزود: میــزان اعتب
معــدن از محــل درآمدهــای آن تــا پیــش از ایــن 10 تــا 15 درصــد بــود 
امــا امســال بــرای نخســتین بــار رقــم 80 درصــدی تعییــن شــده اســت.

منطقــه معدنــی گل گهــر بــا داشــتن معــادن غنــی از ســنگ آهــن بــه 
عنــوان یکــی از مطــرح تریــن قطــب هــای فعــال معدنــی، صنعتــی 
ــل  ــرای تبدی ــای بســیاری ب ــه دارای قابلیته ــه اســت ک در خــاور میان
ــی  ــران و حت ــی در ســطح ای ــزرگ و رقابت ــه ب ــک منطق ــه ی شــدن ب
جهــان مــی باشــد.  ایــن ذخایــر معدنــی در اســتان كرمــان و در 50 
ــی شهرســتان ســیرجان واقــع شــده اســت. ــوب غرب كیلومتــری جن

مدیرعامل بانک اقتصادنوین در جمع روسا و کارکنان دفاتر بانکداری شرکتی

رضایت مشتری اصل خلل ناپذیر
بانک اقتصادنوین

اصـل  مشـتري  رضايـت 
بانـک  ناپذيـر  خلـل 
اقتصادنويـن   در ارايـه خدمـات 
شـامل  مهـم  ايـن  کـه  اسـت 
شـرکتي  بانکـداري  مشـتريان 
الزم  راه  ايـن  در  مي گـردد،  نيـز 
اسـت دفاتـر بانکداري شـرکتي با 
افزايش سـرعت و تسـهيل شرايط 
مشـتريان  بـه  خدمـات  ارايـه 
رضايت منـدي  افزايـش  زمينـه 
از  بيـش  را  شـرکتي  مشـتريان 

کننـد. فراهـم  پيـش 

بانــک  مدیرعامــل  بلگــوری،  علیرضــا 
ــان  ــا و کارکن ــع روس ــن در جم اقتصادنوی
میردامــاد،  شــرکتی  بانکــداری  دفاتــر 
گلشــهر و نفــت ضمــن تاکیــد بــر نقــش 
موثــر مدیــران حســاب در ارایــه خدمــات 
ــن  ــرکتی ای ــداری ش ــتریان بانک ــه مش ب
الزم  فضــای کنونــی  در  بانــک گفــت: 
اســت مدیــران حســاب عــالوه بــر تقویــت 
توانایــی تحلیــل وضعیــت مشــتریان 
تحــت پوشــش، نســبت بــه طراحــی 
ــدام  ــا مشــتریان اق ــرد ب ــرد - ب ــط ب رواب

ــد. کنن
ــاد  ــه ایج ــتری را الزم ــناخت مش وی ش
و  کــرد  توصیــف  روابطــی  چنیــن 
ــتری  ــق مش ــناخت دقی ــرای ش ــت: ب گف
در  آنهــا  طبقه بنــدی  روش  بهتریــن 
گروه هــای مشــخص اســت؛ چــرا کــه 
در چنیــن وضعیتــی می تــوان نســبت 
ــر  ــات ب ــی خدم ــازی و معرف ــه ویژه س ب
اســاس نیــاز مشــتریان هــر گــروه اقــدام 

ــرد. ک
بلگــوری ادامــه داد: رضایــت مشــتری 

ــن  ــک اقتصادنوی ــر بان ــل ناپذی ــل خل اص
ــم  ــن مه ــه ای ــات اســت ک ــه خدم در ارای
شــامل مشــتریان بانکــداری شــرکتی نیــز 
ــر  ــت دفات ــن راه الزم اس ــردد، در ای می گ
ــا افزایــش ســرعت  ــداری شــرکتی ب بانک
و تســهیل شــرایط ارایــه خدمــات بــه 
مشــتریان زمینــه افزایــش رضایت منــدی 
مشــتریان شــرکتی را بیــش از پیــش 

ــد. فراهــم کنن
نشــان کــرد: خوشــبختانه  وی خاطــر 
بانــک  شــرکتی  بانکــداری  پرتفــوی 
اقبــال  دهنــده  نشــان  اقتصادنویــن 
ــه ایــن خدمــات اســت، کــه  مشــتریان ب
ــارات از  ــن موضــوع ســطح انتظ ــه ای البت
دفاتــر بانکــداری شــرکتی را افزایــش داده 

اســت.
ــداری شــرکتی را  ــی بانک وی ویژگــی اصل
سفارشــی ســازی محصــوالت و خدمــات 
نیــاز مشــتریان  بــا  متناســب  بانــک 
شــرکتی دانســت و گفــت: مشــتریان 
بانکــداری شــرکتی بــا توجــه بــه ســاختار 
بــه  کــدام  هــر  فعالیت شــان  نــوع  و 

فراخــور نیازشــان بــه خدمتــی خــاص نیاز 
دارنــد؛ در چنیــن شــرایط نبایــد بــرای این 
ــات و  ــی از خدم ــوی ثابت ــتریان الگ مش

ــود. ــف ش ــوالت تعری محص
ــه  ــن در ادام ــک اقتصادنوی ــل بان مدیرعام
بــه لــزوم نهادینــه شــدن رویکــرد جامــع 
نگــری در تمامــی ارکان بانــک اشــاره کــرد 
ــم انداز  ــند چش ــاس س ــر اس ــت: ب و گف
ــدف  ــدار ه ــودآوری پای ــه س ــتیابی ب دس
اصلــی بانــک اســت کــه الزمــه تحقــق این 
ــتمی و  ــر سیس ــازی تفک ــدف پیاده س ه

ــت. ــی نگری اس ــز از بخش پرهی
اینکــه در فرصــت  بــه  بــا اشــاره  وی 
باقیمانــده تــا پایــان ســال 96 جــذب 
ــه خدمــات کارمــزدی  ــدار و ارای ــع پای مناب
بــرای مشــتریان بایــد مــورد توجــه گیــرد 
ــه  ــداف در هم ــبرد اه ــه پیش ــت: الزم گف
بخش هــا پیگیــری و ممارســت واحــد 
مربوطــه اســت کــه ایــن مهــم بایــد 
ــه  ــک در هم ــر بان ــم ب ــگ حاک ــه فرهن ب

بخش هــا تبدیــل شــود.
در ایــن دیــدار ســید حســین وهابــی مدیــر 

بازاریابــی و امــور دفاتــر بانکــداری شــرکتی 
نیــز طــی گزارشــی رونــد شــکل گیری، ارایــه 
خدمــات و توســعه دفاتر بانکداری شــرکتی 
ــه شــرکت های  ــات ب ــه خدم ــد ارای و فرآین
بــزرگ و بورســی کــه از خدمــات بانکــداری 
شــرکتی بانــک اقتصادنویــن اســتفاده 

ــرد. ــه ک ــد را ارای می کنن
همچنیــن فاطمــه کالنتــری رییــس دفتر 
ــا  ــید رض ــهر، س ــرکتی گلش ــداری ش بانک
موســوی رییــس دفتــر بانکداری شــرکتی 
میردامــاد و محمــد شــهنازی رییــس 
دفتــر بانکــداری شــرکتی نفت گزارشــی از 
آخریــن وضعیــت دفاتــر تحــت پوشــش 

خــود را ارایــه کردنــد.
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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 4

در این صفحه مهم ترین اخباری را که روزنامه های محلی به پیام دیروز
آن پرداخته اند را می بینید.

روزنامه »اصفهان زیبا«تیتر زد: 
ریس باف هنر ایران

روزنامه »بامداد جنوب« نوشت: 
عطش 5 هزارتومانی دالر.

روزنامه »مهد تمدن« نوشت: بوم 
گردی اولویت گردشگری تبریز 2018.

روزنامه »شهرآرا« تیتر زد: شجریان 
رییس افتخاری خانه موسیقی شد.

روزنامه » افسانه «خبر داد: تقابل 
نفس گیر کسب و کارهای نوین با سنتی ها.

روزنامه »خبر شمال«نوشت: مراقب 
مدیران آمار باز باشیم.

روزنامه »بشارت یزد« نوشت: 
99درصد روستاهای استان برق دارند.

روزنامه »صبح ساحل« نوشت: 
تسریع در احداث پروژه تصفیه خانه میناب.

روزنامه » دریا «نوشت: برق مناطق 
گرمسیر ارزان می شود.

روزنامه »خراسان جنوبی« 
نوشت: شمارش معکوس واگذاری زمین 2 

هزار واحد صنفی آالینده.

روزنامه »سپهر ایرانیان« نوشت: 
حفظ اراضی کشاورزی و منابع آبی حیاتی 

است.

روزنامه »کاغذ وطن« نوشت: سهل 
انگاری کشاورزان در استفاده از کود و سم.

اصفهان

بوشهر

آذربایجان شرقی

مشهد

فارس

مازندران

یزد

هرمزگان

هرمزگان

خراسان جنوبی

البرز

جنوب کرمان
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نگاه

--------------------

در این صفحه برخی عکس ها را که روز گذشته در فضای مجازی 
منتشر شده اند، می بینید.

17 بهمن 1361- آغاز عملیات والفجر مقدماتی /   ایرنا
عکس نشنال جئوگرافیک یک مرد طوارقی آفریقایی را نشان می دهد.

 َطواِرق یکی از اقوام بربر در شمال آفریقا هستند   

ایران زیباست؛ مسیر برفی »اسالم« به »خلخال«   /  ایسنا

»بازار قیصریه«، یکی از قدیمی ترین و بزرگ ترین بازارهای ایران 
است.»قیصریه« یا بازار»سلطانی« مهم ترین بازار اصفهان به شمار 

می آید /   ایرنا

آلودگی شدید هوای پایتخت موجب 
تعطیلی تمام مدارس شده است.  / مهر

ریل قطار از میان بخشی از محله های فقیرنشین شهر قم عبور می کرد و 
حاال بدون استفاده رها شده است   /  ایسنا

افتتاح پایگاه امداد هوایی هالل احمر در سنندج   / میزانکاهش ذخیره آب سد آزاد »بنیر«در استان کردستان      /     ایرنا
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این صفحه می خوانیم
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بین الملل 

در این صفحه می توانید مهم ترین خبرهای

رسانه های مختلف جهان را ببینید

مانــدگار از نقل مــکان نیروهــای آمریکایی 
ازعــراق به افغانســتان نوشــته اســت.

ــتگیری  ــس24 از دس ــزاری فران خبرگ
ــر داده اســت. ــو خب ــر ســابق مالدی رهب

خبرگــزاری ســی ان ان نوشــت کــه 
بهــای ارز هنــگ کنــگ، نیویــورک و توکیــو بــا 
کاهــش چشــم گیــری در بــازار جهانــی روبــرو 

ــوده اســت. ب

گاردین نوشـت یـک فروشـگاه عروسـک 
هولوکاسـت  قربانیـان  یادبـود  بـرای  سـازی 
عروسـک هایـی بـه شـکل خانـواده هـای جـان 

باختـه سـاخته اسـت.

خبرگــزاری دویچــه ولــه در راســتای خبــر 
ســقوط یــک جنگنــده روس در ســوریه نوشــت که 

خلبــان آن خودکشــی کــرده اســت.

الحیــات از حضــور اردوغــان در واتیکان و 
مالقــات او بــا پــاپ نوشــته اســت.

خبرگــزاری اســپوتنیک در پــی حملــه 
ای در ســوریه کشــته شــدن یــک افســر تــرک 

و زخمــی شــدن 5تــن دیگــر را گــزارش داد.

روزنامـه گلـف نیوز نوشـت کـه امـارات 
از هنـد بـرای ماموریـت هـای فضایـی طلـب 

همـکاری کـرده اسـت.

روزنامه فایننشیال تایمز 
ــازار  ــگ در ب ــگ کن ــای ارز هن ســقوط شــدید به

ــت. ــی را نوش جهان

خبرگزاری شــینهوا جشــن باســتانی ســال 
نــو در چیــن را بــا انتشــار عکــس هــای قدیمــی 

از ایــن مراســم نشــان داده اســت.

روزنامــه نیویــورک تایمــز عکســی از 
یــک افســر افغــان کــه در درگیــری طالبــان بــه نظر 
میرســید کشــته شــده و بعــد از یــک هفتــه احیــا 

شــد منتشــر کــرده اســت.

