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شــهرداری بــم درنظــردارد تجهیــزات تاکســی بیســیم خــود را ازطریــق مزایــده کتبــی به فــروش برســاند متقاضیــان مــی توانند ضمن 
بررســی ردیفهــای زیرحداکثــر تــا تاریــخ 96/۱۲/۱۲ جهــت دریافــت اســناد مزایــده ،روئیــت کــردن تجهیــزات و ارائــه پیشــنهادات خود 

بــه نشــانی بــم، بلــوار شــهید رجایی-ســایت اداری ، شــهردای بم، امــور قراردادهــا مراجعــه نمایند.
1- متقاضیـان مـی تواننـد بـا پرداخـت مبلـغ 200.000 ریـال بـه حسـاب سـیبا شـماره 0105659390003 بنام شـهرداری بم نسـبت به 
دریافـت اسـناد مزایـده اقـدام نماینـد. 2- هـر گاه برنـده اول تا سـوم حاضر بـه انعقاد قرارداد نشـدند سـپرده آنها ضبط خواهد شـد. 
3- متقاضیان باید دارای پروانه رادیویی از سـازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی باشـند. ۴- متقاضیانی که بومی شـهر بم بوده 

و تجهیزات را در بم اسـتفاده نمایند در اولویت می باشـند. 
5- شـهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشـنهادات مختار 
اسـت. 6- سـایر اطالعـات و جزئیـات مربـوط بـه مزایده 
در اسـناد مندرج اسـت.۷- متقاضان جهت اطالع بیشـتر 
حاصـل  تمـاس   03۴۴۴3۴5211 شـماره  بـا  می تواننـد 
نماینـد. ۸- کلیه تجهیزات بصورت یکجـا واگذار می گردد.
شـرکت کنندگان می بایسـت یک فقره ضمانتنامه یا چک 
تضمینی به مبلغ 11۸.000.000 ریال بعنوان سـپرده شـرکت 

در مزایـده ارائه نمایند.

آگهی مزایده عمومی

قیمت پایه}اول{تعدادمورد مزایدهردیف

۷۴1.1۴7.000.000 دستگاهبیسیم خودرویی1

112.000.000 عددانتن بیسیم ثابت2

509.000.000 مترکابل هلیاکس3

3.000.000یک عددمیکروفن رومیزی۴

1.171.000.000جمع کل
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  16 صفحه

 قیمت 1000 تومان
w w w . p a y a m e m a . i r

انس طال         1.316.93

مثقال طال        6.۴61.000

گرم طالی 1۸    1.۴91.192

گرم طالی 2۴   1.99۸.۷۸5 

انس نقره             16.31

انس پالتین        96۸.50

انس پاالدیوم       .9۷3.90

بهار آزادی        1۴.9۸0.000

امامی          15.۴۸5.000

نیم            ۷.6۴0.000

ربع            ۴.5۴0.000

گرمی          3.100.000

دالر                ۴۷.300

یورو                 60.0۴0

پوند                6۷.9۷0    

درهم امارات         13.2۴0

لیر ترکیه              13.220

یوان چین             ۷.۸30

ین ژاپن            ۴.000    

دالر کانادا         ۴0.۴۸0

دالر استرالیا      39.500 @  p a y a m e m a

ما را در تلگرام 
دنبال کنید

طلوع آفتاب 
06:54

تهران

5  تا  ۱5

رییس جمهور در مراسم سی ونهمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی خطاب به جریان های سیاسی، نهادها و مردم: 

۴۰سالبساست،کینهرارهاکنید
نماینده تهران به نقل از کالنتری:
کاوه مدنی بازداشت 

4شده است

2

2

سنا
 ای

س:
عک

ارس می رسـد  از  نگران کننـده ای  خبرهـای 
کـه بایـد هرچـه زودتـر مسـوولین ذی ربـط 
واکنـش درخـور نشـان دهنـد. ظاهـرًا دلیل 
مـرزی  رودخانـه  ناگهانـی  آب شـدن  کـم 
ارس، حفـر یـک کانـال فرعی توسـط دولت 
آذربایجـان و انتقـال آب رودخانه به سـمت 
مرزهـای سیاسـی کشـور متبوعـش اسـت. 
سـازمان  نیـرو،  وزارت  می رسـد  نظـر  بـه 
امـور  وزارت  و  محیط زیسـت  حفاظـت 
خارجـه بایـد به سـرعت وارد عمـل شـده و 
اجـازه چنیـن آب ربایـی آشـکاری در روز 
روشـن را بـه کشـور همسـایه ندهنـد البتـه 
دولـت  مثـل  هـم  آذربایجـان  دولـت  اگـر 
ترکیـه نگویـد که مگر شـما خودتـان به این 
پروتکل هـای محیـط زیسـتی معتقـد بوده 
و عمـل می کنید؟ مگر شـما مسـیر چشـمه 
تغییـر  را  لنـگان در فریدون شـهر اصفهـان 
ندادیـد؟ مگـر همین کار را بـا رودخانه زاب، 
نمی خواهیـد   ... و  دز  رود، کارون،  هلیـل 
انجـام دهیـد و اصـالً مگر بـه دنبـال انتقال 
آب رودخانـه ارس به سـمت حوضـه آبخیز 
پاسـخ  واقعـًا  نیسـتید؟  ارومیـه  دریاچـه 
مـا چیسـت؟ امیـدوارم همه چیـز ختـم بـه 
خیـر شـده و سـونامی انتقـال آب و مهـار 
آب هـای مـرزی در منطقـه راه نیافتـد کـه 
در آن صـورت، بازنـده اصلـی ایـران خواهـد 
از هـر زمـان دیگـر  بیاییـم جدی تـر  بـود. 
بـه هـر نـوع طـرح انتقـال آب، نـه گفتـه و 
پایـان غلبـه تفکر سـازه ای بـر مدیریت آب 

را اعـالم کنیـم.

کشور آذربایجان 
و احتمال یک تخلف

بازداشت گروهی از فعاالن 
محیط زیست

رییس دادگستری تهران: احتمال بازداشت افراد جدید وجود دارد

یادداشت مهمان
محمد درویش

3

تالشبرای
بازپسگیری

خانههایتاریخی
رای خروج از ثبت ملی خانه 

علیزاده تهران نقض شد

تالش سـازمان میراث فرهنگی کشـور برای 
بازگردانـدن خانه هـای تاریخـی به فهرسـت 
آثـار ملـی ایـران آغـاز شـده اسـت. پس از 
اینکـه در ماه هـای گذشـته حواشـی زیـادی 
خانه هـای  برخـی  خـروج  خصـوص  در 
تاریخـی از فهرسـت آثـار ملـی بـه گـوش 
رسـید، روز شنبه ابراهیم شـقاقی، مدیر کل 
حقوقـی  سـازمان میـراث فرهنگـی صنایـع 
دسـتی و گردشـگری کشـور خبر داد که رای 
دیـوان عدالـت اداری مبنـی بـر خـروج این 

خانـه تاریخـی از فهرسـت آثـار ملی...

روزانهم صبح اریان

غروب آفتاب 
۱7:4۲

مهـر نوشـت: شـهردار منطقـه یـک در واکنش 
بـه ادعـای پیشـنهاد صـدور مجوز سـفره خانه 
به خانه نیما یوشـیج از سـوی شـهردار منطقه 
گفـت کـه جلسـه بـا مالـک در زمانـی برگـزار 
شـد کـه ملـک از ثبـت ملی خـارج شـده بود. 
حبیـب هللا تاجیـک اسـماعیلی بـا رد ادعـای 
وکیـل خانـواده شـریف نیـا مبنـی بـر صـدور 
جـواز سـفره خانـه بـه خانـه نیمـا یوشـیج از 
کـرد:  اظهـار  یـک  منطقـه  شـهرداری  سـوی 
تاکنـون یـک جلسـه بـا حضـور حسـن خلیل 
آبادی عضو شـورای شـهر تهـران، وکیل مالکان 
و چنـد تـن دیگـر برگزار شـده اسـت. بـا توجه 
بـه حضـور افـراد مختلـف حـرف هایی کـه در 
ایـن جلسـه مطـرح شـد قابـل انکار نیسـت و 
بـه هیـچ عنـوان صحبتـی در خصـوص صدور 
مجوز سـفره خانـه مطرح نشـد. وی افزود: در 
آن شـرایط کـه خانـه از ثبـت ملـی خارج شـد 
حـرف مـا ایـن بـود کـه ملـک را به هـر نحوی 
بایـد خریـداری کـرد. یـک پیشـنهاد، خریـد 