پـاپ  و  اردوغـان  مالقـات  از  یورونیـوز 
اسـت. نوشـته  رم  در  فرانسـیس 

افغانستان

فرانسه

آمریکا

انگلیس

آلمان

عربستان

روسیه

امارات

انگلستان

چین

آمریکا

اروپا

در این صفحه می توانید مهم ترین خبرهای

رسانه های مختلف جهان را ببینید
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت 
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی 
آگهــی موضــوع مــاده 3 قانــون و مــاده 13 آئیــن 
ــی و  ــی اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــه قان نام

ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی
برابــر رای شــماره 139660318022007887 مــورخ 96/11/3 هیــات اول موضــوع 
قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی 
مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک ماســال تصرفــات مالکانــه بالمعارض 
متقاضــی خانــم ســیده معصومــه هاشــمی اباتــری فرزنــد ســیدفاضل بشــماره 
شناســنامه 19 صــادره از ماســال در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــه مســاحت 
87/50 مترمربــع  مشــتمل بــر یکبــاب مغــازه بــه مســاحت 67 مترمربــع پــالک 
5953 فرعــی از 23 اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــالک 1161 فرعــی از 23 
اصلــی واقــع در قریــه چلمــه ســرا بخــش 26 گیــالن خریــداری از مالــک رســمی  
آقــای حســن شــهاب حســین آبــادی محــرز گردیــده اســت . لــذا بــه منظــور 
اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی 
ــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته  کــه اشــخاص نســبت ب
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 تقدیم 
نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتراض 

طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد . 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1396/11/18تاریخ انتشارنوبت دوم : 1396/12/03 
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هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت 
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی 
آگهــی موضــوع مــاده 3 قانــون و مــاده 13 آئیــن 
ــی و  ــی اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــه قان نام

ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی
برابــر رای شــماره 2904 مــورخ 1390/03/29 هیــات اول موضــوع قانــون تعیین 
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر 
ــارض  ــه بالمع ــات مالکان ــال تصرف ــک ماس ــت مل ــوزه ثب ــی ح ــد ثبت در واح
متقاضــی خانــم پــوران اسالمدوســت فرزنــد موســی بشــماره شناســنامه 15 
ــاحت 294/20  ــه مس ــن ب ــه زمی ــک قطع ــدانگ ی ــال در شش ــادره از ماس ص
مترمربــع  پــالک 182 فرعــی از 53 اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــالک 
ــژده  ــود م ــه کف ــع در قری ــی واق ــی از 53 اصل ــم فرع ــه ه ــل ب 2 و 4 متص
بخــش 25 گیــالن خریــداری از مالــک رســمی  آقایــان لطــف الــه و شــکراله 
و حبیــب الــه جملگــی وزیــری محــرز گردیــده اســت . لــذا بــه منظــور اطــالع 
ــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی  ــه فاصل عمــوم مراتــب در دو نوبــت ب
کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند 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 
ــی  ــه مراجــع قضای ــراض ، دادخواســت خــود را ب ــخ تســلیم اعت ــاه از تاری م
ــدم  ــور و ع ــدت مذک ــای م ــورت انقض ــت در ص ــی اس ــد. بدیه ــم نماین تقدی

وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد . 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1396/11/18تاریخ انتشارنوبت دوم : 1396/12/03 
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هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت 
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی 
آگهــی موضــوع مــاده 3 قانــون و مــاده 13 آئیــن 
ــی و اراضــی و  ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــه قان نام

ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی 
برابــر رأی شــماره 139660318019006455 ـ 1396/11/09 هیــأت اول موضوع 
قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند 
رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک تالــش تصرفــات مالکانــه 
بالمعــارض متقاضــی آقــای شــمس الــه خواجــه شــمس آبــاد فرزنــد فتــح 
ــه بشــماره شناســنامه 476 صــادره از خلخــال در ششــدانگ قســمتی از  ال
یکبابخانــه و محوطــه بــه مســاحت 350 مترمربــع پــالک 372 فرعــی از 37 
اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــالک 286 واقــع در قریــه ییالقــی دیــزگاه 
بخــش 28 گیــالن خریــداری از مالــک رســمی آقــای وراث عبادالــه پناهــی 
دیــزگاه محــرز گردیــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــالع 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 مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را به ایــن اداره 
تســلیم و پــس از اخــذ رســید ، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم 
اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی 
ــق  ــراض طب ــول اعت ــدم وص ــور و ع ــدت مذک ــای م ــورت انقض ــت در ص اس

مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1396/11/18تاریخ انتشارنوبت دوم : 1396/12/02 
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هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت 
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی 
آگهــی موضــوع مــاده 3 قانــون و مــاده 13 آئیــن 
ــی و اراضــی و  ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــه قان نام

ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی 
برابــر رأی شــماره 139660318019006456 ـ 1396/11/09 هیــأت اول موضوع 
قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند 
رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک تالــش تصرفــات مالکانــه 
ــد محمــود  ــاد فرزن ــی خواجــه شــمس آب ــای گلعل بالمعــارض متقاضــی آق
بشــماره شناســنامه 1 صــادره از خلخــال در ششــدانگ قســمتی از یکبابخانــه 
ــی  ــی از 37 اصل ــالک 374 فرع ــع پ ــاحت 350 مترمرب ــه مس ــه ب و محوط
مفــروز و مجــزی شــده از پــالک 286 واقــع در قریــه ییالقــی دیــزگاه بخــش 
28 گیــالن خریــداری از مالــک رســمی آقــای وراث عبادالــه پناهــی دیــزگاه 
محــرز گردیــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه 
فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور 
ــخ  ــد از تاری ــی توانن ــند م ــته باش ــت متقاضــی اعتراضــی داش ــند مالکی س
ــن اداره  ــه ای ــود را ب ــراض خ ــاه اعت ــدت دو م ــه م ــی ب ــن آگه ــار اولی انتش
تســلیم و پــس از اخــذ رســید ، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم 
اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی 
ــق  ــراض طب ــول اعت ــدم وص ــور و ع ــدت مذک ــای م ــورت انقض ــت در ص اس

مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1396/11/18تاریخ انتشارنوبت دوم : 1396/12/02 
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هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت 
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی 
آگهــی موضــوع مــاده 3 قانــون و مــاده 13 آئیــن 
ــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و  نامــه قان

ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی 
اول  هیــأت   1396/11/09 ـ   139660318019006457 شــماره  رأی  برابــر 
ــی اراضــی و ســاختمانهای  ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی موضــوع قان
ــش  ــک تال ــت مل ــوزه ثب ــی ح ــد ثبت ــتقر در واح ــمی مس ــند رس ــد س فاق
ــد  ــوروزی فرزن ــاس ن ــای عب ــی آق ــارض متقاض ــه بالمع ــات مالکان تصرف
حاجــی بشــماره شناســنامه 15 صــادره از ماســال در ششــدانگ یــک قطعــه 
زمیــن محصــور بــه مســاحت 1001/27 مترمربــع پــالک 373 فرعــی از 37 
اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــالک 286 واقــع در قریــه ییالقــی دیــزگاه 
بخــش 28 گیــالن خریــداری از مالــک رســمی آقــای وراث عبادالــه پناهــی 
دیــزگاه محــرز گردیــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــالع 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 
ــه  ــود را ب ــراض خ ــاه اعت ــدت دو م ــه م ــی ب ــن آگه ــار اولی ــخ انتش از تاری
ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ، ظــرف مــدت 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 : 1396/11/18تاریخ انتشارنوبت دوم : 1396/12/02 
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هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت 
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی 
آگهــی موضــوع مــاده 3 قانــون و مــاده 13 آئیــن 
ــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و  نامــه قان

ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی 
اول  هیــأت   1396/11/08 ـ   139660318019006449 شــماره  رأی  برابــر 
ــی اراضــی و ســاختمانهای  ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی موضــوع قان
ــش  ــک تال ــت مل ــوزه ثب ــی ح ــد ثبت ــتقر در واح ــمی مس ــند رس ــد س فاق
ــد  ــژاد فرزن ــورش حیدرن ــای ک ــی آق ــارض متقاض ــه بالمع ــات مالکان تصرف
حســن بشــماره شناســنامه 13 صــادره از تالــش در ششــدانگ یــک قطعــه 
ــع پــالک  ــه مســاحت 10072 مترمرب ــر درختــان کیــوی ب زمیــن مشــتمل ب
ــع در  ــالک 718 واق ــروز و مجــزی شــده از پ ــی مف ــی از 7 اصل 1945 فرع
قریــه جوکنــدان بخــش 28 گیــالن خریــداری از مالــک رســمی وراث روح 
ــوم  ــالع عم ــور اط ــه منظ ــذا ب ــت. ل ــده اس ــرز گردی ــعودی مح ــه میرمس ال
ــه  ــی ک ــی شــود در صورت ــی م ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب مرات
ــت متقاضــی اعتراضــی داشــته  ــه صــدور ســند مالکی اشــخاص نســبت ب
ــاه  ــدت دو م ــه م ــی ب ــن آگه ــار اولی ــخ انتش ــد از تاری ــی توانن ــند م باش
ــرف  ــید ، ظ ــذ رس ــس از اخ ــلیم و پ ــن اداره تس ــه ای ــود را ب ــراض خ اعت
مــدت 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 : 1396/11/18تاریخ انتشارنوبت دوم :1396/12/02 
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         آگهی تحدید حدود اختصاصی
تحدیــد حــدود اختصاصــی ششــدانگ یکبــاب خانــه و محوطــه  
و دو بــاب انبــاری بــه مســاحت 1895/64 مترمربــع بــه شــماره 
ــع در  ــی واق ــی 15 اصل ــنگ اصل ــده از 614 از س ــزی ش ــی 928 مج فرع
ــهریار  ــای ش ــه آق ــات مالکان ــالن تصرف ــش 28 گی ــت بخ ــره دش ــه ه قری
ارچینــی فرزنــد نــوروز انتقالــی ملــک از مالــک رســمی آقــای احمــد 
کاظمــی محــرز گردیــده لــذا بــه اســتناد مــاده 13 آئیــن نامــه قانــون تعیین 
ــمی  ــند رس ــد س ــای فاق ــاختمان ه ــی و س ــی اراض ــت ثبت ــف وضعی تکلی
آگهــی تحدیــد حــدود اختصاصــی بــه نــام شــهریار ارچینــی بــه اطــالع کلیــه 
مجاوریــن صاحبــان حقــوق ارتفاقــی مــی رســاند کــه تحدیــد حــدود پــالک 
موصــوف از مــورخ 96/12/10 راس ســاعت 9 صبــح در محــل شــروع و بــه 
عمــل خواهــد آمــد چنانچــه هــر یــک از مجاوریــن ملــک مرقــوم بــه حــدود 
ــد از  و حقــوق ارتفاقــی ملــک مرقــوم واخواهــی داشــته باشــند مــی توانن
ــراض  ــی روز اعت ــدت س ــرف م ــدی ظ ــس تحدی ــم صورتمجل ــخ تنظی تاری
خــود را کتبــا بــه اداره ثبــت اســناد و امــالک تالــش تســلیم و رســید اخــذ 
نماینــد و برابــر مــاده 86 آئیــن نامــه اصالحــی قانــون ثبــت معتــرض بایــد 
ظــرف یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه ایــن اداره دادخواســت بــه 
ــدت  ــت م ــس از گذش ــورت پ ــن ص ــر ای ــم دارد در غی ــل تقدی دادگاه مح
ــا  ــه وســیله متقاضــی ی ــم دادخواســت ب ــدم تقدی ــی ع ــه گواه ــور ارائ مذب
ــی  ــات ثبت ــراض عملی ــه اعت ــدون توجــه ب ــن اداره ب ــی او ای ــده قانون نماین

ــه خواهــد داد. را ادام
تاریخ انتشار:96/11/18   
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مفقودی
ــه  ــدل 1392 ب ــایپا TL 131 م ــواری س ــودروی س ــند خ ــبز و س ــرگ س ب
شــماره انتظامــی 817ق63 ایــران 56 و شــماره موتــور 5018746 و بــه 
شــماره شاســی NAS412100D 3640986  متعلــق بــه آقــای میــالد رحیمــی 
ــد.             295 ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــود و از درج ــخانی مفق پیش

                      ابالغ اخطاریه
ــه  ــر مشــروحه وارده ب ــه اینکــه آقــای وحیــد ســرعتی براب نظــر ب
ــود را از  ــهمی خ ــراز قدرالس ــای اف ــماره 121/96/13050- 96/11/14 تقاض ش
ــش 32  ــی بخ ــنگ 29 اصل ــن س ــه بی ــه ون ــع در قری ــالک 29/126 واق پ
گیــالن را نمــوده و اعــالم داشــته ســایر مالکیــن مشــاعی مجهــول المــکان 
مــی باشــند. لــذا بدینوســیله بــه کلیــه مالکیــن مشــاعی اخطــار مــی گــردد 
جهــت شــرکت در معاینــه محلــی و تهیــه نقشــه افــرازی کــه از طریــق ایــن 
ــه  ــح مورخ ــاعت 10 صب ــنبه راس س ــد، روز دوش ــد آم ــل خواه ــه عم اداره ب
96/12/7 در محــل وقــوع ملــک حضــور بــه هــم رســانند بدیهــی اســت عــدم 
حضــور هــر یــک از مالکیــن مشــاع مانــع از انجــام عملیــات افــراز نخواهــد 
ــالغ خواهــد شــد.  ــه اب ــق انتشــار در روزنام ــز از طری ــراز نی ــود و نتیجــه اف ب
فاطمــه زاهــدان- امیرارســالن محمــدی ســانیانی- وحیــد ســرعتی- علیرضــا 
بنــی نصیــر- ارشــاد زاهــدان- غنچــه عیــن الهــی- مظفــر زاهــدان- زینــب 

زاهــدان- محمدرضــا زاهــدان
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هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت 
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی 
آگهــی موضــوع مــاده 3 قانــون و مــاده 13 آئیــن 
ــی و  ــی اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــه قان نام

ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی
اول  برابــر رای شــماره 139660318022008019 مــورخ 96/11/04 هیــات 
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقد 
ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک ماســال تصرفــات 
مالکانــه بالمعــارض متقاضــی خانــم محدثــه فریدونــی کهــره دشــت فرزنــد 
محــرم بشــماره شناســنامه 366 صــادره از ماســال در ششــدانگ یــک قطعــه 
ــالک 1342 فرعــی از  ــع پ ــه مســاحت 1275/56 مترمرب ــن مزروعــی ب زمی
23 اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــالک 100 فرعــی از 22 اصلــی واقــع 
در قریــه لنــگ بخــش 26 گیــالن خریــداری از نســق محــرم فریدونــی کهلــه 
دشــت محــرز گردیــده اســت . لــذا بــه منظــور اطــالع 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 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 : 1396/11/18تاریخ انتشارنوبت دوم : 1396/12/03 
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هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت 
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی 
آگهــی موضــوع مــاده 3 قانــون و مــاده 13 آئیــن 
ــی و  ــی اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــه قان نام

ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی
اول  هیــات   96/10/23 مــورخ   139660318022007450 شــماره  رای  برابــر 
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
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 علیرضــا مشــفقی ولــدی فرزنــد 
ــک  ــدانگ ی ــال در شش ــادره از ماس ــنامه 140 ص ــماره شناس ــیرینعلی بش ش
ــه  ــی ب ــای احداث ــر بن ــع مشــتمل ب ــه مســاحت 14500 مترمرب قطعــه زمیــن ب
ــروز و مجــزی  ــی مف ــی از 24 اصل ــالک 801 فرع ــع پ مســاحت 64/8 مترمرب
ــه خودبچــر بخــش 26  ــع در قری ــی واق ــالک 35 فرعــی از 24 اصل شــده از پ
گیــالن خریــداری از نســق عوضعلــی آزاده نســاز محــرز گردیــده اســت . لــذا بــه 
منظــور اطــالع 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 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 
ــور و  ــدت مذک ــی اســت در صــورت انقضــای م ــد. بدیه ــم نماین ــی تقدی قضای
عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد . 
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       مرجع رسیدگی 
رحیمــی  هللا  نصیــب  خوانــده 
ــردگان  ــاکن ل ــدهللا س ــد عب فرزن
ــتای دورک  ــه دودراء روس ــت منطق سردش
ــرج  ــد ف ــزی فرزن ــر عزی ــدگان جعف خوان
ــر  ــول المــکان 2-جهانگی ــه ســاکن مجه ال
ســاکن  خیرالــه  فرزنــد  رحیمــی 
لــردگان حاجــی ابــاد خواســته بتاریــخ 
96/11/8دروقــت مقررجلســه شــعبه اول 
ــردگان  ــزی ل ــالف مرک ــل اخت ــورای ح ش
بتصــدی امضــا کننــده ذیــل تشــکیل شــده 
اســت وپرونــده تحــت نظــر اســت قاضــی 
ــده  ــات پرون ــی اوراق ومحتوی ــورا بابرس ش
ختــم رســیدگی را اعــالم وبــه شــرح ذیــل 
مبــادرت بــه صــدوررای مــی نمایــد دادنامــه 
ــوص  ــماره 9609973852100884درخص ش
دعــوی نصیــب الــه رحیمــی بطرفیــت  
جهانگیــر   -2 عزیــزی  جعفــر   -1
رحیمــی بــه خواســته مبلــغ دومیلیــون 
وهفتصدهزارتومــان  بعنــوان اصــل خواســته 
ــارت  ــی وخس ــه دادرس ــام هزین ــه انضم ب
ــه اســتناد یــک فقــره چــک  ــه ب تاخیرتادی
1536/403859/59مــورخ  شــماره  بــه 

96/6/20بــه مبلــغ فــوق بعهــده بانــک 
ــه گواهــی  ــا توجــه ب ملــت قاضــی شــورا ب
ــا  ــه وب ــال علی ــک مح ــت بان ــدم پرداخ ع
ــوی  ــتند دع ــود چــک مس ــه وج ــت ب عنای
دریــد خواهــان وامضــا خوانــده درذیــل 
ــط  ــده وتوس ــون مان ــرض مص ــه ازتع ان ک
مــی گــردد  نیزگواهــی  مربوطــه  بانــک 
فــی  مــا  برپرداخــت  دلیلــی  وخوانــده 
الذمــه خــود ارائــه نــداده اســت وبــا توجــه 
ــوی  ــورا دع ــرم ش ــای محت ــر اعض ــه نظ ب
خواهــان را مقــرون بــه صحــت تشــخیص 
اســتنادمواد312و320قانون  وبــا  داده 
مــاده  بــه  الحاقــی  وتبصــره  تجــارت 
الحاقــی  وتبصــره  تجــارت  قانــون   2
بــه مــاده 2 قانــون صدورچــک ومــواد 
ائیــن  قانــون  303و305و306و515و522 
دادرســی دادگاههــای عمومــی وانقــالب 
محکومیــت  بــه  حکــم  درامورمدنــی 
خوانــده ردیــف اول بــه پرداخــت مبلــغ 
یادشــده درســطردوم بابــت اصــل خواســته 
ــت  ــدو بیس ــون و پانص ــک میلی ــغ ی ومبل
وهفــت هــزارو پانصــد ریــال  بابــت هزینــه 
دادرســی وهمچنیــن بــه پرداخــت خســارت 

ــخ  ــه خواســته ازتاری ــه نســبت ب تاخیرتادی
چــک مذکوربرمبنای تناســب تغییرشــاخص 
ــزی  ــک مرک ــوی بان ــی ازس ــاالنه اعالم س
جمهــوری اســالمی ایــران کــه محاســبه ان 
برعهــده واحــد اجرای احــکام مدنــی دادگاه 
مــی باشــددرحق خواهــان صادرواعــالم 
صادرشــده  حکــم  ایــن  نمایــد  مــی 
غیابــی وظــرف 20 روزازتاریــخ ابــالغ قابــل 
واخواهــی درهمیــن شــعبه وســپس ظــرف 
ــی دردادگاه  ــد نظرخواه ــل تجدی 20 روز قاب
شهرســتان  حقوقــی  عمومــی  محتــرم 
ــده  ــه خوان ــی باشــد ونســبت ب ــردگان م ل
ــان  ــه خواه ــه اینک ــا توجــه ب ــف دوم ب ردی
 96/11/8 مورخــه  رســیدگی  درجلســه 
خوانــده  طرفیــت  بــه   خــودرا  دعــوی 
ردیــف دوم اســترداد نمــوده اســت لــذا بــه 
ــوا  ــراررد دع ــد ب م 107 ا د م ق اســتناد بن
صادرواعــالم مــی گــردد رای صــادره ظــرف 
ــد  ــل تجدی ــالغ قاب ــخ اب ــت روز ازتاری بیس
نظرخواهــی درمحاکــم عمومــی حقوقــی 

شهرســتان لــردگان مــی باشــد 2683
قاضی شورای حل اختالف شعبه اول 

حقوقی لردگان307

                 دادنامه
  9609986944200761 کالســه  پرونــده 
شــعبه 11 شــورای حــل اختــالف اهــواز)270 
ســابق(  تصمیــم نهایــی شــماره 9609976944200802 
ــر  ــد عبداالمی ــهری فرزن ــعید ش ــای س ــان : آق خواه
بــا وکالــت آقــای علــی ملکشــاهی فرزنــد علــی 
احمــد بــه نشــانی خوزســتان- اهــواز- کیانپــارس 
– پهلــوان شــرقی – مجتمــع آریــا – ط 5- واحــد 
ــه  ــد زیــدان ب ــده: آقــای کریــم خواجــه فرزن 5 – خوان
نشــانی خوزســتان – اهــواز بلــوار قــدس منــازل شــهید 
تیماســی بــوک 7 واحــد 6 – خواســته: مطالبــه وجــه 

چــک
»رأی قاضی شورا«

ــا وکالــت  در خصــوص دعــوی آقــای ســعید شــهری ب
آقــای علــی ملکشــاهی بــه طرفیــت آقــای کریــم 
خواجــه فرزنــد زیــدان بخواســته مطالبــه وجــه دو 
فقــره چــک بــه شــماره ســریالهای 9206/830724 
مــورخ 96/1/28  و 9206/830743   96/1/20 مــورخ 
ــر  ــال و خســارت تاخی ــغ 30/000/000 ری ــه مبل ــًا ب جمع
تادیــه آن و هزینــه دادرســی اوال: حســب دادخواســت 
تقدیمــی ، اظهــارات مدعــی علیــه ، تصویــر ســند 
مســتندیه بــه امضــاء مدعــی اوصــاف حاکــم بــر 
اســناد تجــاری از جملــه وصــف تجریــدی و تنجیــزی 

،اصــل اســتصحاب بقــاء دیــن ســابق و گواهــی عــدم 
پرداخــت از طــرف بانــک محــال علیــه ،مدیونیــت 
ذمــه مشــارالیه را مدلــل گردیــده ثانیــا : دلیــل اثباتــی 
جهــت برائــت ذمــه خــود ارائــه نــداده علــی هــذا دعــوی 
مطروحــه را محمــول بــر صحــت تشــخیص و مســتندا 
ــالف  ــون شــورای حــل اخت ــاده 9 قان ــف م ــد ال ــه بن ب
مصــوب 1394 و مــواد 310 و 331 قانــون تجــارت 
دادســی  آییــن  قانــون  و 519  و 515  مــواد 198  و 
دادگاههــای عمومــی و انقــالب در امــور مدنــی و تبصــره 
الحاقــی مــاده 2 قانــون اصــالح مــوادی از قانــون صدور 
چــک مصــوب مجمــع تشــخیص نظــام خوانــده را بــه 
پرداخــت مبلــغ 30/000/000 ریــال بابــت اصــل خواســته 
ــای 1-96/1/20 و  ــه از تاریخه ــر تادی ــارت تاخی و خس
2-96/1/28 تــا زمــان پرداخــت اصــل وجــه بــه ماخــذ 
شــاخص تــورم اعالمــی از ســوی بانــک مرکــزی 
جمهــوری اســالمی ایــران و هزینــه دادرســی بــه مبلــغ 
975/000 ریــال و حــق الوکالــه وکیــل بــر اســاس تعرفــه 
در حــق خواهــان محکــوم مــی نمایــد رای صــادره 
غیابــی ظــرف مــدت بیســت روز پــس از ابــالغ قابــل 
واخواهــی در ایــن شــورا و ســپس ظــرف بیســت روز 
پــس از انقضــای مهلــت واخواهــی قابــل تجدیــد نظــر 
در محاکــم محتــرم عمومــی حقوقــی اهــواز مــی باشــد.

قاضی  شورای حل اختالف مجتمع شماره دو  اهواز303

                   آگهی ابالغ  وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم
دادخواســت حســین شــاه حســینی بــه طرفیــت رضــا پیامــی کیــا خواســته مطالبــه تقدیــم کــرده کــه بــه 
کالســه  112/45/95 ح ثبــت گردیــده و مســتندًا بــه مــاده 73 قانــون آئیــن دادرســی مدنــی یــک نوبــت 
در یکــی از روزنامــه هــای کثیراالنتشــار درج و از خوانــده فــوق الذکــر دعــوت مــی گــردد کــه پــس از نشــر آگهــی در 
تاریــخ  97/1/26 رأس ســاعت 17/30 جهــت  دادرســی در شــعبه قاضــی شــورا مجتمــع شــماره ســه اهــواز حضــور 
یابنــد و یــا قبــل از موعــد مقــرر بــه دفتــر شــعبه مراجعــه و بــا دریافــت نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائــم هــر 
گونــه دفــاع و پاســخی بــه دعــوی مطروحــه دارنــد اعــالم نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت عــدم حضــور و یــا عــدم 

ارســال الیحــه وفــق مقــررات عمــل گــردد. آدرس:اهــواز-  چهــار راه آبــادان بیمارســتان آریــا ســابق.
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                                         آگهی حصر وراثت
آقــای عزیــز شــهرت عجمــی  نام پــدر خضیر  بشناســنامه 1830 صــادره از اهــواز درخواســتی255/38/96 
ح  بخواســته صــدور گواهــی حصروراثــت تقدیــم و توضیــح داده کــه مــادرم مرحــوم بلــوه خانــم  شــهرت 
زبیــدی   بشناســنامه 40 صــادره رامهرمــز در تاریــخ 1396/08/05 در اهــواز  اقامتــگاه دائمــی خــود فــوت ورثــه اش 
ــه ش ش 1830 صــادره از اهــواز )پســر متوفــی(2-  ــر ب ــدر خضی ــام پ ــز عجمــی ن ــد از : 1- متقاضــی عزی عبارتن
ســعیده عجمــی نــام پــدر خضیــر بــه ش ش 969 صــادره از اهــواز 2- حســنه عجمــی نــام پــدر خضیــر بــه ش 
ش 1334 صــادره از اهــواز 3- بدریــه عجمــی نــام پــدر خضیــر ش ش 6 صــادره از اهــواز 4- فخریــه عجمــی نــام 
پــدر خضیــر بــه ش ش 841 صــادره از اهواز)دختــران متوفــی (و ال غیر.اینــک بــا انجــام تشــریفات قانونــی مراتــب 
مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی مینمایــد تــا هرکــس اعتــراض دارد یــا وصیــت نامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ 
نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــدادگاه تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر و هــر وصیــت نامــه بجــز ســری و رســمی کــه 