ملـک از سـوی شـهرداری تهـران و پیشـنهاد 
دیگـر خریـد خانه از سـوی سـازمان های مرم 
نهـاد بـود. در نهایـت هـم اعـالم شـد یکـی از 
سـازمان هـای مردم نهاد پیشـنهاد خرید خانه 
را داده اسـت شـهردار منطقه یک در پاسـخ به 
ایـن سـوال که شـهرداری تهـران تا چـه اندازه 
موضـوع خریـد خانه نیمـا یوشـیج را پیگیری 
مـی کنـد، تصریـح کـرد: آقـای نجفـی بـرای 
تهیـه گـزارش از ملـک گروهـی را مشـخص 
کردند و گزارشـی برای ایشـان ارسـال شـد. در 
نهایـت خریـد خانـه نیمـا یوشـیج بـه تصمیم 
شـورا و شـهردار تهـران بـر مـی گـردد. تاجیک 
اسـماعیلی تصریح کرد: بـرای خرید این خانه 
بایـد بـه موضوعاتـی توجه کـرد؛ به طـور مثال 
از آن جـا کـه مسـاحت بنـا کـم اسـت تبدیـل 
آن بـه خانـه موزه توجیـه ندارد. اگـر در اختیار 
سـازمان هـا قرار بگیـرد به احتمال بسـیار زیاد 
تبدیـل بـه رسـتوران و کافـی شـاپ می شـود 

کـه بـاز هـم منطقی نیسـت. 

پایگاهخبریتحلیلی

تلگرام:
kermaneno.ir

@Kermane_no

پذیرشنمایندگیشرکتبیمهسینا
شرکت بیمه سینا بمنظور گسترش شبکه فروش خود در شهرستان های استان کرمان از متقاضیان واجد شرایط 

اخذ نمایندگی دعوت به همکاری می نماید.
متقاضیان می توانند در روزهای شنبه الی چهارشنبه هرهفته و حداکثر تا پایان اسفند ماه با در دست داشتن 
مدرک ذیل به آدرس کرمان-بلوار جمهوری اسالمی-نبش چهارراه امام جمعه- سرپرستی بیمه سینا مراجعه 

نمایند.
شهرستانهای رفسنجان، سیرجان، بم، بردسیر، بافت و شهربابک در اولویت می باشند.

ضمنا در صورت داشتن هرگونه سوال با شماره تماسهای 32474968 الی 32474970 داخلی 110 تماس حاصل 
فرمایید.

1.   رونوشت تمام صفحات شناسنامه متقاضی و همسر متقاضی
2.   رونوشت آخرین مدرک تحصیلی

3.  رونوشت پشت و رو کارت ملی
4.  رونوشت کارت پایان خدمت )برای آقایان(

5.  دو قطعه عکس

           شرکت بیمه سینا
        سرپرستی استان کرمان

ــکار واجــد  ــه پیمان ــل ب ــه شــرح ذی ــی خــود را ب ــروژه عمران ــر در نظــر دارد پ ــه شــهرداری راب ــه اینک ــا توجــه ب ب
صالحیــت و دارای شــرایط مربــوط از ســازمانهای ذیربــط واگــذار نمایــد لــذا از کلیــه پیمانــکاران واجــد صالحیت که 
دارای ســابقه کاری مرتبــط و دارای گواهینامــه صالحیــت در رشــته مربــوط بــا حداقــل رتبــه پنــج راه و بانــد هســتند 

دعــوت مــی گــردد مطابــق جــدول زمانبنــدی ذیــل بــه شــهرداری رابــر مراجعــه نماینــد.
توضیحات : 

ــت  ــت دریاف ــن مهل ــل و آخری مح
ــان  ــا پای ــر ت ــهرداری راب ــناد: ش اس

ــناد ــدرج در اس ــت اداری من وق
هزینــه درج آگهــی در هــر دو نوبــت 

بــر عهــده برنــده مناقصــه میباشــد.
ــام  ــا تم ــت ب ــهرداری در رد پاک ش
پیشــنهادها مختــار میباشــد و در 
ــترد  ــا مس ــپرده ه ــورت س ــن ص ای

ــد. ــد ش خواه
ســایر جزئیــات و شــرایط در اســناد 

روابط عمومی شهرداری  و شورای شهررابرمناقصــه درج شــده اســت.

آگهیمناقصه نوبت اول

920/102/ش
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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 زیست
روز گذشته شبکه های اجتماعی با انتشار خبر فوت کاووس سیدامامی در زندان مملو 
از اظهار نظرهای مختلف پیرامون بازدداشت شدگان محیط زیست بود. منابع رسمی 
از خودکشی این استاد دانشگاه امام صادق در زندان خبر دادند. روز گذشته همچنین 
موضوع بازدداشت کاوه مدنی معاون سازمان محیط زیست کشور نیز منتشر شد که 
بارها تایید و تکذیب شد.

ابتکار: نـگران بـازدداشـت شـدگـان 

هستم 

مـعصومـه ابتکار بـا اشـاره بـه مـوضـوع درختکاری بـرای کاهـش 
آلـودگی هـوا گـفت: بـاید سعی کنیم تـا 40 میلیون درخـت در کشور 
کاشـته شـود و این اقـدام بسیار خـوبی اسـت امـا بـاید در زمینه 
نگهـداری و آبیاری صحیح از درخـتان شهـری و جـنگل هـا نیز بیش 
از پیش تـالش کنیم. مـعاون امـور زنـان و خـانـواده ریاسـت جـمهوری 
گـفت: مـعاونـت زنـان؛ طـرحی بـه وزارت جـهاد و کشاورزی ارائـه داده 

که بخشی از آن مربوط به حفاظت از خاک و آب می شود. 
او در پـاسـخ بـه این سـوال که بـه نـظر شـما عـلت دسـتگیری بـرخی 
فــعاالن محیط زیست و مــرگ یکی از این افــراد در بــازداشــتگاه 
چیست، تـصریح کرد: تـرجیح می دهـم در حـال حـاضـر اظـهارنـظری 

در این باره نداشته باشم اما به شدت نگران هستم. 

روزنامه صبح ایران 
 @payamema
www.payamema.ir

تلف شدن ۳ هزار پرنده وحشی در پارک ملی بوجاق  بازداشت گروهی 
فعاالن محیط  زیست 

رئیس گـروه بیماری هـای حیات وحـش سـازمـان محیط زیست بـا اعـالم آمـار 
 H5N6 تـلفات ۳ هـزار پـرونـد مـهاجـر در پـارک ملی بـوجـاق در اثـر شیوع آنـفوالنـزای
از افـزایش پـایش و حـفاظـت فیزیکی تـاالب هـا، آبگیرهـا و نـواحی سـاحـلی کشور 

خبر داد. 
سیامک مــسعودی رئیس گــروه بیماری هــای حیات وحــش ســازمــان محیط 
زیست در پی شیوع آنـفوالنـزای فـوق حـاد پـرندگـان H5N6 در گـفت وگـو بـا خـبرنـگار 
گـروه جـامـعه خـبرگـزاری فـارس از پـایش وضعیت پـرندگـان در پـارک ملی بـوجـاق 
اســتان گیالن خــبر داد و گــفت: از ۱۵ بــهمن مــاه مــرکز تشخیص بیماری هــای 
سـازمـان دامـپزشکی، بیماری آنـفوالنـزای پـرندگـان را بـا سـویه جـدید H5N6 را تـأیید 

کرده است. 
وی افـزود: این سـویه تـا بـه حـال در ایران گـزارش نشـده بـود و بـرای نخسـتین بـار در 
پـارک ملی بـوجـاق مـشاهـده و گـزارش شـده اسـت در همین فـاصـله تـلفاتی در 

پرندگان نیز به وجود آمد. 
مـسعودی بـا بیان اینکه بـا شیوع آنـفوالنـزای فـوق حـاد پـرنـدگـان جـمع آوری و 
دگـان و قـرنطینه در این مـنطقه آغـاز شـده اسـت،  امـحای بهـداشـتی الشـه این پـرنـ
ابـراز داشـت: ممکن اسـت این سـویه جـدید آنـفوالنـزا بـرای حیوانـات و انـسان هـا 
مـخاطـراتی داشـته بـاشـد بـه همین مـنظور در مـنطقه پـارک ملی بـوجـاق قـرنطینه 

اعالم شد. 
رئیس گـروه بیماری هـای حیات وحـش سـازمـان محیط زیست گـروه بیماری هـای 
حیات وحـش سـازمـان محیط زیست تـصریح کرد: جـلوگیری از ورود گـردشـگر، 
ایجاد حــوضــچه هــای عــفونی در مــنطقه، کنترل رفــت و آمــدهــایدامــپزشکان و 