بعــد از ایــن تاریــخ ابــراز شــود از درجــه اعتبــار ســاقط اســت.
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                    آگهی حصر وراثت
ــدی   ــدر مه ــام پ ــل  ن ــی اص ــهرت لویم ــره ش ــو قاه بان
بشناســنامه 5269463423 صادره از شــوش درخواســتی  
بخواســته صــدور گواهــی حصروراثــت تقدیــم و توضیــح داده کــه 
ــنامه  ــل  بشناس ــی اص ــهرت لویم ــدی  ش ــوم مه ــادروان  مرح ش
5268968688 صــادره شــوش در تاریــخ 1395/03/26 در اهــواز  
اقامتــگاه دائمــی فــوت ورثــه اش عبارتنــد از : 1- متقاضــی قاهــره 
لویمــی اصــل ش ش 5269463423 صــادره شــوش 2- حمیــده 
لویمــی اصــل ش ش 1754853374 صــادره اهــواز3- علیــه 
لویمــی اصــل ش ش 1750862123 صــادره اهــواز4- زهــرا لویمــی 
اصــل ش ش 5269851555 صــادره شــوش 5- فاطمــه لویمــی 
اصــل ش ش 5260064569 صــادره شــوش )دختــران متوفــی(6- 
طــارق لویمــی اصــل ش ش 1740086430 صــادره اهــواز 7- علــی 
لویمــی اصــل ش ش 104 صــادره اهــواز 8- محمــد  لویمــی اصــل 
ش ش 1754817777  صــادره اهواز)پســران متوفــی( .اینــک بــا 
انجــام تشــریفات قانونــی مراتــب مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی 
ــی  ــه از متوف ــت نام ــا وصی ــراض دارد ی ــا هرکــس اعت ــد ت مینمای
ــورا  ــه ش ــاه ب ــک م ــرف ی ــی ظ ــخ نشــر آگه ــزد او باشــد از تاری ن
ــه بجــز ســری  ــت نام ــر وصی ــی صــادر و ه ــم دارد واال گواه تقدی
ــار  ــه اعتب ــود از درج ــراز ش ــخ اب ــن تاری ــد از ای ــه بع ــمی ک و رس

ســاقط اســت.
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سرگرمی

افقی
1- نظام سرمایه داری پیشرفته مبتنی بر 

بسط نفوذ و سلطه كشوری بر كشورهای 

دیگر - پایتخت قطر

2- صدای پنچری - پول فلزی - مجرای 

خون - گرانبها

3- پایین - مدل مقیاس - افزونی برنج 

- جد و پدربزرگ

4- مركز استان مركزی - دختر كارتونی 

- دادخواه - تلخ تازی

5- چاك بست - پایه - جنگجو

6- كوهپایه - كیف دستی اسناد سیاسی 

- داالن و كریدور

7- دیوار كوتاه - تنها - هجران - پرنده  

آش سردكن

8- مرسوم - واحد سطح - جدید و تازه 

- جست و جو

9- آگاهی - تاكنون - حرف درد - 

بافته شده از زر

10- قهرمان - این كشور در آینده ای 

نزدیك به جمع كشورهای دارای رشد 

اقتصادی باال خواهد پیوست - نام آذری

11- از توابع اردبیل كه قرار است به زودی 

در آنجا منطقه ویژه اقتصادی تاسیس 

شود - میان - بازی تخته

12- تمامی بیرون و درون دهان - خط 

كج - كافی - پهناورترین و كهن ترین قاره

13- رود مرزی - عدد اول - پول 

قدرتمند آمریكا - ناپدری

14- شهری نزدیك كاشان - بخشی از 

مغز - قسمتی از پا - ساده

15- همراه عروس - رییس صندوق 

بین المللی پول.

عمودی 
1- از نشانه های ركود تورمی

2- طریق - ویرانه - تیز

3- سر - دومین قدرت نفتی جهان - 

ماتم

4- خاك سرخ - بدون فاصله - درجه 

حرارت - عدد منفی

5- از اعداد ترتیبی - مواد و ضایعات دور 

ریختنی - سناتور ایاالت نواداو رهبر جناح 

اكثریت مجلس سنای آمریكا

6- حریف تصدیق - جنبش خوب

7- مظهر سر درگمی - مكر و حیله - فلز 

تمدن

8- چراگاه - فایده - صدای نازك - 

فرزند مونث

9- حیوان باوفا - روپوش زین - آبله 

سوختی

10- شادمانی و نشاط - جاری - همسر 

حضرت ابراهیم )ع(

11- غرب با استراتژی فشار اقتصادی بر 

ایران به دنبال این مقوله اقتصادی است 

- رییس ایل - قصه گو

12- تصدیق روسی - چروك پوست - 

جنگ و نبرد - دور دهان

13- دریاچه تركیه - آنكه بهتر از دیگران 

كار می كند - پس غذا

14- اطراف خانه - خارپشت - قانون 

مغولی

15- پرفروش ترین داستان خارجی در 

بازار كتاب نوشته »خالد حسینی«.
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ــمزه و  ــر خوش ــک دس ــی ی ــا تاتلیس ــر الم دس
مقــوی اســت و راحــت تهیــه مــی شــود. بســته 
ــه  ــد در دســر از خام ــل، شــما مــی توانی ــه می ب
ــه: 3  ــت تهی ــواد الزم جه ــتفاده کنید.م ــز اس نی

قاشق غذاخوری نشاسته ذرت
1 قاشق غذاخوری آرد

4 قاشق غذاخوری شکر
1 عدد زرده تخم مرغ

2 لیوان شیر
نصف قاشق مرباخوری وانیل

کمپوت سیب به مقدار الزم
گردو به میزان دلخواه

نصف قاشق مرباخوری پودر دارچین
بیسکویت پتی بور ساده به مقدار الزم

 Elma Tatlisi بــرای تهیــه دســر المــا تاتلیســی
ابتــدا نشاســته ذرت ، آرد ، شــکر ، زرده تخــم 
مــرغ ، وانیــل و شــیر را بــا هــم مخلــوط کــرده و 
روی حــرارت مالیــم قــرار دهیــد و هــم بزنیــد تــا 
جایــی کــه محلــول غلیــظ شــود غلظتــش مثــل 
فرنــی باشــد. دقــت کنیــد دســرتون گلولــه گلولــه 

نشود.
بیســکویت و گــردو را جداگانــه در آســیاب خــرد 

کنید.
ســپس نصــف دســر المــا تاتلیســی آمــاده شــده 
را داخــل ظــرف مخصــوص دســر بریزیــد. حــاال 
روی آن بیســکویت پــودر شــده را بریزیــد. و بعــد 
ــرش داده و روی آن  ــیب را ب ــای س ــوت ه کمپ
ــوت  ــردوی خــرد شــده را روی کمپ ــد. و گ بچینی
ــردو  ــن را روی گ ــودر دارچی ــاال پ ــد ح ــا بریزی ه
بپاشــید. دقــت کنیــد آب کمپــوت را کامــال خالــی 
کنیــد چــون باعــث خمیــر شــدن بیســکویت هــا 

می شود.
ــی را  ــا تاتلیس ــر الم ــه دس ــه مای ــر بقی و در آخ
بریزیــد. و روی آن بیســکویت پــودر شــده و بعــد 
کمپــوت هــای ســیب بــرش داده شــده و گردوی 
خــرد شــده را روی دســر بریزیــد و پــودر دارچیــن 
مایــه  اســت  بپاشــید ممکــن  روی گــردو  را 
دســرتان بــرای مرحلــه دوم ســرد شــده باشــد و 
کمــی ببنــدد، بــرای اینــکار مــی توانید مجــددا دو 
قاشــق شــیر اضافــه کنیــد و خــوب هــم بزنیــد تا 

ــرتان  ــه دس ــرای اینک ــود. و ب ــر بش ــه روان ت مای
خوشــرنگ تــر بشــود در ســری دوم مایــه دســر 

الما تاتلیسی کمی زعفران هم اضافه کنید.
ــه جــای  ــد ب ــی توانی ــه، شــما م ــه ذائق بســته ب

زرده تخم مرغ از خامه استفاده کنید.
ظــرف دســر المــا تاتلیســی را بــه مــدت یــک روز 
در یخچــال بگذاریــد دســر شــما پــس از 24 

ساعت آماده است نوش جان.

دسر الما تاتلیسی

 ما دیگران را فقط تا آن قسمت از جاده که خود پیموده ایم 
می توانیم هدایت کنیم.
 )اسکات پک(

طالع بینی روزوب نوشت 

ــد  ــدی را گذرانده ای ــروز روز بســیار ب ــر دی ــن: اگ فروردی
ــب  ــد و ش ــوب بخوابی ــتید خ ــال نتوانس ــب اص ــا دیش ی
ــاع  ــروز اوض ــد؛ ام ــت باش ــان راح ــتید خیالت آرامی نداش

بهتر خواهد شد.
اردیبهشــت: امــروز قــادر هســتید درعالــم رویــا از 
ســرزمین هایــی دیــدن کنیــد کــه هرگــز در عالــم واقعیــت 

آنها را مشاهده نکرده اید.
خــرداد: شــما از انجــام دادن کارهایــی را کــه پشــت ســر 
شــده اید،  خســته  می آینــد  بوجــود  برایتــان  هــم 
ــدت  ــد م ــداف بلن ــه روی اه ــز ب ــا تمرک ــبختانه، ب خوش

خــود می توانید قدر و ارزش لحظه حال را دریابید.
ــدون  ــما ب ــاس ش ــان حس ــه نش ــاه ب ــت م ــر: بازگش تی
ــت  ــه واقعی ــما را ب ــای ش ــام رویاه ــد تم ــک می توان ش
تبدیــل کنــد، امــا نیــازی نیســت کــه شــما کار خــود را رهــا 

کنید.
مــرداد: شــما امــروز پشــت آن لبخنــدی کــه بــر چهــره 
ــه  ــل نیســتید ک ــد و مای ــان کرده ای ــد مشــکلی را پنه داری

احساســات واقعی تان را برای کسی آشکار کنید.
ــان  ــاره زم ــات درب ــن اســت بعضــی اوق ــهریور: ممک ش
ــیار  ــب و هوش ــد مراق ــود داری ــرای روز خ ــه ب ــدی ک بن
ــن  ــد ای ــت بخواهی ــن اس ــال ممک ــر ح ــا به ــید ام باش

شــلوغی و آشفتگی را به پایان برسانید.
مهــر: ممکــن اســت امــروز بخواهیــد از دیگــران مواظبــت 
ــا  ــد کاش شــما تنه ــی ممکــن اســت آرزو کنی ــد، حت کنی

کســی بودید که می توانستید دیگران را تربیت کنید.
آبــان: امــروز آرزوهــای بزرگــی در ســر داریــد و خــوش 
ــث  ــت باع ــما اس ــراه ش ــه هم ــه همیش ــی ک ــی ذات بین
می شــود بتوانیــد اهــداف تــان را بــه مرحلــه عمــل 

برسانید.
آذر: اگــر شــما درگیــر مســاله مالــی بــا دیگــران هســتید 
از موقعیــت خــود برمی آییــد.  امــروز درصــدد دفــاع 
خوشــبختانه بــه نظــر می رســد ایــن درگیــری تبدیــل بــه 

مشکل بزرگی نمی شود.
دی: شــما ســعی می کنیــد کــه از ایجــاد یــک درام 
احساســی جلوگیــری کنیــد امــا شــاید االن ارزشــی 

نداشــته باشد که برای دوری از آن تالشی بکنید.
ــا احساســات  ــروز ب ــر می رســد شــما ام ــه نظ ــن: ب بهم
خــود درگیــر شــدیدی داشــته باشــید بــه خاطــر اینکــه بــه 

نظر می رســد در گذشته زیادی ریسک کرده اید.
اســفند: ممکــن اســت احســاس کنیــد کــه امــروز بســیار 
ســرزنده و شــاد هســتید، امــا االن مــردد هســتید کــه  آیــا 

ترس از پذیرفته نشــدن را نشان بدهید یا خیر.