همکاران محیط زیست از جمله این اقدامات بوده است. 
وی خـاطـرنـشان کرد: بـراسـاس آخـرین گـزارش هـا سعی شـده هیچ چیز از مـنطقه 
بـوجـاق خـارج نـشود و تـنها بـراسـاس دسـتورالـعمل هـا، همکاران محیط زیست و 

کارشناسان دامپزشکی اقدام کنند. 
مـسعودی بـا تـأکید بـراینکه این سـویه آنـفوالنـزا بـرای نخسـتین بـار در پـارک ملی 
بـوجـاق گـزارش شـده اسـت، اظـهار امیدواری کرد: بـا تمهیداتی که انـجام شـده این 
سـویه آنـفوالنـزا در مـنطقه بـاقی بـمانـد و دیگر شـاهـد تـلفات و خـساراتی خـارج از 

پارک ملی بوجاق در اثر شیوع آن نباشیم. 
رئیس گــروه بیماری هــای حیات وحــش ســازمــان محیط زیست ادامــه داد: 
بـراسـاس آمـار حـدود ۳ هـزار پـرنـده مـهاجـر بـر اثـر ابـتال بـه آنـفوالنـزای فـوق حـاد 
پـرندگـان در پـارک ملی بـوجـاق تـلف شـده انـد که جـمع آوری اطـالعـات آمـاری آن بـه 
دلیل گسـتردگی سـطح تـاالب بسیار سـخت بـوده و امکان اعـالم کاهـش یا افـزایش 

این تلفات از سوی دیگر مسئوالن وجود دارد. 
وی ابـراز داشـت: بـراسـاس آنـچه دامـپزشک مـنطقه بـوجـاق تخـمین زده تـلف شـدن 

۳ هزار قطعه پرنده تأیید شده که بیشترین آن مربوط به اردک بوده است. 
مـسعودی در خـصوص نـحوه ورود این سـویه جـدید آنـفوالنـزا بـه کشور اظـهار داشـت: 

پرندگان مهاجر در شیوع این آنفوالنزا نقش داشتند. 
رئیس گـروه بیماری هـای حیات وحـش سـازمـان محیط زیست بـا بیان اینکه بـه 
دلیل امکان سـرایت این آنـفوالنـز از تـاالب بـه بـوجـاق بـه دیگر مـناطـق از طـریق 
فـعالیت هـای انـسانی مـمنوعیت هـایی در نـظر گـرفـته شـده اسـت، گـفت: بـراسـاس 
اطـالعیه سـازمـان دامـپزشکی و سـازمـان محیط زیست شکار و زنـده گیری پـرندگـان 

مهاجر و کنار آبزی ممنوع است. 
وی تـصریح کرد: اجـرا و تمکین از این اطـالعیه از این جهـت مـهم اسـت که عـامـل 

انسانی در گسترش و سرایت آنفوالنزا نقش خواهد داشت. 
مـسعودی تـوصیه کرد: مـردم در بـرخـورد بـا الشـه پـرنـدگـان احتیاط کرده و بـدون 
اینکه بـه این الشـه هـا دسـت بـزنـند بـالفـاصـله مسـئوالن اداره کل محیط زیست 

و دامپزشکان برای جابه جایی الشه و امحای آن را در جریان قرار دهند. 
رئیس گـروه بیماری هـای حیات وحـش سـازمـان محیط زیست از مـردم بـه ویژه 
سـاکنین شـمال کشور خـواسـت بـه هیچ عـنوان پـرندگـان وحشی را در کنار پـرندگـان 
اهـلی قـرار نـدهـند چـرا که اگـر پـرنـده  وحشی آلـوده بـه این نـوع آنـفوالنـزا بـاشـد بـه 

راحتی ویروس را به پرندگان اهلی منتقل می کند. 
وی در پـاسـخ بـه اینکه آیا کشتار پـرنـدگـان مـهاجـر در شـمال کشور در شیوع این 
نـوع آنـفوالنـزا تـأثیر داشـته اسـت نیز ابـراز داشـت: این سـویه جـدید آنـفوالنـزا تـنها  در 
پـارک ملی بـوجـاق شـناسـایی شـده اسـت و اخیرًا یک مـورد مشکوک نیز در تـاالب 

میقان اراک گزارش شده است. 
مـسعودی در ادامـه از افـزایش پـایش هـا، تشـدید حـفاظـت فیزیکی تـاالب هـا، 
آبگیرهـا و نـواحی سـاحـلی در پی افـزایش شیوع آنـفوالنـزای پـرنـدگـان خـبر داد و 
گـفت: بـه همین مـنظور پـایش و نـظارت محیط بـانـان در مـناطـق مذکور افـزایش پیدا 

کرده است. 
رئیس گــروه بیماری هــای حیات وحــش ســازمــان محیط زیست تــصریح کرد: 
پـایش پـارک ملی بـوجـاق و میقان بـه صـورت فـعال در جـریان اسـت و حتی 

پرندگانی که عالئم خاصی نداشته باشند آزمایش می شوند. 
وی خـاطـرنـشان کرد: امکان خـطر احـتمالی آنـفوالنـزای پـرندگـان بـرای انـسان وجـود 
دارد امـا چـون این آنـفوالنـزا یک سـویه جـدید اسـت اطـالعـاتی چـندانی در خـصوص 
آن نیست و تـنها تـالش مـا این اسـت میان انـسان، پـرنـدگـان مـهاجـر و پـرنـدگـان 

اهلی فاصله ایجاد کنیم. 

روز گـذشـته غـالمحسین اسـماعیلی، رییس 
دادگسـتری اسـتان در حـاشیه راهـپیمایی ۲۲ 
بـهمن در واکنش بـه خـبر بـازداشـت گـروهی از 
فـعاالن محیط زیست بـا تـایید این مـوضـوع بـه 
ایلنا گـفت که چـون هـنوز پـرونـده در مـرحـله 
اولیه تحقیقات اسـت؛ اطـالع رسـانی دراین بـاره 
مــوکول می شــود بــه زمــانی که تحقیقات 
تکمیل شـود. بـه گـفته او جـمعی از کسانی که 
اطـالعـاتی را جـمع آوری کردنـد و بـه بیگانـگان 
می دادنــد، شــناســایی شــدنــد و بــرخی هــا 
دسـتگیر شـدنـد و بـرخی هـا هـم ممکن اسـت، 
در آینده دسـتگیر شـونـد. پـرونـده در مـرحـله 
اولیه اسـت و جـزییات قـابـل بیان نیست. در 
همین حـــال روز شـــنبه عـــباس جـــعفری 
دولـت آبـادی، دادسـتان تهـران، از بـازداشـت 
چـند نـفر بـه اتـهام «جـاسـوسی» خـبر داده و 
گـفته بـود که این افـراد «در قـالـب پـروژه هـای 
اســـنــاد  مــحیــط زیــســتی»  و  عــلــمی 
طــبقه بــندی شــده کشور را در حــوزه هــای 
اسـتراتـژیک جـمع آوری می کردنـد. او الـبته بـه 
هـویت و تـعداد افـراد بـازداشـت شـده اشـاره 
نکرد و تـنها گـفت که یک نـهاد امنیتی آن هـا را 

شناسایی و دستگیر کرده است. 

خودکشی سیدامامی استاد جامعه شناسی 

مـاجـرای دسـتگیری گـروهی از فـعاالن محیط زیست در ایران وقتی در رسـانـه هـا و فـضای مـجازی داغ 
شـد که روز شـنبه رامین سیدامـامی، پسـر کاووس سیدامـامی، اسـتاد جـامـعه شـناسی، عـضو هیأت 
علمی دانـشگاه امـام صـادق  و مـدیرعـامـل مـوسـسه حیات وحـش میراث پـارسیان، در اینستاگـرام خـود 
نـوشـت که پـدرش چـهارم بـهمن مـاه بـازداشـت شـده و نـزدیک بـه دو هـفته بـعد در تـاریخ جـمعه نـوزدهـم 
بــهمن بــه مــادرش اطــالع داده انــد که او در زنــدان «خــودکشی» کرده اســت. گــفته می شــود هــمه 
بـازداشـت شدگـان از اعـضای هیات امـنای مـوسـسه حیات وحـش میراث پـارسیان هسـتند. در جـوابیه ای 
که چـندی پیش این مـوسـسه بـه خـبرگـزاری تسنیم در خـصوص یک گـزارش منتشـر کرده بـود، دربـاره 
مـوسـسه حیات وحـش میراث پـارسیان آمـده که «این مـوسـسه در سـال 1387 بـه عـنوان یک مـؤسـسه 
غیرانـتفاعی بـا هـدف کمک بـه حـفاظـت از طبیعت و حیات وحـش ایران و در دولـت نـهم ثـبت رسمی 
شـد.» مـوسـسه حیات وحـش میراث پـارسیان از سـال 92 شـریک پـروژه حـفاظـت از یوز آسیایی بـود. در 
حـالی اعـضای هیات امـنای این مـوسـسه دسـتگیر شـدنـد که هـفدهـم بـهمن سـایت تـابـناک در گـزارشی بـا 
عـنوان «یوزپـلنگ و بـرج میالد، یهویی؛ روایت تـلخ یک شکست» بـا اشـاره بـه پـایان حـمایت مـالی 
شـانـزده سـالـه سـازمـان مـلل از پـروژه حـفاظـت از یوزپـلنگ در ایران بـه دلیل آنـچه که تـابـناک آن را نـاکامی 
در حـفاظـت از یوز عـنوان کرده، نـوشـت که «شنیده هـا حکایت از دسـتگیری و بـازداشـت مـتولیان حـفاظـت 

از یوزپلنگ دارد.» 

رییس دادگستری تهران: احتمال بازداشت افراد جدید وجود دارد 

خبر بازداشت هفت فعال محیط  زیست که از هفته گذشته شنیده می شد، 
تایید شده است.  

واکنش صادقی نماینده مجلس 

محـمود صـادقی، نـماینده مـردم تهـران در مجـلس و عـضو فـراکسیون امید روز گـذشـته در 
خـصوص بـازداشـت گـروهی از فـعاالن محیط زیست بـه ایلنا گـفت که اکثر افـرادی که بـازداشـت 
شـده انـد از نـخبگان محیط زیست ایران هسـتند و روی پـروژه حـفظ یوزپـلنگ ایرانی کار می کردنـد 
الـبته از گـذشـته دربـاره ان جی او این افـراد در بـرخی از رسـانـه هـا مـانـند تسنیم و کیهان بعضی 
شـبه  افکنی هـایی مـطرح شـده بـود بـه ویژه  دربـاره آقـای طـاهـباز که اسـپانسـر این مجـموعـه بـود. این 
فرد دوتابعیتی بوده و ازاین جهت از قبل هم شبهاتی مطرح شده بود. منظور صادقی از آنچه که 
«شـبهه افکنی هـای تسنیم و کیهان» نـامیده، گـزارشی اسـت که 20 آبـان امـسال خـبرگـزاری تسنیم 
منتشـر کرد و نـوشـت که « مـراد طـاهـباز، عـضو هیات مـدیره مـوسـسه حیات وحـش میراث 
پـارسیان، یک تـاجـر بین المللی اسـت که عـالوه بـر سـاخـت وسـاز در کشورهـای آمـریکا و رژیم 
صهیونیستی، مـدیریت و تـوسـعه قـمارخـانـه  هـای آمـریکا را هـم در کارنـامـه فـعالیت هـای خـود 
دارد.» این در حـالی اسـت که بـه اعـتقاد نـماینده تهـران در مجـلس گـروهی که بـرای حـفظ 
یک گـونـه ایرانی تـالش می کند و اقـدامـات آشکاری هـم دارد و گـزارش هـای فـعالیت هـای آن هـا 
منتشــر می شــود چــگونــه امکان پــذیر اســت که روی اطــالعــات طــبقه بــندی شــده در حــوزه 

محیط زیست کار کرده و با بیگانگان ارتباط داشته باشند. 

بازدداشت کاوه مدنی 

صـــادقی هـمـچـنیـن خـــبـر داد کـه «در پی 
تـماسی بـا آقـای کالنـتری، رییس سـازمـان 
حــفاظــت محیط زیست، ایشان گــفتند که 
آقـای مـدنی نیز بـازداشـت شـده انـد.» کاوه 
مـدنی مـعاون آمـوزش و پـژوهـش سـازمـان 
حـــفـاظـــت مـحیـط زیـسـت اســـت. خـــبـر 
دســتگیری او مــوجی از واکنش هــا را در 
فــضای مــجازی بــه هــمراه داشــت امــا 
ســاعتی بــعد روابــط عــمومی ســازمــان 
حـفاظـت محیط زیست اعـالم کرد که مـدنی 
بـازداشـت نشـده اسـت. بـا این حـال تـا 
لحـظه تنظیم این گـزارش در اکانـت تـوییتر 
مــعاون آمــوزش ســازمــان حــفاظــت 
محیط زیست، واکنشی بـه افـرادی که از او 
خــواســته بــودنــد در یک تــوییت خــبر 
بـازداشـت خـود را تکذیب کند، داده نشـد. 
آخـرین فـعالیت مـدنی بـر روی تـایم الین 

خود در توییتر به 20 بهمن برمی گردد. 

قول پیگیری نمایندگان مجلس 

نـماینده مـردم تهـران اعـالم کرد بـعد از شنیدن اخـبار مـختلف دربـاره بـازداشـت فـعاالن 
محیط زیست در حال پیگیری وضعیت این بازداشت ها است. 

فــریده اوالد قــباد نــماینده مــردم تهــران در مجــلس شــورای اســالمی و عــضو 
فـراکسیون محیط زیست مجـلس در گـفت وگـو بـا اعـتمادآنـالین اعـالم کرد: «بـعد از 
شنیدن اخــبار مــختلف دربــاره بــازداشــت فــعاالن محیط زیست پیگیری هــای 
مختلفی داشـتم. تـالش کردم بـا مسـئوالن سـازمـان محیط زیست ارتـباط بگیرم و بـا 
مـدیر کل امـور مجـلس این سـازمـان در این بـاره صـحبت کردم. در تـالشـم تـا بـا 
مـعاون پـارلـمانی سـازمـان محیط زیست نیز در این بـاره صـحبت کنم.»اوالد قـباد 
افــزود: «مــن وضعیت بــازداشــتی هــا را از تشکل هــای فــعال محیط زیست نیز 

پیگیری خواهم کرد.» 

شمخانی:فعالیت 

برخی از سمن ها 

در هاله ای از ابهام 

است 

دبیر شـــورای امنیت ملی گـــفت: در 
پشـت فـعالیت هـای مـأمـوران تخصصی 
بـرخی از Ngo هـا در حـوزه هـایی مـانـند 
بهـزیستی، زنـان، محیط زیست و آب؛ 
هـالـه ای از ابـهام وجـود دارد که در حـال 
بــررسی اســت.علی شــمخانی (دبیر 
شـورای امنیت ملی) در گـفت وگـو بـا 
ایلنا در واکنش بـه بـازداشـت چـند نـفر 
از فـــعـاالن مـحیـط زیـسـت نیـز بیـان 

داشـت: گـویا این بـازداشـت هـا در شـب 
گـذشـته اتـفاق افـتاده اسـت و هـنوز 

اطالع دقیقی از آن ندارم. 
دبیر شـــورای امنیت ملی گـــفت: در 
پشـت فـعالیت هـای مـأمـوران تخصصی 
بـرخی از Ngo هـا در حـوزه هـایی مـانـند 
بهـزیستی، زنـان، محیط زیست و آب؛ 
هـالـه ای از ابـهام در ارتـباطـات وجـود 

دارد که در حال بررسی است. 
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میـراث  معـاون  ترابـی،  احمـد 
فرهنگـی اداره کل میـراث فرهنگـی، 
صنایع دسـتی و گردشـگری اسـتان 
همـدان در توضیـح اقداماتی که این 
معاونـت بـرای خـروج غار سـراب از 
وضعیـت کنونـی انجـام داده اسـت، 
بـه ایسـنا می گوید: حدود دو تا سـه 
مـاه گذشـته در نامـه ای به مسـئوالن 
بـا  کردیـم  اعـالم  سـنگ،  معـدن 
توجـه بـه قـرار گرفتـن ایـن معـدن 

در حریـم غار »سـراب«، باید نسـبت 
به جمـع آوری و غیرفعال شـدن این 
معـدن اقـدام شـود. از سـوی دیگـر 
دیـوان  دفتـر  در  کـه  جلسـه ای  در 
محاسـبات داشـتیم، پیگیری کردند 
معـادن  اداره  بـا  نامه نـگاری  بـا  تـا 
سـازه  ایـن  جمـع آوری  بـه  نسـبت 

اقـدام شـود.
او تاکیـد می کنـد: در نامه نگاری های 
انجام شـده، صراحتـا اعـالم کرده ایـم 

کـه باید معـدن سـنگ در حریم غار 
سـراب غیرفعال شود.