رشـد نوکیا بـا فروش 4 میلیون گوشـی 
طی فصل آخر سال 2017

نوکیـا  برنـد  خریـد  می رسـد  نظـر  بـه 
توسـط اچ ام دی بـا موفقیت همـراه بوده 
ارسـال  میـزان  توانسـته   و  اسـت 
به شـدت  را  بـازار  بـه  نوکیـا  محصـوالت 
گـزارش  اسـاس  بـر  دهـد.  افزایـش 
Counterpoint Research، کمپانـی 
سـال  آخـر  سـه ماهه ی  در  تنهـا   HMD
دسـتگاه  میلیـون   4.15 حـدود   ،2017
موبایـل نوکیـا را بـه بـازار عرضـه کـرده و 
رشـد  حـال  در  همچنـان  نوکیـا  برنـد 
اسـت. کمپانـی فنالنـدی اچ ام دی حـق 
حـدود  را  نوکیـا  دسـتگاه های  فـروش 
یک سـال پیش از مایکروسـافت خرید 
و هنـوز تـا اولین سـالگرد حضـور جهانی 
خـود مدتی فاصلـه دارد. این کمپانی در 
 100  ،2017 سـال  ابتدایـی  سـه ماهه ی 
هـزار دسـتگاه گوشـی اندرویـد بـه چین 
جهانـی  پـی کنگـره ی  در  ارسـال کـرد. 
بین المللـی  عرضـه ی  و   2017 موبایـل 
 1.4 توانسـت  اچ ام دی  محصوالتـش، 
میلیـون دسـتگاه را در سـه ماهه ی دوم 
در  سـپس  و  عرضـه کنـد   2017 سـال 
سـه ماهه ی سـوم همان سـال ایـن رقم 
را دو برابـر کرد. در مجمـوع، این کمپانی 
 8.5 حـدود   2017 سـال  در  فنالنـدی 
را  هوشـمند  دسـتگاه گوشـی  میلیـون 
برای خرده فروشـان ارسـال کـرد؛ هرچند 
از   تعـداد  چـه  نیسـت  مشـخص 
فـروش  بـه  ارسال شـده  دسـتگاه های 
اسـاس  بـر   Counterpoint.رسـیده اند
تخمیـن  ارسـالی  محموله هـای  میـزان 
دادن  ادامـه  بـا  اچ ام دی  کـه  می زنـد 
همیـن رونـد حـدود یـک درصـد از بازار 
جهانی گوشـی  هوشـمند را در سه ماهه ی 
آخـر سـال 2017 تصاحـب کـرده اسـت. 
تحلیلگـران بخشـی از ایـن موفقیـت را 
مدیـون »ارزش احساسـی« برنـد نوکیـا 
همیـن  بـه  دارنـد  اعتقـاد  و  می داننـد 
دلیـل برنـد نوکیـا بیـن خرده فروشـان و 

مصرف کنندگان محبوب شده است.
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هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت 
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی 
آگهــی موضــوع مــاده 3 قانــون و مــاده 13 آئیــن 
ــی و اراضــی و  ــت ثبت ــن تکلیــف وضعی ــون تعیی ــه قان نام

ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی 
اول  1396/7/6هیــأت  مــورخ   139660318022004850 شــماره  رأی  برابــر 
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد 
ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک ماســال تصرفــات 
مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای شــهریار رحیمــی شــالکه فرزنــد امامقلــی 
بشــماره شناســنامه 263 صــادره از ماســال در شــش دانــگ یــک قطعــه زمیــن 
ــه مســاحت  ــه ب ــاب خان ــک ب ــر ی ــع مشــتمل ب ــر مرب ــه مســاحت 800 مت ب
ــده از  ــزا ش ــروز و مج ــی مف ــی از 37 اصل ــالک 191 فرع ــع پ ــر مرب 97 مت
ــالن  ــه دلیجــان بخــش 26 گی ــع در قری ــی واق ــی از 37 اصل ــالک 35 فرع پ
خریــداری از مالــک رســمی آقــای پرویــز وزیــری محــرز گردیــده اســت. لــذا 
بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی 
ــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی  شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت ب
اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت 
ــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ، ظــرف  ــراض خــود را ای ــاه اعت دو م
مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع 
ــور و  ــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذک ــد. بدیه ــم نماین ــی تقدی قضای

عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1396/11/03تاریخ انتشارنوبت دوم : 1396/11/18 
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هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت 
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی 
آگهــی موضــوع مــاده 3 قانــون و مــاده 13 آئیــن 
ــی و اراضــی و  ــت ثبت ــن تکلیــف وضعی ــون تعیی ــه قان نام

ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی 
برابــر رأی شــماره 139660318022007434 مــورخ 1396/10/20هیــأت اول 
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد 
ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک ماســال تصرفــات 
مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای نهــال تجلــی پــور فرزنــد مهــدی بشــماره 
شناســنامه 544 صــادره از اراک در ســه دانــگ یــک قطعــه زمیــن بــه مســاحت 
ــه مســاحت 506  ــه کال ب ــر دو ســاختمان دو طبق ــع مشــتمل ب ــر مرب 1200 مت
ــالک  ــروز و مجــزا شــده از پ ــی مف ــی از 13 اصل ــالک 122 فرع ــع پ ــر مرب مت
57 فرعــی از 13 اصلــی واقــع در قریــه ورمیــه بخــش 26 گیــالن خریــداری 
از مالــک رســمی آقــای یدالــه گنجــه محــرز گردیــده اســت. لــذا بــه منظــور 
ــود در  ــی ش ــی م ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب ــوم مرات ــالع عم اط
صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی 
داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه 
ــدت  ــرف م ــید ، ظ ــذ رس ــس از اخ ــلیم و پ ــن اداره تس ــود را ای ــراض خ اعت
یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی 
ــدم  ــور و ع ــدت مذک ــای م ــورت انقض ــت در ص ــی اس ــد. بدیه ــم نماین تقدی

وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1396/11/03تاریخ انتشارنوبت دوم : 1396/11/18 
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هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت 
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی 
آگهــی موضــوع مــاده 3 قانــون و مــاده 13 آئیــن 
ــی و اراضــی و  ــت ثبت ــن تکلیــف وضعی ــون تعیی ــه قان نام

ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی 
برابــر رأی شــماره 139660318022007436 مــورخ 1396/10/20هیــأت اول 
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد 
ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک ماســال تصرفــات 
مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای پیونــد تجلــی پــور فرزنــد مهــدی بشــماره 
شناســنامه 545 صــادره از اراک در ســه دانــگ یــک قطعــه زمیــن بــه مســاحت 
ــه مســاحت 506  ــه کال ب ــر دو ســاختمان دو طبق ــع مشــتمل ب ــر مرب 1200 مت
ــالک  ــروز و مجــزا شــده از پ ــی مف ــی از 13 اصل ــالک 122 فرع ــع پ ــر مرب مت
57 فرعــی از 13 اصلــی واقــع در قریــه ورمیــه بخــش 26 گیــالن خریــداری 
از مالــک رســمی آقــای یدالــه گنجــه محــرز گردیــده اســت. لــذا بــه منظــور 
ــود در  ــی ش ــی م ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب ــوم مرات ــالع عم اط
صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی 
داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه 
ــدت  ــرف م ــید ، ظ ــذ رس ــس از اخ ــلیم و پ ــن اداره تس ــود را ای ــراض خ اعت
یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی 
ــدم  ــور و ع ــدت مذک ــای م ــورت انقض ــت در ص ــی اس ــد. بدیه ــم نماین تقدی

وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1396/11/03تاریخ انتشارنوبت دوم : 1396/11/18 
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هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت 
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی 
آگهــی موضــوع مــاده 3 قانــون و مــاده 13 آئیــن 
ــی و اراضــی و  ــت ثبت ــن تکلیــف وضعی ــون تعیی ــه قان نام

ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی 
برابــر رأی شــماره 139660318019005926 مــورخ 1396/10/18هیــأت اول 
ــاختمانهای  ــی و س ــی اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان موض
ــش  ــک تال ــت مل ــوزه ثب ــی ح ــد ثبت ــتقر در واح ــمی مس ــند رس ــد س فاق
تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای رامیــن بخــت شــاهی دیــزگاه 
ــد اســماعیل بشــماره شناســنامه 3795 صــادره از تالــش در ششــدانگ  فرزن
ــالک 9555  ــر پ ــع مت ــر مرب ــاحت 118/32 مت ــه مس ــه ب ــه و محوط یکبابخان
فرعــی از 8 اصلــی مفــروز و مجــزا شــده از پــالک 459 واقــع در قریــه طــوالرود 
ــن  ــر پایی ــی اصغ ــای عل ــمی آق ــک رس ــداری از مال ــالن خری ــش 28 گی بخ
ــب در دو  ــوم مرات ــور اطــالع عم ــه منظ ــذا ب ــده اســت. ل پرســت محــرز گردی
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 مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را ایــن اداره تســلیم 
و پــس از اخــذ رســید ، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، 
ــی اســت در  ــد. بدیه ــم نماین ــی تقدی ــه مراجــع قضای ــود را ب دادخواســت خ
صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند 

مالکیــت صــادر خواهــد شــد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1396/11/04تاریخ انتشارنوبت دوم : 1396/11/18 
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هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت 
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی 
آگهــی موضــوع مــاده 3 قانــون و مــاده 13 آئیــن 
ــی و  ــی اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــه قان نام

ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی
اول  هیــات   96/10/25 مــورخ   139660318022007504 شــماره  رای  برابــر 
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد 
ــات  ــک ماســال تصرف ــت مل ــی حــوزه ثب ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبت
مالکانــه بالمعــارض متقاضــی خانــم ذلیخــا شــریفی طاســکوه فرزنــد هرمــز 
ــن  ــه زمی ــک قطع بشــماره شناســنامه 33 صــادره از ماســال در ششــدانگ ی
ــه مســاحت  ــر اعیــان احداثــی ب ــه مســاحت 427/65 مترمربــع  مشــتمل ب ب
ــده از  ــزی ش ــروز و مج ــی مف ــی از 25 اصل ــالک 1712 فرع ــع پ 57 مترمرب
ــالن  ــه ســرا بخــش 26 گی ــه میل ــع در قری ــی واق ــی از 25 اصل ــالک 2 فرع پ
خریــداری از نســق آقــای نــوروز علــی بردبــار محــرز گردیــده اســت . لــذا بــه 
منظــور اطــالع 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 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 
ــور و  ــدت مذک ــی اســت در صــورت انقضــای م ــد. بدیه ــم نماین ــی تقدی قضای
عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد . 

تاریخ انتشار نوبت اول : 1396/11/18تاریخ انتشارنوبت دوم : 1396/12/03
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هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت 
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی 
آگهــی موضــوع مــاده 3 قانــون و مــاده 13 آئیــن 
ــی و  ــی اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــه قان نام

ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی
اول  هیــات   96/10/25 مــورخ   139660318022007510 شــماره  رای  برابــر 
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد 
ــات  ــک ماســال تصرف ــت مل ــی حــوزه ثب ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبت
مالکانــه بالمعــارض متقاضــی خانــم ذلیخــا شــریفی طاســکوه فرزنــد هرمــز 
ــن  ــه زمی ــک قطع بشــماره شناســنامه 33 صــادره از ماســال در ششــدانگ ی
بــه مســاحت 213/23 مترمربــع  مشــتمل بــر اعیــان احداثــی فاقــد مجــوز بــه 
مســاحت 15مترمربــع پــالک 1711 فرعــی از 25 اصلــی مفــروز و مجــزی شــده 
از پــالک 2 فرعــی از 25 اصلــی واقــع در قریــه میلــه ســرا بخــش 26 گیــالن 
خریــداری از نســق آقــای نــوروز علــی بردبــار محــرز گردیــده اســت . لــذا بــه 
منظــور اطــالع 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 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 
ــور و  ــدت مذک ــی اســت در صــورت انقضــای م ــد. بدیه ــم نماین ــی تقدی قضای

عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد . 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1396/11/18تاریخ انتشارنوبت دوم : 1396/12/03 
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هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت 
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی 
آگهــی موضــوع مــاده 3 قانــون و مــاده 13 آئیــن 
ــی و  ــی اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــه قان نام

ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی
اول  هیــات   96/10/25 مــورخ   139660318022007502 شــماره  رای  برابــر 
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد 
ــات  ــک ماســال تصرف ــت مل ــی حــوزه ثب ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبت
مالکانــه بالمعــارض متقاضــی خانــم ذلیخــا شــریفی طاســکوه فرزنــد هرمــز 
ــن  ــه زمی ــک قطع بشــماره شناســنامه 33 صــادره از ماســال در ششــدانگ ی
بــه مســاحت 306/40 مترمربــع  مشــتمل بــر اعیــان احداثــی فاقــد مجــوز بــه 
مســاحت 15مترمربــع پــالک1713 فرعــی از 25 اصلــی مفــروز و مجــزی شــده 
از پــالک 2 فرعــی از 25 اصلــی واقــع در قریــه میلــه ســرا بخــش 26 گیــالن 
خریــداری از نســق آقــای نــوروز علــی بردبــار محــرز گردیــده اســت . لــذا بــه 
منظــور اطــالع 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 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 
ــور و  ــدت مذک ــی اســت در صــورت انقضــای م ــد. بدیه ــم نماین ــی تقدی قضای

عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد . 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1396/11/18تاریخ انتشارنوبت دوم : 1396/12/03 
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هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت 
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی 
آگهــی موضــوع مــاده 3 قانــون و مــاده 13 آئیــن 
ــی و  ــی اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــه قان نام

ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی
اول  هیــات   96/10/25 مــورخ   139660318022007508 شــماره  رای  برابــر 
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد 
ــات  ــک ماســال تصرف ــت مل ــی حــوزه ثب ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبت
مالکانــه بالمعــارض متقاضــی خانــم ذلیخــا شــریفی طاســکوه فرزنــد هرمــز 
ــن  ــه زمی ــک قطع بشــماره شناســنامه 33 صــادره از ماســال در ششــدانگ ی
بــه مســاحت 288/30 مترمربــع  مشــتمل بــر اعیــان احداثــی فاقــد مجــوز بــه 
مســاحت 15مترمربــع پــالک1710 فرعــی از 25 اصلــی مفــروز و مجــزی شــده 
از پــالک 2 فرعــی از 25 اصلــی واقــع در قریــه میلــه ســرا بخــش 26 گیــالن 
خریــداری از نســق آقــای نــوروز علــی بردبــار محــرز گردیــده اســت . لــذا بــه 
منظــور اطــالع 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 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 
ــور و  ــدت مذک ــی اســت در صــورت انقضــای م ــد. بدیه ــم نماین ــی تقدی قضای

عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد . 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1396/11/18تاریخ انتشارنوبت دوم : 1396/12/03 
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هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت 
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی 
آگهــی موضــوع مــاده 3 قانــون و مــاده 13 آئیــن 
ــی و  ــی اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــه قان نام

ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی
برابــر رای شــماره 139660318022007506 مــورخ 96/10/25 هیــات اول موضــوع 
ــند  ــد س ــاختمانهای فاق ــی اراضــی و س ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی قان
رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک ماســال تصرفــات مالکانــه 
ــز بشــماره  ــد هرم ــم ذلیخــا شــریفی طاســکوه فرزن ــارض متقاضــی خان بالمع
شناســنامه 33 صــادره از ماســال در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــه مســاحت 
ــاحت  ــه مس ــوز ب ــد مج ــی فاق ــان احداث ــر اعی ــتمل ب ــع  مش 476/50 مترمرب
15مترمربــع پــالک1709 فرعــی از 25 اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــالک 2 
فرعــی از 25 اصلــی واقــع در قریــه میلــه ســرا بخــش 26 گیــالن خریــداری از 
نســق آقــای نــوروز علــی بردبــار محــرز گردیــده اســت . لــذا بــه منظــور اطــالع 
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 مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را به 
ایــن اداره ثبــت محــل تســلیم و پــس از اخــذ رســید ، ظــرف یــک مــاه از تاریــخ 
ــد.  ــم نماین ــی تقدی ــه مراجــع قضای ــراض ، دادخواســت خــود را ب تســلیم اعت
بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق 

مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد . 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1396/11/18تاریخ انتشارنوبت دوم : 1396/12/03 
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هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت 
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی 
آگهــی موضــوع مــاده 3 قانــون و مــاده 13 آئیــن 
ــی و  ــی اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــه قان نام

ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی
برابــر رای شــماره 139660318022008063 مــورخ 96/11/05 هیــات اول موضــوع 
ــند  ــد س ــاختمانهای فاق ــی اراضــی و س ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی قان
رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک ماســال تصرفــات مالکانــه 
ــی  ــد نب ــرائی فرزن ــه س ــعبانی چال ــان ش ــم گل جه ــی خان ــارض متقاض بالمع
ــن  ــه زمی ــک قطع ــنامه 644 صــادره از ماســال در ششــدانگ ی بشــماره شناس
ــه  ــاری کال ب ــه و انب ــاب خان ــر یکب ــع  مشــتمل ب ــه مســاحت 247/17 مترمرب ب
مســاحت 82/76 مترمربــع پــالک 193 فرعــی از 37 اصلــی مفــروز و مجــزی 
ــش 26  ــان بخ ــه دلیج ــع در قری ــی واق ــی از 37 اصل ــالک 35 فرع ــده از پ ش
ــده  ــم دل باجــی روحــی محــرز گردی ــک رســمی خان ــداری از مال ــالن خری گی
ــه 15 روز  ــه فاصل ــت ب ــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوب ــذا ب اســت . ل
آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت 
متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی به 
مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره ثبــت محــل تســلیم و پــس از اخذ 
رســید ، ظــرف یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ، دادخواســت خــود را بــه 
مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکور 
و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد . 

تاریخ انتشار نوبت اول : 1396/11/18تاریخ انتشارنوبت دوم : 1396/12/03 
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هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت 
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی 
آگهــی موضــوع مــاده 3 قانــون و مــاده 13 آئیــن 
ــی و  ــی اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــه قان نام

ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی
برابــر رای شــماره 139660318022007516 مــورخ 96/10/25 هیــات اول موضــوع 
ــند  ــد س ــاختمانهای فاق ــی اراضــی و س ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی قان
رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک ماســال تصرفــات مالکانــه 
ــد علــی بشــماره شناســنامه 4  بالمعــارض متقاضــی آقــای نهضــت ورمــه فرزن
ــاحت 797/22  ــه مس ــن ب ــه زمی ــک قطع ــدانگ ی ــال در شش ــادره از ماس ص
مترمربــع  مشــتمل بــر بنــای احداثــی فاقــد مجــوز بــه مســاحت 20 مترمربــع 
پــالک 1715 فرعــی از 25 اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــالک 1 فرعــی از 25 
اصلــی واقــع در قریــه میلــه ســرا بخــش 26 گیــالن خریــداری از نســق خانعلــی 
عباســی ملکســری محــرز گردیــده اســت . لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب 
ــخاص  ــه اش ــی ک ــود در صورت ــی ش ــی م ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب در دو نوب
نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی توانند 
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. بدیهی اســت 
در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند 

مالکیــت صــادر خواهــد شــد . 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1396/11/18تاریخ انتشارنوبت دوم : 1396/12/03 
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هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت 
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی 
آگهــی موضــوع مــاده 3 قانــون و مــاده 13 آئیــن 
ــی و  ــی اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــه قان نام

ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی
برابــر رای شــماره 139660318022007814 مــورخ 96/11/3 هیــات اول موضــوع 
قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی 
مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک ماســال تصرفــات مالکانــه بالمعارض 
ــماره  ــب بش ــد رج ــد محم ــی فرزن ــی مژده ــا یحیائ ــای علیرض ــی آق متقاض
ــه مســاحت  شناســنامه 1 صــادره از رشــت در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن ب
ــع  ــه مســاحت 93/65مترمرب ــاب مغــازه ب ــر یکب ــع  مشــتمل ب 93/65 مترمرب
پــالک 5954 فرعــی از 23 اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــالک 1161 فرعــی 
از 23 اصلــی واقــع در قریــه چلمــه ســرا بخــش 26 گیــالن خریــداری از مالــک 
رســمی  آقــای حســن شــهاب حســین آبــادی محــرز گردیــده اســت . لــذا بــه 
منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود 
در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی 
ــه مــدت دو مــاه  ــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی ب داشــته باشــند مــی توانن
اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره ثبــت محــل تســلیم و پــس از اخــذ رســید ، ظرف 
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 : 1396/11/18تاریخ انتشارنوبت دوم : 1396/12/03 
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هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت 
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی 
آگهــی موضــوع مــاده 3 قانــون و مــاده 13 آئیــن 
ــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و  نامــه قان

ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی 
برابــر رأی شــماره 139660318022006286 مــورخ 1396/9/16هیــأت اول 
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد 
ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک ماســال تصرفــات 
مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای عظیــم الــه ســاالری توســه ســرا فرزنــد 
صحــت بشــماره شناســنامه 1 صــادره از ماســال در شــش دانــگ یــک قطعــه 
ــاحت  ــه مس ــاری ب ــاب انب ــار ب ــه و چه ــاب خان ــک ب ــر ی ــتمل ب ــن مش زمی
ــده از  ــزا ش ــروز و مج ــی مف ــی از 33 اصل ــالک 409 فرع ــع پ ــر مرب 2600مت
پــالک 7 فرعــی از 33 اصلــی واقــع در قریــه توســه ســرا بخــش 26 گیــالن 
خریــداری از مالــک رســمی آقــای نصرالــه ســاالری محــرز گردیــده اســت. لــذا 
بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی 
ــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی  شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت ب
اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت 
ــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ، ظــرف  دو مــاه اعتــراض خــود را ای
مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع 
ــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و  ــم نماین قضایــی تقدی

عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1396/11/03تاریخ انتشارنوبت دوم : 1396/11/18 
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هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت 
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی 
آگهــی موضــوع مــاده 3 قانــون و مــاده 13 آئیــن 
ــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و  نامــه قان

ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی 
اول  1396/10/20هیــأت  مــورخ   139660318022007421 شــماره  رأی  برابــر 
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد 
ــات  ــک ماســال تصرف ــت مل ــی حــوزه ثب ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبت
ــه بالمعــارض متقاضــی آقــای حســن عابــدی فرزنــد حســین بشــماره  مالکان
ــه  ــن ب ــه زمی ــک قطع ــگ ی ــش دان ــال در ش ــادره از ماس ــنامه 10 ص شناس
مســاحت 620 متــر مربــع مشــتمل بــر یــک بــاب انبــاری بــه مســاحت 48 متــر 
مربــع پــالک 1027 فرعــی از 1 اصلــی مفــروز و مجــزا شــده از پــالک 24 و 23 
متصــل بــه هــم فرعــی از 1 اصلــی واقــع در قریــه دولــه مــالل بخــش 26 گیــالن 
خریــداری از نســق عــزت اســتوار و نســق حســین عابــدی محــرز گردیده اســت. 
لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی 
ــت متقاضــی  ــه صــدور ســند مالکی ــه اشــخاص نســبت ب ــی ک شــود در صورت
اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت 
دو مــاه اعتــراض خــود را ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ، ظــرف مــدت 
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 : 1396/11/03تاریخ انتشارنوبت دوم : 1396/11/18 
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هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت 
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی 
آگهــی موضــوع مــاده 3 قانــون و مــاده 13 آئیــن 
ــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و  نامــه قان

ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی 
اول  1396/10/19هیــأت  مــورخ  رأی شــماره 139660318022007387  برابــر 
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد 
ــات  ــال تصرف ــک ماس ــت مل ــوزه ثب ــی ح ــد ثبت ــتقر در واح ــمی مس ــند رس س
مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای بهمــن شــکوری کیــش مــرد فرزنــد گلبــرار 
بشــماره شناســنامه 2670123368 صــادره از صومعــه ســرا در شــش دانــگ یــک 
ــه  ــاب خان ــر یــک ب ــع مشــتمل ب ــه مســاحت 259/3 متــر مرب قطعــه زمیــن ب
ــروز و  ــی مف ــی از 2 اصل ــالک 2439 فرع ــع پ ــر مرب ــاحت 118/68 مت ــه مس ب
مجــزا شــده از پــالک8 فرعــی از 2 اصلــی واقــع در قریــه لوحــه ســرا بخــش 26 
گیــالن خریــداری از مالــک رســمی آقــای مشــهدی علــی رضایــی لیپایــی محــرز 
گردیــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــالع 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 
ــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید  ب
ــه  ، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را ب
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 : 1396/11/03تاریخ انتشارنوبت دوم : 1396/11/18 
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هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت 
ــد ســند رســمی  ــی اراضــی و ســاختمانهای فاق ثبت
آگهــی موضــوع مــاده 3 قانــون و مــاده 13 آئیــن 
ــی و  ــی و اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــه قان نام

ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی 
اول  1396/10/19هیــأت  مــورخ   139660318022007376 شــماره  رأی  برابــر 
ــد  ــی اراضــی و ســاختمانهای فاق ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی موضــوع قان
ــات  ــال تصرف ــک ماس ــت مل ــوزه ثب ــی ح ــد ثبت ــتقر در واح ــمی مس ــند رس س
ــی بشــماره  ــد قربانعل ــی فرزن ــدرام چراغ ــای پ ــارض متقاضــی آق ــه بالمع مالکان
شناســنامه 0 صــادره از ماســال در شــش دانــگ یــک قطعــه زمیــن بــه مســاحت 
ــه مســاحت  ــوز  ب ــد مج ــی فاق ــای احداث ــک بن ــر ی ــع مشــتمل ب ــر مرب 300 مت
30 متــر مربــع پــالک 2437 فرعــی از 2 اصلــی مفــروز و مجــزا شــده از پــالک 
43 فرعــی از 2 اصلــی واقــع در قریــه لوحــه ســرا بخــش 26 گیــالن خریــداری 
ــه منظــور اطــالع عمــوم  ــذا ب از نســق کاســعلی چراغــی محــرز گردیــده اســت. ل
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 
ــن اداره  ــراض خــود را ای ــاه اعت ــدت دو م ــه م ــی ب ــن آگه ــخ انتشــار اولی از تاری
تســلیم و پــس از اخــذ رســید ، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتراض، 
دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت 
ــق مقــررات ســند مالکیــت  انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طب

صــادر خواهــد شــد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1396/11/03تاریخ انتشارنوبت دوم : 1396/11/18 
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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 4

پیام انرژی
اتحادیه بین المللی گاز )IGU( با بیش از 140 انجمن و شرکت فعال، 95 درصد از بازار 
گاز جهان را در اختیار دارد و ایران نیز به عنوان یکی از کشورهای دارای ذخایر گاز که 
سال های گذشته شاهد توسعه بی سابقه این صنعت در کشور بوده نیز از اعضای این 
اتحادیه به شمار می آید.