پیگیری هـای  دربـاره  همچنیـن  او 
انجام شـده در مـورد سـاخت هتـل 
»بوعلـی« در عرصه غـار »علیصدر«  
چندیـن  تـا کنـون  می کنـد:  بیـان 
بخـش  ایـن  مسـئوالن  بـا  مرتبـه 
و  شـده  انجـام  مکاتباتـی  نیـز 
داده ایـم،  را  توقـف کار  درخواسـت 
امـا هنـوز جـواب نگرفته ایـم. او بـا 
اشـاره بـه تهیـه و تصویـب عرصـه 
توسـط  »علیصـدر«  غـار  حریـم  و 
اظهـار  فرهنگـی  میـراث  سـازمان 
می کنـد: هنـوز ایـن عرصـه و حریم 

بـه مـا ابـالغ نشـده اسـت.

تــالش ســازمان میــراث فرهنگــی کشــور بــرای بازگردانــدن 
خانه هــای تاریخــی بــه فهرســت آثــار ملــی ایــران آغــاز شــده 
اســت. پــس از اینکــه در ماه هــای گذشــته حواشــی زیــادی 
در خصــوص خــروج برخــی خانه هــای تاریخــی از فهرســت 
ــه گــوش رســید، روز شــنبه ابراهیــم شــقاقی،  ــی ب ــار مل آث
مدیــر کل حقوقــی  ســازمان میــراث فرهنگی صنایع دســتی 
و گردشــگری کشــور خبــر داد کــه رای دیــوان عدالــت اداری 
مبنــی بــر خــروج ایــن خانــه تاریخــی از فهرســت آثــار ملــی 
ازســوی مرجــع تجدیدنظــر دیــوان عدالــت اداری، نقــض و 
ــزاده جــزو فهرســت  ــه علی شــکایت شــکات رد شــد و خان
آثــار ملــی باقــی مانــد. ایــن خانــه حــدود ۴5 ســال پیــش 
ــای  ــاظ ویژگی ه ــد و به لح ــاخته ش ــا س ــان آفریق در خیاب
منحصربه فــرد معمــاری جــزو آثــار فرهنگی تاریخــی اســت 
کــه به دســت یکــی از بهتریــن معمــاران تهــران در دوره 
پهلــوی دوم بــه پیچیده تریــن شــکل ممکــن، بــر روی 
ــه  ــه گفت ــد. ب ــاخته ش ــه س ــج طبق ــه در پن ــای الهی تپه ه
شــقاقی خانــه علیــزاده از لحــاظ فنــی واجــد ارزش فرهنگــی 

و معمــاری ویــژه اســت.

تالش برای بازپس گیری
 از ایــن گفتــه شــقاقی کــه »پرونــده چندیــن خانــه دیگــر 
را کــه از فهرســت ملــی خــارج شــده اند در دســت داریــم 

تــا بتوانیــم بــا اعمــال مــاده ۷9 یــا تجدیدنظرخواهــی این 
ــم«  ــی برگردانی ــت ثبت مل ــه فهرس ــددًا ب ــا را مج خانه ه
ــی قصــد  ــراث فرهنگ ــازمان می ــه س ــد ک ــور برمیآی اینط
ــروج  ــری از خ ــرای جلوگی ــا ب ــازه ای از تالش ه دارد دور ت
آغــاز  را  آثــار ملــی  از فهرســت  تاریخــی  خانه هــای 
کنــد. تالش هایــی کــه اکثــر نــاکام بوده انــد. نمونــه 
ــه  ــا یوشــیج اســت ک ــه نیم ــا خان ــن ناکامی ه ــی از ای ی
ــرد. در  ــا ک ــه پ ــادی ب ــاه گذشــته ســر و صــدای زی در م
مــورد خانــه نیمــا یوشــیج ایــن پرســش مطــرح اســت 
کــه چگونــه خانــه ای بــا قدمــت دوره پهلــوی فاقــد 
ــه  ــق ب ــه ای متعل ــه خان ــت و چگون ــی اس ارزش تاریخ
ــه گفتــه  ــا ب نیمــا فاقــد شــئون ملــی اســت؟ هرچنــد بن
ــراث فرهنگــی اســتان  ــاون می ســپیده ســیروس نیا، مع
ــران  ــیب ته ــه دزاش ــیج در محل ــا یوش ــه نیم ــران خان ته
بــه دلیــل نبــودن اســناد ارتبــاط خانــه بــا نیمــا یوشــیج 
از فهرســت آثــار ملــی خــارج شــده اســت. طبــق آخریــن 
ــه تاریخــی  ــه شــد  58 خان ــه در ســال 92 ارائ ــاری ک آم
ــی خــارج شــده و در معــرض  ــت مل ــار ثب از فهرســت آث
تخریــب قــرار گرفتنــد. بــه گــزارش اســکان نیــوز، خانــه 
قاجــاری صداقــت بیــن چهــارراه لشــگر و میــدان منیریــه 
در خیابــان معیــری تهــران نخســتین بنــای پایتخــت بــود 
ــا گرفتــن حکــم خــروج از ثبــت از دیــوان عدالــت  کــه ب
اداری مســیر تخریبــش بــرای مالــک همــوار شــد و 
ــگ  ــاق زن ــن اتف ــال ای ــه دنب ــد. ب ــب ش ــه تخری بالفاصل
خطــر بــرای ســایر بناهــای ثبــت ملــی کشــور هــم نواختــه 

ــه –  ــبختانه خان ــون )خوش ــان ناپلئ ــی ج ــد.خانه دائ ش
ــرای  ــت(، س ــا اس ــت و احی ــال مرم ــه در ح ــاغ اتحادی ب
دلگشــا در خیابــان 15 خــرداد تخریــب شــد و بــه جایــش 
مجتمــع تجــاری رو بــه روی کاخ ثبــت جهانــی گلســتان و 
ــران  ــری ته ــم آن ســاخته شــد، نخســتین کالنت در حری
در بــازار آهنگــران، خانــه عامری هــا در خیابــان فردوســی 
)تخریــب شــد(، خانــه علیــزاده در خیابــان آفریقــا 
)همســایه بــرای ساخت وســاز در حریــم آن حکــم خــروج 
از ثبــت ایــن خانــه را گرفــت امــا دوبــاره ثبــت ملی شــد(، 
ــر  ــی س ــان فلســطین جنوب ــری خیاب ــن دفت ــه متی خان
ــاره ثبــت ملــی شــد(،  نبــش کوچــه فــالح آزادگان ) دوب
از جملــه آثــاری هســتند کــه در تهــران از فهرســت ثبــت 

ــد ه اند.  ــارج ش ــی خ مل

ادامه فعالیت معدن سنگ 

در حریم غار سراب بدون وقفه

میراثخراسانرضوی

زیرذرهبیندستگاهقضا
مدیر کل میراث فرهنگی خراسان رضوی برای 

توضیح 10 موضوع فراخوانده شده است

قاضـی بخشـی محبـی گفـت: اتفاقـات متعـدد در حـوزه میـراث فرهنگی و 
گردشـگری اسـتان خراسـان رضوی طی سـال های اخیر، ورود دادسـتانی 
بـه ایـن حـوزه را بـه همـراه داشـت، ایـن در حالـی اسـت کـه طبـق قانـون 
هـم اکنـون مدیـر کل فعلـی میـراث فرهنگـی وظیفـه دارد کـه دربـاره همه 
موضوعـات حـوزه میـراث فرهنگـی و گردشـگری اسـتان پاسـخگو باشـد. 
قاضـی »محمـد بخشـی محبی« معـاون دادسـتان عمومی و انقـالب مرکز 
اسـتان خراسـان رضـوی در گفت وگـو بـا خبرگـزاری میـزان، گفت: بـا توجه 
بـه اهمیـت موضـوع میـراث فرهنگـی و گردشـگری و نظـارت و حفاظـت 
از آثـار و ابنیـه تاریخـی ثبـت شـده در فهرسـت آثـار ملـی کـه بـه عنـوان 
میـراث مانـدگار بـرای آیندگان شـناخته و همچنین یکـی از مصادیق حقوق 
عامـه تلقـی می شـود، سـازمان های مـردم نهـاد و نیـز فرهیختـگان توجـه 
بـه ایـن موضـوع را بـه عنـوان یکـی از مطالبـات عمومـی از دسـتگاه های 
قضایـی مطـرح کـرده انـد کـه بـی توجهـی بـه ایـن مطالبـات بـه حـق، بـه 
ایجـاد دلسـردی و سـوء ظـن بـه دسـتگاه های متولی امـر منجر می شـود.
مسـوول پیگیـری حقـوق عامـه بـا اشـاره به موارد مـد نظر در حـوزه میراث 
فرهنگـی و گردشـگری اسـتان خراسـان رضـوی تصریـح کـرد: مدیـر کل 
بـرای  رضـوی  خراسـان  دسـتی  صنایـع  و  فرهنگـی، گردشـگری  میـراث 
ارائـه توضیحـات دربـاره 10 موضـوع فراخوانده شـده اسـت. قاضی بخشـی 
محبـی تصریـح کـرد: بـا توجـه بـه مـاده ۷2 قانون آییـن دادرسـی کیفری 
و مـاده 15 قانـون ارتقـای سـالمت نظـام اداری، مدیـر کل میـرث فرهنگی 
بـرای تبییـن سیاسـت های آتـی ایـن سـازمان و نیـز توجه بـه 10 موضوعی 

کـه زیـر ذره بیـن دسـتگاه قضایـی قـرار گرفته اسـت.