خبر

خبر

بهینه سـازی  شـرکت 
و  سـوخت  مصـرف 
بـه  تهـران  شـهرداری 
طـرح  اجـرای  منظـور 
توسـعه حمل ونقـل ریلـی شـهری )مترو( بـا حضور 
همـکاری  تفاهم نامـه  تهـران  شـهردار  و  وزیرنفـت 

کردنـد. امضـا 
در  تفاهم نامـه  ایـن  شـانا،  خبرنـگار  گـزارش  بـه 
چارچـوب مـاده 12 قانـون رفع موانع تولیـد دقایقی 
پیـش بـه امضای علـی وکیلـی، مدیرعامل شـرکت 
بهینه سـازی مصـرف سـوخت و محسـن پورسـید 
آقایـی، معـاون حمـل و نقـل و ترافیـک شـهردار 
 11 در  تفاهم نامـه کـه  ایـن  مـدت  رسـید.  تهـران 

از  آن  ابـالغ  و  امضـا  تاریـخ  از  تهیـه شـده  مـاده 
سـوی »شـرکت بهینه سـازی مصـرف سـوخت« بـه 
»شـهرداری« یـک سـال اسـت و با توافـق دوطرف 
قابـل تمدیـد خواهـد بود.به اسـتناد مـاده 12 قانون 
نظـام  ارتقـای  و  رقابت پذیـر  تولیـد  موانـع  رفـع 
اجرایـی  آیین نامـه  1394و  مصـوب  مالـی کشـور 
قطـار  بـا  مسـافر  »توسـعه حمل ونقـل  طـرح  آن، 
شـهری در تهران و هشـت کالنشـهر اصفهان، تبریز، 
شـیراز، اهـواز، کرمانشـاه، مشـهد، کـرج و قـم« از 
سـوی وزارت نفـت پیشـنهاد و پـس از تصویـب در 
شـورای اقتصـاد، بـه شـرکت بهینه سـازی مصـرف 
شـانا،  گـزارش  اسـت.به  شـده  تکلیـف  سـوخت 
»طـرح توسـعه حمل ونقـل مسـافر بـا قطار شـهری 

در تهـران و هشـت کالنشـهر« بـا اهـداف بهبـود و 
ارتقـای سـفرهای درون شـهری بـا مترو، دسـتیابی 
عمومـی  حمل ونقـل  توسـعه  قانـون  اهـداف  بـه 
مصـرف  و کاهـش  سـوخت  مصـرف  مدیریـت  و 
سـوخت )بنزیـن، نفـت گاز و سـی ان جی( و کاهش 
انتشـار آالینده هـای زیسـت محیطـی اجـرا خواهـد 
شـد.در ایـن طـرح تعـداد 2 هـزار دسـتگاه واگـن 
جدیـد )هـزار دسـتگاه در تهـران و هزار دسـتگاه در 
کالنشـهرها( در سـالهای 1396 تـا 1400 بـه نـاوگان 
متـرو تهران و کالنشـهرها اضافه خواهد شـد.مطابق 
صرفه جویـی  بـرآورد  اقتصـاد،  شـورای  مصوبـه  بـا 
حاصـل از یـک واگـن در سـال، 142148 دالر بـرای 
تهران و 78863 دالر برای کالنشـهرها در نظر گرفته 
شـده اسـت. با اجـرای کامل این طـرح، پیش بینی 
میشـود در تهران  تا پایان سـال 1409 معادل 1,42 
میلیـارد دالر و در کالنشـهرها تـا پایـان سـال 1414 
معـادل 1.18 میلیـارد دالر صرفهجویی محقق شـود.

طـول مـدت اجرای ایـن طرح در تهران 10 سـال )تا 
پایـان سـال 1409( و در کالنشـهرها 15 سـال )تـا 
پایـان سـال 1414( پـس از آغـاز بـه کار واگن هـای 

بـازه  در  طـرح  ایـن  اجـرای کامـل  جدیداسـت.با 
زمانـی یادشـده حـدود 17,4 میلیـارد لیتـر بنزیـن، 
7.4 میلیـارد متـر مکعـب CNG و 0.7 میلیارد لیتر 
گازوئیـل صرفه جویـی صـورت پذیرفتـه و در ضمـن 
47.1 میلیـون تـن معـادل دیاکسـیدکربن کاهـش 
آالیندههـای زیسـت محیطی در پـی خواهـد داشـت 
که سـهم تهران در طول دوره 10 سـاله، حدود 9.49 
میلیـارد لیتـر بنزیـن ، 4.09 میلیـارد متـر مکعـب 
CNG و 0.406 میلیـارد لیتـر گازوئیـل بـوده و در 
ضمـن 25.7 میلیـون تـن معـادل دیاکسـیدکربن 
کاهـش آالیندههـای زیسـت محیطی در پـی خواهد 
داشـت.ارزش سـوخت صرفه جویـی شـده حاصـل 
از ایـن طـرح، پـس از اندازه گیـری و صحه گـذاری 
سـوخت،  مصـرف  بهینه سـازی  شـرکت  سـوی  از 
در بازه هـای زمانـی سـه ماهـه بـه سـرمایه گذاران 
عامـل صرفه جویـی پرداخـت خواهـد شـد. مبنـای 
بازپرداخـت بـه ازای صرفه جویـی ناشـی از افزایش 
سـفر در سـامانه های حمل ونقـل ریلـی شـهری بـا 
تحقـق هـر سـفر اضافـی برابـر 9,8 سـنت پرداخت 

شـد. خواهد 

ــک  ــرداری از ی ــا بهره ب ب
ــه  ــد عرض ــگاه جدی جای
در  و گازوئیــل  بنزیــن 
ــت  ــد، ظرفی شــهر دماون
و امنیــت سوخت رســانی در ایــن شــهر افزایــش 

ــت. یاف
ویس کرمــی،  کرامــت  شــانا،  گــزارش  بــه 
فرآورده هــای  پخــش  ملــی  شــرکت  مدیــر 
ــن  ــه ای ــان این ک ــا بی ــران، ب ــه ته ــی منطق نفت

ــد و  ــگاه ســوخت مایــع شــهر دماون دومیــن جای
ــد اســت،  ــگاه شهرســتان دماون ــن جای دوازدهمی
ــگاه  ــن جای ــل ای ــت مخــازن گازوئی ــت: ظرفی گف
50 هــزار لیتــر و ظرفیــت مخــازن بنزیــن آن 150 
ــگاه 38  ــن جای ــن ای ــت، همچنی ــر اس ــزار لیت ه

نــازل بنزیــن و 8 نــازل گازوئیــل دارد.
وی هزینــه ســاخت ایــن جایــگاه خصوصــی 
ــال  ــارد ری ــل را 25 میلی ــن و گازوئی ــه بنزی عرض
عنــوان کــرد و گفــت: ســرمایه گذاری ایــن طــرح 

ــت. ــوده اس ــد ب ــهرداری دماون ــوی ش از س

مدیــر شــرکت ملــی پخــش فرآورده هــای نفتــی 
منطقــه تهــران بــا بیــان این کــه تــا پیــش از ایــن 
بــرای تامیــن پایــدار ســوخت مــردم ایــن منطقــه 
ــار کــرد: اگــر اتفاقــی پیــش  ــم، اظه نگــران بودی
سوخت رســانی  توقــف  باعــث  کــه  می آمــد 
تــک جایــگاه عرضــه ســوخت دماونــد بــه مــردم 
ــگاه  ــاعت جای ــد س ــرای چن ــی ب ــد و حت می ش
ــوخت  ــت س ــی نمی توانس ــر دلیل ــه ه ــین ب پیش
عرضــه کنــد، بــرای مــردم مشــکالتی پیــش 
می آمــد، امــا هم اکنــون و بــا راه انــدازی ایــن 
ــگاه جدیــد خیال مــان آســوده شــده اســت. جای

ــداری  ــب پای ــش ضری ــه افزای ــی ب ــس کرم وی
ــد  ــگاه جدی ــدازی جای ــا راه ان ــد ب ــوخت دماون س
ــر  ــر نظ ــگاه زی ــن جای ــزود: ای ــرد و اف ــاره ک اش
پرومــا(  )برنــد  نشــان  شــرکت های صاحــب 

می کنــد. فعالیــت 
ــد  ــی در شهرســتان دماون وی کل ســوخت توزیع

بنزیــن،  لیتــر شــامل  را ماهانــه 17 میلیــون 
گازوئیــل، نفــت ســفید، نفــت کــوره و ال پی جــی 
عنــوان کــرد و گفــت: همچنیــن ماهانــه بــه طــور 
ــب  ــزار مترمکع ــون و 200 ه ــک میلی ــن ی میانگی
ســی ان چی در ایــن شهرســتان توزیــع می شــود.

بــه گفتــه ویــس کرمــی، در ایــن شهرســتان 
فشــرده  طبیعــی  گاز  عرضــه  جایــگاه  پنــج 
ــگاه  ــک جای ــت و ی )ســی ان جی( در حــال فعالی
بــه  بــه زودی  اســت کــه  احــداث  حــال  در 

می رســد. بهره بــرداری 
براســاس ایــن گــزارش، آییــن گشــایش جایــگاه 
ــر  ــد بعدازظه ــد عرضــه ســوخت شــهر دماون جدی
دوشــنبه )16 بهمن مــاه( بــا حضــور  محمــد 
برخــی  تهــران و  اســتاندار  حســین مقیمــی، 
مدیــران شــرکت ملــی پخــش فرآورده هــای 

ــد. ــزار ش ــی  برگ نفت

با حضور وزیر نفت و شهردار تهران

شرکت بهینه سازی مصرف سوخت و 
شهرداری تهران تفاهم نامه امضا کردند

وزیــر نفــت مقــدار مصــرف ســوخت در ایــران را 
معــادل 5 میلیــون و 500 هــزار بشــکه نفــت در 
روز اعــالم کــرد و گفــت: ایــن میــزان مصــرف بــا 
توجــه بــه جمعیــت و تولیــد ناخالــص داخلــی 
کشــور، ایــران را بــه یکــی از پرمصرف تریــن 
ــدل کــرده  ــرژی ب کشــورهای جهــان در حــوزه ان

اســت.
بــه گــزارش خبرنــگار شــانا، بیــژن زنگنــه صبــح 
سه شــنبه، 17 بهمــن مــاه در آییــن امضــای 
تفاهم نامــه همــکاری توســعه حمل و نقــل ریلــی 
ــازی  ــرکت بهینه س ــان ش ــرو( می ــهری )مت ش
بــا  تهــران،  شــهرداری  و  ســوخت  مصــرف 
تبریــک ایــام دهــه فجــر اظهــار کــرد: همایــش 
حمل ونقــل  نــاوگان  نوســازی  طرح هــای 
ــنبه )16  ــه روز دوش ــهری ک ــاده ای و درون ش ج
بهمن مــاه( بــا حضــور رئیــس جمهــوری برگــزار 
شــد از همیــن جنــس و دربــاره حمل ونقــل 

ــود. ــار و مســافر ب ــی ب عموم
وی بــا بیــان ایــن کــه در همایش دیــروز مباحث 
نوســازی حمل ونقــل عمومــی و به کارگیــری 
کامیــون و اتوبــوس جدیــد بــا مصــرف ســوخت 
کمتــر مطــرح بــود، بــه مصــرف بــاالی انــرژی در 
ایــران اشــاره کــرد و افــزود: بایــد تــالش شــود 
شــدت مصــرف انــرژی در کشــور کاهــش یابــد.
ــوان  ــه عن ــی ب ــای نجف ــاب آق ــه انتص ــه ب زنگن
شــهردار تهــران اشــاره کــرد و گفــت: پــس از ایــن 
ــه ایشــان گفتــم اگــر شــما بتوانیــد  انتصــاب ب
ــی  ــت و کم ــط زیس ــک و محی ــوع ترافی موض
هــم جمــع آوری زبالــه را سروســامان دهیــد، کار 

ــد. مهمــی انجــام داده ای
زنگنــه بــا تاکیــد بــر ایــن کــه کاهــش آلودگــی و 
روان ســازی ترافیــک در تهــران و شــهرهای بزرگ 
خواســت عمومــی اســت، یــادآور شــد: کمــک به 
گســترش نــاوگان متــرو را از ســال های گذشــته 

پیگیــری می کــردم.

گزیده ها

با راه اندازی یک جایگاه جدید عرضه سوخت

امنیت سوخت رسانی پایدار 
در شهر دماوند افزایش یافت



سال سیزدهم | شماره پیاپی 1104 | چهارشنبه 18 بهمن 1396 034-32117852

15
www.payamema.ir

پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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مجازی

جهانـی  در  بـاز  جهـان  بـازی  ایـن  در 
پسـاآخرالزمانی زندگـی می کنیـد و بایـد 
در دنیایـی بی رحـم بـا منابـع و مایهتـاج 
ناچیـز بـرای زنـده مانـدن تـالش کنیـد.

بـی  محصولـی   Flipzyx پـازل  بـازی 
آالیـش و سـاده اسـت کـه در آن بایـد با 
حرکـت دادن خانه ها به طرفین مسـیرها 
مسـیر  کنیـد.  متصـل  یکدیگـر  بـه  را 
حرکتـی در نهایـت یک شـعله  آتش را به 
بمـب می رسـاند تا با رسـیدن ایـن دو به 

یکدیگـر، انفجـاری محقـق شـود.

ایـن بـازی اشـاره و کلیک بازیکنـان را به 
سـفری در آثـار هنری رنسـانس می برد، 
از  داسـتانی  طـول  در  بایـد  جایـی کـه 
آفرینـش انسـان تـا دوران مختلـف، بـه 
سـفر بپردازیـد و با حل کـردن معماها در 

بـازی پیشـروی کنید.

معرفی بازی
Ashworld

معرفی بازی
Flipzyx

معرفی بازی
Four Last Things

فدراسیون جهانی ورزش تیروکمان، زهرا نعمتی 
قهرمان ایرانی این رشته را نامزد برترین ورزشکار 

پاراتیروکمان جهان کرده. به او رای دهید. 
@zahra_nemati2020

بابک جهانبخش سلفی زیر را از خودش در لندن 
همرسانی کرده است. 

@babakjahanbakhshoriginal

کمپانی ورزشی نایکی به مناسبت تولد کریستین 
رونالدو هدیه زیر را به او اهدا کرده است. 

@cristiano

ویروس آنفوالنزای فوق حاد H5N6 سروتیپ 
خطرناک پرندگان برای نخستین بار وارد کشور شد.