تالش برای بازپس گیری خانه های تاریخی
رای خروج از ثبت ملی خانه علیزاده تهران نقض شد

دیــوان  پرونده هــا  ایــن  بیشــتر  در 
عدالــت اداری بــا اســتناد بــه قوانیــن 
مصــوب در ســال ۱۳09 کــه بــر اســاس 
ــی  ــه و اماکن ــا »ابنی ــت آن تنه ــاده نخس م
ــت  ــه در مملک ــام دوره زندی ــا اختت ــه ت را ک
ــا  ــول ب ــم از منق ــده اع ــداث ش ــران اح ای
رعایــت مــاده ۳ ایــن قانــون می تــوان 
جــزو آثــار ملــی محســوب داشــت و در 
تحــت حفاظــت و نظــارت دولــت دانســت« 
ــاری و  ــمند معم ــار ارزش ــروج آث ــه خ رای ب
ــت  ــار ثب ــت آث ــی از لیس ــای تاریخ یادمان ه

شــده ملــی می دهــد.

افتتاح مرکز مانیتورینگ 
حفاظت از آثار تاریخی

از  یــگان حفاظــت  فرمانــده 
آثــار تاریخــی اســتان ســمنان 
ــگ  ــز مانیتورین ــاح مرک از افتت
آثــار  از  حفاظــت  یــگان 
تاریخــی اســتان ســمنان در دهــه فجــر امســال 

خبــرداد.
ــر،  ــن خب ــالم ای ــی بااع ــا افضل ــرهنگ محمدرض  س
ــش حفاظــت از  ــا هــدف افزای ــز ب ــن مرک ــزود: ای اف
موزه هــا و آثــار تاریخــی اســتان ســمنان راه انــدازی 
شــده اســت و جاذبه هــای مهــم اســتان بــه صــورت 

ــوند. ــد می ش ــن رص آن الی

پل تاریخی آق قال 
بازگشایی شد

دهــه  گرامیداشــت  به مناســبت 
مبــارک فجــر و همزمان بــا افتتاح 
متمرکــز پروژه هــای شهرســتان 
آق قــال، بازگشــایی شــد.»ابراهیم 
ــن  ــتان در ای ــی گلس ــراث فرهنگ ــرکل می ــی« مدی کریم
ــای صــورت  ــری ه ــا پیگی ــت: خوشــبختانه ب مراســم گف
گرفتــه امــروز شــاهد بازگشــایی پــل تاریخــی شهرســتان 
آق قــال هســتیم. از مــردم فهیــم و فرهنــگ دوســت ایــن 
ــن اداره  ــا ای ــه ب ــوری و همراهــی ک ــرای صب شهرســتان ب
کل جهــت مرمــت ایــن اثــر ارزشــمند داشــتند صمیمانــه 

ــگزاریم. سپاس

میراثخبر

مدیــرکل میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری 
اســتان کرمــان از مرمــت و بازســازی »بادگیــر چپقــی« 

ســیرجان خبــر داد. 
محمــود وفایــی افــزود: قدمــت ایــن بادگیــر بــه دوره پهلــوی 

اول بــاز مــی گــردد.
ــای  ــام و نم ــت ب ــر پش ــال حاض ــه در ح ــان اینک ــا بی وی ب
ایــن اثــر تاریخــی در حــال مرمــت اســت، اظهــار کــرد: بادگیــر 

ــی از  ــری تلفیق ــی و هن ــاظ فرهنگ ــه لح ــیرجان ب ــی س چپق
ــر  ــیدعلی اصغ ــی آن س ــه بان ــت ک ــت اس ــاری و صنع معم

ــوده اســت. ــر رضــوی ب ــه دکت ــروف ب رضــوی مع
آثــار  از  تاریخــی  بنــای  ایــن  وفایــی خاطرنشــان کــرد: 
منحصربفــرد بــه لحــاظ برخــورداری از تزئینــات معمــاری 
ــداز دودکش هــای کشــتی های  ــه تقلی ــی باشــد و ب ــی م ایران

ــت. ــده  اس ــاخته ش ــی س قدیم

»بادگیر چپقی« سیرجان مرمت و بازسازی می شود
قدمت این بادگیر به دوره پهلوی اول باز می گردد

موانع موجود برای ثبت جهانی شدن »آسبادهای نشتیفان« 
برطرف می شود

رییس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خواف گفت: موانعی که بر سر 
راه ثبت جهانی شدن »آسبادهای نشتیفان« است، برطرف خواهد شد.

مدیریـت آمـوزش و پـرورش شهرسـتان سـیرجان در نظـر دارد در راسـتای اجـرای اییـن نامـه اجرایی مـاده 5 قانون 
الحـاق مـواردی بـه قانـون تنظیم بخشـی از مقررات مالـی دولت )الحـاق۲( چهارباب مغـازه متعلق بـه این مدیریت 
را درغالـب قـرارداد اجـاره به مدت سـه سـال به شـرح جـدول زیر واگـذار نماید. متقاضیان مـی تواننـد در تاریخ مقرر 
جهـت دریافـت اسـناد مزایـده بـه آمـوزش و پرورش سـیرجان واقـع در بلـوار سـردار جنگل حضـوری به کارشناسـی 
حقوقـی مراجعـه نماینـد. مهلـت دریافـت اسـناد از تاریـخ 96/۱۱/۲۳ لغایـت پایـان وقـت اداری 96/۱۱/۲8 و مهلت 
تکمیـل و تحویـل اسـناد مزایـده از تاریخ 96/۱۱/۲9 لغایـت پایان وقت اداری 96/۱۲/۲7 می باشـد و تاریخ بازگشـایی 
پاکتهـای مزایـده سـاعت ۱0 صبح مـورخ 96/۱۲/8 دفتـر معاون توسـعه مدییت و پشـتیبانی اداره آمـوزش و پرورش 
شهرسـتان سـیرجان میباشـد. نـوع و مبلـغ تضمیـن واریز 5درصد مبلغ برآورد شـده برای هرسـال به حسـاب شـماره 

۲۱7۳۱۲۳8۲9005 نـزد بانـک ملـی بـه نـام وجوه سـپرده آمـوزش و پرورش یـا ضمانتنامه معتبـر بانکی.

آگهیمزایده  )نوبت اول( 

تاریخ شروع قرارداد و پایان قراردادمبلغ برآورده شده پایه اجاره به ریال)ساالنه(موضوع مزایده

واقـع  مغـازه  اجـاره 

شـهید  خیابـان  در 

ماهـی( و  شـفیعی)مرغ 

اجاره سال اول: یکصدو شصت و دو میلیون ریال

اجاره سال دوم: یکصدوهشتاد میلیون ریال

اجاره سال سوم:دویست و چهار میلیون ریال

ازتاریخ 9۷/3/1 لغایت 9۸/2/31

ازتاریخ 9۸/3/1 لغایت 99/2/31

ازتاریخ 99/3/1 لغایت 1۴00/2/31

ــازه  ــاب مغ ــک ب ــاره ی اج

واقــع در خیابــان شــهید 

شــفیعی)میوه فروشــی(

اجاره سال اول:هشتادوچهار میلیون ریال

اجاره سال دوم:نودوشش میلیون ریال

اجاره سال سوم:یکصدوهشت میلیون ریال

ازتاریخ 9۷/3/1 لغایت 9۸/2/31

ازتاریخ 9۸/3/1 لغایت 99/2/31

ازتاریخ 99/3/1 لغایت 1۴00/2/31

بــاب  یــک  اجــاره 

مغــازه واقــع در خیابــان 

بانــک( تختی)پســت 

اجاره سال اول:یکصدوپنجاه وشش میلیون ریال

اجاره سال دوم:یکصد وهفتادوچهار میلیون ریال

اجاره سال سوم:یکصد و نودوهشت میلیون ریال

ازتاریخ 96/12/15 لغایت 9۷/11/1۴

ازتاریخ 9۷/12/15 لغایت 9۸/11/1۴

ازتاریخ 9۸/12/15 لغایت 99/11/1۴

ــازه  ــاب مغ ــک ب ــاره ی اج

ــی  ــان تخت ــع در خیاب واق

ــی ــاک فروش ــب پوش جن

اجاره سال اول:یکصدوچهارده میلیون ریال

اجاره سال دوم:یکصدوبیست وشش میلیون ریال

اجاره سال سوم:یکصدوچهل و چهار میلیون ریال

ازتاریخ 96/12/15 لغایت 9۷/11/1۴

ازتاریخ 9۷/12/15 لغایت 9۸/11/1۴

ازتاریخ 9۸/12/15 لغایت 99/11/1۴

مدیریت آموزش و پرورش شهرستان سیرجان – اکبر محیاپور 
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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پیام خبر

ورود  اینکـه  بیـان  بـا  شهرسـازی  و  راه  وزیـر 
تجهیـزات بنـدری اولین ثمـره برجام بـود اظهار 
داشـت: معتقدیـم عملکرد بخـش خصوصی در 
پروژه های عمرانی بهتر از دولتی ها اسـت.عباس 

آخونـدی در آییـن ابـالغ قـرارداد اپراتـور ترمینال 
2 کانتینـری مجتمـع بنـدری شـهید رجایـی بـا 
بیـان اینکـه امـروز روز خوشـحال کننده ای بـرای 
اسـت، گفـت:  دریانـوردی  و  دریایـی  صنعـت 

تجهیـز ترمینال هـای بندر شـهید رجایی یکی از 
آرزوهـای ما بود و پـس از تفاهم، یکی از اولین 
اقدامـات خریـد این تجهیـزات بوده اسـت.وی 
بـا تاکیـد بر اینکـه خرید و ورود تجهیـزات بندر 
شـهید رجایـی از اولیـن ثمره هـای برجـام بـود، 
گفـت: در حالـی کـه سـکوی شـماره 2 پیش از 
این هـا سـاخته شـده بـود، بـه دلیـل تحریم هـا 
امـکان تجهیز ایـن اسـکله ها و ترمینال ها وجود 

نداشت.

ورود تجهیزات بندری اولین 

ثمره برجام بود

ایران رتبه چهاردهم جهان در تولید برق را دارد
معاون برنامه ریزی شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی گفت: در حال 
حاضر ایران به لحاظ ظرفیت منصوبه برق رتبه نخست منطقه و جایگاه چهاردهم را در 
جهان دارد.

رییس جمهور در مراسم سی ونهمین سالگرد انقالب اسالمی خطاب به جریان های سیاسی، نهادها و مردم:

40 سال بس است،کینه را رها کنید

روحانی:بگذارید همه سالیق در انتخابات شرکت کنند

رییــس جمهــوری ایــران بــا اشــاره 
بــه ایــن کــه اصالح طلــب، اصولگــرا، 
معتــدل ،همــه تشــکل ها و احــزاب 
ــت: 40  ــیم گف ــم باش ــا ه ــا ب ــد ت بیاین
ــد.  ــه را رهــا کنی ســال بــس اســت کین
چنــد ســال کینــه وســخن نــاروا گفتــن؟ 
متحــد شــویم و کنــار هــم قــرار بگیریــم. 
مــن بــه مــردم عزیــز ایــران اعــالم مــی 
کنــم کــه در بحــث اشــتغال کــه همــواره 
ــال  ــوده، در س ــردم ب ــما م ــت ش خواس
ــم  ــت کردی ــغل درس ــزار ش ــل 700 ه قب
و امیــد دارم ســال بعــد بیشــتر از ایــن 

ــا بازهــم عقــب هســتیم. باشــد ام
حســن روحانــی در مراســم بزرگداشــت 
پیــروزی  ســالگرد  نهمیــن  و  ســی 
مــردم،  جمــع  در  اســالمی  انقــالب 
ــا  ــا، ارگان ه ــه نهاده ــت: مــن از هم گف

ــان مــی خواهــم کــه راه  و شــورای نگهب
انتخابــات را ســهل کننــد. اســالم گفتــه 
کــه اگــر 40 نفــر شــهادت دهنــد فــردی 
کــه از دنیــا رفتــه آدم خوبــی بــوده 
حتــی اگــر بــد باشــد خداونــد او را مــی 
ــک  ــر، ی ــر 400 نف ــاال اگ ــا ح ــد ام بخش
جنــاح و چنــد میلیــون شــهادت دهنــد 
یــک آدمی خــوب اســت، کافی نیســت. 
رییس جمهــور کشــورمان تاکید کــرد: راه 
قانونــی را ســهل کنیــم. احــراز صحــت و 
ــم  ــهل کنی ــتگی را س ــالمت و شایس س
ــم.  ــارکت دهی ــا مش ــردم را احرازه و م
بــا مــردم مــدارا کنیــد و بگذاریــد همــه 
ســلیقه ها در انتخابات هــا شــرکت کننــد 
ــه  ــه مــن می فهمــم و تجرب ــا آنجــا ک ت
دارم و منتخــب مــردم هســتم مــی 
گویــم کــه راه ایــن اســت کــه انتخــاب 
ــن راه  ــون ای ــم چ ــهل کنی ــردم را س م

ــت. ــام اس ــت از نظ حراس
روحانــی یــادآور شــد: بایــد بدانیــم 

ــت هــم  ــام شــد رقاب ــه تم ــات ک انتخاب
تمــام شــده و از همــه جناح هــا، احــزاب 
و جوانــان خواهــش می کنــم بداننــد کــه 
هــر کــس کــه انتخــاب شــد، منتخــب 
مــردم اســت. رای مــردم اســت کــه 
منتخــب را می ســازد. پــس بایــد همــه 
ــار هــم باشــیم و مــردم را راحــت  در کن

ــم. بگذاری
وی همچنیــن اظهــار کــرد: در حریــم 
خصوصــی مــردم دخالــت نکنیــم و یک 
ــاده ای  ــان 8 م ــه شــده فرم ــم ک ــار ه ب
امــام را بخوانیــم و طبــق آن عمــل کنیم. 

آســتانه تحملمــان را نیــز بــاال ببریــم.
انقــالب  قطــار  از  را  افزود:برخــی  وی 
پیــاده کردیــم کــه می توانســتیم پیــاده 
نکنیــم و اکنــون بایــد همــه را بــه ایــن 

ــرد. ــوت ک ــار دع قط
روحانــی بــا تاکیــد بــر اینکــه هــر 
کــس بــه قانــون اساســی عقیــده 
نشــان  اســت خاطــر  انقالبــی  دارد، 

کــرد: همــه اقــوام ایرانــی و تمــام 
و ســنی  و شــیعه  ایرانــی  مذاهــب 
و  اســالم  از جملــه  ادیــان  تمــام  و 
زرتشــیتی  و  یهــودی  و  مســیحیت 
ــی را  ــون اساس ــن قان ــه ای ــس ک هرک
قبــول دارد، او انقالبــی بــه حســاب مــی 
ــم. ــرام بگذاری ــه او احت ــد ب ــد و بای آی

ثمــره  بزرگتریــن  رییس جمهــور 
انقــالب اســالمی  و میــراث امــام را 
قانــون اساســی دانســت و افــزود: ایــن 
معیــار را همــواره بــه عنــوان معیــار 
ــرای وحــدت و اتحــاد بایــد  اساســی ب

ــم. بدانی
رییــس دولــت تدبیــر و امیــد تصریــح 
ــار  ــت در کن ــه گذش ــالی ک ــرد: در س ک
مشــکالت و کاســتی ها، موفقیت هــا 
را  بزرگــی  بســیار  پیروزی هــای  و 
ملــت مــا بــه دســت آورد کــه اولینــش 
 29 انتخابــات  شــکوهمند  برگــزاری 

ــود. ــت ب اردیبهش
ــه اینکــه همــه مــردم  ــا اشــاره ب وی ب
ــا  ــه دنی ــد و ب ــدوق آرا آمدن ــای صن پ
ــه کشــور، انقــالب  ــد کــه ب نشــان دادن
ورزنــد  مــی  عشــق  نظامشــان  و 
اظهــار کــرد: 73 درصــد از واجدیــن 

ــد  ــرکت کردن ــات ش ــرایط در انتخاب ش
ــد  ــود آمدن ــه وج ــی ب ــه بزرگ و حماس
ــور  ــه حض ــات و حماس ــن انتخاب و ای
ــب  ــروزی بزرگ ــوان پی ــه عن ــردم ب م

ــود. ــران ب ــت ای رای مل
ــالی  ــه در س ــان اینک ــا بی ــی ب روحان
کــه گذشــت مــا بــر تروریســم پیــروز 
فراوانــی  موفقیتهــای  و  شــدیم 
ــش  ــتها و داع ــودی تروریس ــرای ناب ب
مــا  کــرد: کمــک  اظهــار  داشــتیم، 
ــر  ــه ثم ــوریه ب ــراق و س ــردم ع ــه م ب
نشســت و ملتهــای ایــن منطقــه از 
یافتنــد. نجــات  تروریســت ها  شــر 
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه در حاکمیــت 
ملــی، مــردم در تمــام زمینــه هــا پــای 
داد:  توضیــح  هســتند،  آرا  صنــدوق 
ــوری،  ــت جمه ــار در ریاس ــردم 12 ب م
10 بــار در مجلــس، 5 بــار خبــرگان، 
5 بــار در شــوراها وهمچنیــن بــرای 
همــه پرســی ها از جملــه در قانــون 
ــد.  ــدوق رای آمدن ــای صن ــی پ اساس
یعنــی مــردم بــا انتخابــات و صنــدوق 
رای و حاکمیــت ملــی مســیر خــود را 

پیموده انــد و خواهنــد پیمــود.