@iew.ir 

شــهرزاد همتی می گوید:
ــه  ــادی ب ــان مع ــقانه« پیم ــک عاش ــب ی ــم »بم ــه فیل ــانه هاب ــی رس برخ
ــرى از  ــی بینظي ــه اســتقبال مردم ــد. در حالیســت ک ــودن تاختن ــگ ب ــه ضدجن بهان

ــتند ــاده گذاش ــوق الع ــانس ف ــرای آن س ــینماها ب ــام س ــده وتم ــم ش ــن فیل ای
ــه  ــد. نشــد ک ــم نتازن ــک فیل ــه ی ــا ب ــه جشــنواره بشــه و برخــی رســانه ه نشــد ک

ــف ــر مخال ــرش نظ ــه پذی ــد ب ــاد بگیرن ــگاران ی خبرن

می گوید: فرید 
ــر  حــدود هــزار قطعــه از مرغابــی ســانان مهاجــر در پــارک ملــی بوجــاق ب
اثــر آنفوالنــزای فــوق حــاد پرنــدگان تلــف شــدند، پرنــدگان جمــع آوری شــده بــه 
روش بهداشــتی معــدوم و توســط پرســنل یــگان حفاظــت محیــط زیســت گیــالن 

دفــع شــدند

پژمــان راهبر می گوید:
مینــا وحید )بازیگر(: 

ــی  ــت اعتراض ــک حرک ــدادم و دری ــفارش ن ــدی س ــاس جدی ــنواره لب ــرای جش ب
پارچــه ای را روی دوشــم انداختــم تــا بگویــم زمانیکــه هموطنــان درســرمای 
ــان  ــون توم ــد میلی ــه چن ــت ک ــیاربد اس ــد، بس ــبی ندارن ــت مناس ــاه وضعی کرمانش

بــرای لباس هــای رنگارنــگ خــرج کنیــم و در ســینماها بچرخیــم

می گوید: صروش 
امروز »از ســرد و گرم روزگار« احمد زیدآبادی تموم شــد

وقتــی احمــد 14 ســاله اش شــده بــود، همزادپنــداری مــن هــم بــا او شــروع شــد: 
از مــرام مالنقطــه ای اش بگیــر تــا عالیــق شــخصی اش. و هرچــه داســتان بیشــتر 
ــی اش میشــدم؛  ــدن سرگذشــت دوران نوجوان ــو میرفــت، بیشــتر مشــتاق خون جل

روزگاری کــه در دیــار کریمــان ســپری شــده بــود

می گوید: فرناز 
تــوی توییتــر همــه جــور آدمــی رو دنبــال میکنــم، قصــدم اینــه کــه اینجــا 
ــم.  ــی رو ببین ــی و اجتماع ــری، سیاس ــف فک ــای مختل ــا از گروهه ــای آدمه حرفه
گاهــی تــو تایمالینــم دو تــا توییــت پشــت ســر هــم ، چنــان از نظــر نــگاه متفاوتــه، 

کــه فکــر میکنــم، ممکنــه تــو همــون تایمالیــن همدیگــه رو بزنــن

تاکسی یاب آنالین اوبر و گوگل زمانی با یکدیگر همکاری می کردند، اکنون این دو 
شرکت آمریکایی با اتهامات فریب، خیانت، خرابکاری و دزدی فناوری های پیشرفته 
در دادگاه روبروی یکدیگر قرار می گیرند. یک سال قبل Waymo، اوبر را متهم کرد 

قطعاتی کلیدی از فناوری خودروهای خودران این شرکت را در 2016 سرقت کرده 
است.

ایرانی ها در توییتر چه می گویند؟

پایگاه خبری »کرمان نو« تصویر زیر را از تولد گوساله هفت 
پا در منوجان کرمان منتشر کرده و نوشته، دامپزشکی اعالم 
کرده مصرف علوفه حاوی مواد سمی و کود شیمیایی عامل 
این اختالل بوده است. کاربرانی آن را بازنشر کرده اند و نوشتند: 
حاال شما ببین این مواد سمی و کودهای شیمیایی چه بالیی بر 

سر ما و بچه هامون خواهد آورد!

در روزهایی که دالر دچار نوسان قیمت شده است، مردم بسیاری 
نیز به صرافی ها و محل فروش ارز برای خرید دالر مراجعه کردند. 
تصویر زیر مردم در صف دالر در میدان فردوسی تهران را نشان 

می دهد که در توییتر مورد توجه قرار گرفت.
@hasanshahi22

ماله مقدس! در کلیسای ملی در واشنگتن ایالت متحده 
است و رویش هم نوشته شده است که چه مکان های 

مقدسی را با آن ماله کشیده بودند.
@NewshaSaremi
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نخستین جشنواره کودکان 

»ایران و مالزی« 
21 تا 24 بهمن در 

کواالالمپور برگزار می شود.

مهلت ثبت  نام اولیه و ارسال 
تصاویر آثار نقاشی خط به 

جشنواره ملی 

نقاشی خط آیات 
در یزد تا 22 بهمن  ماه تمدید شد.

تخریب خانه شهر کرمان 
در این روزها بیش از پیش 

جدی شده بود. این تخریب البته با فشار مردم و 
رسانه ها صورت نگرفت.

برنامه های فرهنگی همزمان 

با دهه فجر انقالب اسالمی 
در روسیه برگزار می شود

گروه کر 
شهر تهران 26 و 27 

بهمن ماه در تاالر رودکی 
قطعاتی از تیاترها و 
فیلم های موزیکال 

معروف را به رهبری 
مهدی قاسمی اجرا 

می کند.

چیزی که غلطه، غلطه
مهم نیس کی گفته..

فیلم: جدایی
نادر از سیمین

نمایشگاهنمایشگاه

یزد

فرهنگیسال گشت

دیالوگ

معرفی

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم  / سای

انتشار پول کاغذی 
در ایران

ـــان ـ  ـــت گیخاتوخ ـــه 1294 و دوران حکوم ـــم فوری هفت

ایلخـــان مغـــول و حکمـــران وقـــت ایـــران، ایـــن کشـــور 

ـــذی )اســـکناس( شـــد  ـــول کاغ ـــن دارای پ ـــد چی بمانن

کـــه »چـــاو« نـــام داشـــت. حـــکام مغولـــی چیـــن 

ـــذی  ـــول کاغ ـــتر، پ ـــه پیش ـــوان( از دو ده ـــان ی )دودم

ـــد. ـــرده بودن ـــج ک ـــور رای در آن کش

بـــا صـــدور یـــک یرلیـــغ )فرمـــان حکومتـــی( 

گیخاتوخـــان، کار تهیـــه پـــول کاغـــذی بـــه نـــام 

ـــه«  ـــام »چاوخان ـــه ن ـــی ب ـــز و در محل ـــاو« در تبری »چ

ـــرو  ـــر قلم ـــد در سراس ـــاه بع ـــه از چهارم ـــد ک ـــاز ش آغ

ایـــن خـــان جـــای ســـکه هـــای طـــال و نقـــره را گرفـــت 

ـــاس از خـــان  ـــه اقتب ـــن عمـــل ب ـــج شـــد. ای ـــول رای و پ

ـــن(  ـــغ )پک ـــان بالی ـــه در خ ـــاآن( ک ـــوالن )ق ـــزرگ مغ ب

مـــی نشســـت صـــورت گرفتـــه بـــود. خـــان بـــزرگ 

ـــا  ـــوالن، از روســـیه ت ـــرو مغ ـــان قلم ـــه تمامـــی حاکم ک

شـــبه جزیـــره کـــره و از رود فـــرات تـــا رود ســـند ـ 

ـــذی  ـــول کاغ ـــد پ ـــع او بودن ـــرا ـ مطی ـــا ظاه ـــا و ی واقع

ـــود،  ـــرده ب ـــج ک ـــن رای ـــالدی در چی را از ســـال 1271 می

زیـــرا کـــه طـــال و نقـــره موجـــود در چیـــن تکافـــوی 

ـــراف  ـــی و اس ـــا ولخرج ـــنگین و بعض ـــای س ـــه ه هزین

ـــه  ـــه ب ـــن ک ـــذی در چی ـــول کاغ ـــت پ ـــود. قدم ـــان نب آن

صـــورت »بلوکـــی ـ نوعـــی ُمهرزنـــی« چـــاپ مـــی شـــد 

بـــه ســـال 600 میـــالدی بازمـــی گـــردد ولـــی پولـــی 

ـــاال  ـــت ب ـــه هـــای دول ـــه هزین ـــود و هـــرگاه ک دائمـــی نب

ـــود،  ـــی نب ـــکه کاف ـــرب س ـــرای ض ـــال ب ـــت و ط ـــی رف م

ـــرات  ـــی ب ـــه نوع ـــد ک ـــی کردن ـــاپ م ـــذی چ ـــول کاغ پ

ـــس  ـــدا و پ ـــه بع ـــود ک ـــت( ب ـــه داری دول ـــه خزان )حوال

ــاله، ایـــن پـــول کاغـــذی جمـــع آوری  از حـــل مسـ

می شـــد بـــه ایـــن صـــورت کـــه دارنـــدگان آن بـــه 

ـــذی  ـــول کاغ ـــه و پ ـــزاران آن مراجع ـــه داری و کارگ خزان

ـــد. ـــی گرفتن ـــره م ـــال و نق ـــد و ط ـــی دادن را م

چشمهایش
نویسنده: بزرگ علوی

انتشارات: نگاه
کتاب چشمهایش معروفترین اثر بزرگ علوی است.

این کتاب اولین بار در سال 1330 منتشر شد.
ماجــرای کتــاب چشــمهایش داســتان یکــی از دوســتداران 
ــه  ــه ب ــت ک ــاکان اس ــتاد م ــام اس ــه ن ــروف ب ــی مع نقاش

ــد اســت. ــال راز مــرگ مشــکوک اســتاد در تبعی دنب
آقــای ناظــم همــان دوســتدار اســتاد حــدس میزنــد کــه راز 
مــرگ اســتاد در یکــی از تابلوهــای ایشــان اســت کــه خــود 

اســتاد نــام آن تابلــو را چشــمهایش نامیــده اســت.
مــدل اثــر زنــی ســت، پــس آقــای ناظــم ســعی می کنــد 
بــا پیــدا کــردن آن زن بــه تصویــر کشــیده شــده در تابلــو، 

بــه راز مــرگ مشــکوک دســت پیــدا کنــد…
قسمت هایی از متن کتاب چشمهایش:

تــو و امثــال تــو نمی توانیــد ایــن دســتگاه را بــه هــم بزنیــد. 
ــه  ــای خــودش ایســتاده ک ــه روی پ ــن دســتگاه ب ــر ای مگ

شــماها بتوانیــد واژگونــش کنیــد؟
ــد، از قایــم موشــک بازی هــای  آنهایــی کــه نگهــش میدارن
شــما هراســی ندارنــد. ایــن دیــو احتیــاج بــه قربانی هــای 
زیــاد دارد. امــا مــن کســی را مــرد میــدان نمی بینــم. 
می ترســم عــوض اینکــه او را ضعیفتــر کنیــد، از خونخــواری 

پروارتــر بشــود و بــی پــروا بــه شــما بتــازد…
ــاره  گذشــته قضــاوت کــردن کار آسانیســت. امــا وقتــی  درب
خودتــان در جریــان طوفــان می افتیــد و ســیل غــران 
زندگــی شــما را از صخــره ای در دهــان امــواج مخــوف پرتاب 
ــد،  ــرج دهی ــه خ ــت ب ــتید هم ــر توانس ــا اگ ــد، آنج می کن
ــه  ــه ای ب ــر واهم ــر از خط ــد، اگ ــر ایســتادگی کردی آنجــا اگ
ــذت  ــش، ل ــت در دوران آرام ــه، آن وق ــد، بل ــود راه ندادی خ

هســتی را می چشــید.
بــرای بــاال رفتــن از نردبــان بلنــد هنــر، ســر نترس و پشــتکار 
ــتم  ــتم. نمیتوانس ــراغ نداش ــود س ــن در خ ــه م ــود ک الزم ب
ــزی  ــا بنشــینم و ســر چی ــا، ســال ه ــاه ه ــا، م ســاعت ه
کــه مایــل بــودم بــا رنــگ و خــط بــه صــورت انســان فهــم 
ــود.  ــه مــن داده نشــده ب ــه ب ــن حوصل ــم. ای درآورم، کار کن
مــن همیشــه راه ســهلتر را انتخــاب می کــردم. دیگــران بــا 
ثبــات بودنــد و مــن ایــن را می فهمیــدم. بــه خــودم صدمــه 
می رســاندم، کار هــم می کــردم، امــا بالخــره نــا تمــام 
می مانــد. تفریــح و ســرگرمی بــر مــن غلبــه داشــت و مــرا 

ــی می انداخــت. ــم دمدم ــه عال ب

رسانه در آینه تصویر
رانندگانی که ندانسته در دام مافیای مواد مخدر 

می افتند.
شماره جدید هفته نامه حمل و نقل منتشر شد.

برافکن سایبان ظلمت از نور
که باد از روی خوبت چشم بد دور
رخت در چشم ما نورست در چشم

نظر بر طلعتت نور علی نور
بیاقوتت برات آورده سنبل

ز ریحان تو در خط رفته کافور
ترا بر جان من فرمان روانست

که سلطان آمرست و بنده مامور
بهشتی روی اگر در گلشن آید

تو پنداری که این خلدست و آن حور
گرم روی زمین گردد مصور
نبیند ناظرم جز روی منظور

ز بادامش حریفان نیمه مستند
ولی آنماهرخ در پرده مستور

ز لعلش بوسه ئی می خواستم گفت
نباید داد شیرینی برنجور

از آن خواجو بیاقوتش کند میل
که دایم آب خواهد طبع محرور

خواجوی کرمانی 

انكه رفتني ست
 ميرود

با بهانه هاي كوجك و 
بزرگ

انكه بي حساب عاشق 
است

بي بهانه ماندنيست

عکس نوشت

عكس :
 پريا بيك محمدي