خبر
ته

نک

وی همچنیـن با اشـاره به اینکه در یـک روز در والفجر 
8 توانسـتیم موفقیت هـای بـزرگ بـه دسـت آوریم و 
از کارون عبـور کنیـم افـزود: در یـک روز توانسـتیم با 
140 فرونـد هواپیمـا مراکز دشـمن درعـراق را بمباران 
کنیـم. همچنیـن ظـرف کمتـر از دو مـاه 73 فرونـد 
هواپیمـای عراقـی راسـرنگون کردیـم پـس مـا ملـت 
بـزرگ و مقاومـی هسـیتم کـه ارتـش، سـپاه، بسـیج، 
همانهایـی  مـا  امنیتـی  و  انتظامـی  نیـروی  مـردم، 
هسـتنند کـه امـروز هـم از مـرز و سـرزمینمان دفـاع 
ناوچـه،  امـروز  کـرد:  نشـان  خاطـر  وی  کننـد.  مـی 
هلیکوپتـر، هواپیمـا، تانـک، موشـک، رادار، ماهـواره 
و ماهواره بـر  و موشـک ضدهوایـی را خودمـان مـی 
سـازیم و در سـطح  جهان اعـالم کردیم کـه توانمند و 
قدرتمندیـم و روی پای خود ایسـتاده ایم و در مسـیر 

درسـت حرکـت مـی کنیم.

آخونـدی تاکیـد کـرد: سـکوی شـماره دو تنهـا مجهز 
بـه هشـت جرثقیـل بـود امـا مـا بـه ۲0 جرثقیـل در 
ایـن ترمینـال نیاز داشـتیم کـه در شـرایط تحریم ها 
امـکان خرید این تجهیـزات وجود نداشـت.وزیر راه و 
شهرسـازی ادامه داد: بالفاصله پس از امضای قرارداد 
برجام نسـبت به خرید تجهیزات بنـدری و جرثقیل ها 
اقـدام کردیم به طـوری که قرارداد خریـد ۱۲ جرثقیل 

از آلمـان بـه ارزش ۱04 میلیـون یورو منعقد شـد.

شکوه حضور در جشن 40 
سالگی انقالب

ــی  ــالب؛ راهپیمای ــم انق ــر چهل ــه فج در طلیع
ــالگرد  ــبت س ــه مناس ــران ب ــردم ای ــزرگ م ب
پیــروزی انقــالب اســالمی در سراســر کشــور 

ــزار شــد. برگ
ــران  ــردم ای ــاه؛ م ــن م  روز  یکشــنبه 22 بهم
ــران در بیــش از هــزار  ــر ته ــالوه ب اســالمی ع
همچنیــن  و  بخــش  و  شــهر  شهرســتان،  
در بیــش از ۴ هــزار روســتا بــا حضــور در 
ســی ونهمین  کشــور  سراســر  خیابان هــای 
ســالگرد پیــروزی انقــالب اســالمی و طلیعــه 
فجــر چهلــم انقــالب خــود را جشــن گرفتنــد.
بیــش از 6 هــزار عــکاس، خبرنــگار و فیلمبردار 
ــی  ــگار خارج ــی و 250 خبرن ــی و خارج داخل
جشــن ملــی مــردم ایــران را پوشــش دادنــد.

ــح و از مســیرهای  ــران از ســاعت 9 صب در ته
ده گانــه راهپیمایــی بــه ســوی میعــادگاه 
ــه  ــت ک ــه داش ــی  ادام ــدان آزادی در حال می
ســاعتی پیــش از شــروع رســمی راهپیمایــی 
در  پایتخــت  مــردم  بهمــن،    22 یــوم هللا 
ــد. ــه  بودن ــور یافت ــران حض ــای ته خیابان ه

ــور  ــووالن حض ــی مس ــم تمام ــن مراس در ای
راهپیمایــی  در  مــردم  پایاپــای  و  یافتــه 
خارجــه  امــور  وزیــر  کردنــد.  شــرکت 
کشــورمان در حاشــیه حضــور در راهپیمایــی 
ــکوه  ــا ش ــور ب ــر از حض ــا تقدی ــن ب 22 بهم
ــا  ــد کــرد: م ــی تاکی ــن راهپیمای مــردم در ای
امنیــت خــود را مدیــون مــردم و حضــور 
دبیــر  هستیم.شــمخانی  صحنــه  در  آنهــا 
ــکا  ــی گفــت: آمری ــی امنیــت مل شــورای عال
و کشــورهای دیگــر هیــچ راهــی ندارنــد جــز 
ــا برجــام  ــه در رابطــه ب ــه ســندی ک ــه ب اینک
ــوری  ــند و جمه ــد باش ــد، متعه ــه ان پذیرفت
ــم  ــا ک ــه ی ــط اضاف ــک خ ــا ی ــالمی قطع اس
ــت. ــد پذیرف ــند را نخواه ــن س ــردن از ای ک

محســن هاشــمی فرزنــد آیــت هللا هاشــمی 
ــه اینکــه امیدواریــم  ــا اشــاره ب رفســنجانی ب
ــد مشــروعیت  هــر روز کارآمــدی نظــام مانن
صحبت هــای  گفــت:  شــود،  بیشــتر  آن 
مســئوالن بایــد امیدوارکننــده باشــد. رئیــس 
ــور  ــت: حض ــالمی گف ــورای اس ــس ش مجل
گســترده مــردم در راهپیمایــی 22 بهمــن 
ــت.  ــاز اس ــت س ــت و امنی ــیار ذی قیم بس
ــه گفــت: حضــور مــردم  ــوه قضایی رییــس ق
در راهپیمایــی 22 بهمــن ضمــن نمایــش 
اقتــدار جمهــوری اســالمی بــه همــه جهانیــان 
توطئه هــای  همــه  بــه  محکمــی  پاســخ 
گذشــته  ســال های  طــول  در  دشــمنان 
بــوده اســت و هــر ســاله ایــن اثــر مهــم بــر 

راهپیمایــی 22 بهمــن مرتبــت اســت.

گزارش

خبر
حســین  ســید 
ــت  ــی در نشس مرعش
شــوراهای  اعضــای 
جمعیــت  اجرایــی 
هفــت  کرمــان  اســتان  آزادی  و  توســعه 
شهرســتان جنوبــی در کهنــوج گفــت کــه دولــت 
بایــد جبهــه حامــی خــود را راضــی نگــه دارد.او 
ادامــه داد: مــا بــه عنــوان اصــالح طلبــان اگــر 
باهــم باشــیم مخاطبــان کافی در ســطح کشــور 
را داریــم. هــر کجــا از هــم جــدا شــدیم ضربــه 
ــات مجلــس در  خوردیــم. وی افــزود:در انتخاب
ــان  ــالح طلب ــه اص ــی ک ــتان های ــه شهرس هم
ــد پیــروز شــدیم و هرجــا دچــار  اجتمــاع کردن
ــی  ــت خوردیم.مرعش ــدیم شکس ــالف ش اخت
ــه در  ــی ک ــوان کس ــه عن ــن ب ــح کرد:م تصری

طــول ایــن ســال هــا افتخــار داشــتم از عملکرد 
ــه  ــم ک ــی گوی ــم م ــاد کن ــژاد انتق ــدی ن احم
ــان دو  ــژاد محصــول اختــالف در می احمــدی ن
جنــاح انقــالب بــود.وی تاکیــد کــرد:در ســال 92 
همــه عالمــت هــا به ســوی آقــای جلیلــی بود و 
مرحــوم آیت هللا هاشــمی شناســنامه انقالب رد 
صالحیــت نشــد که حســن روحانــی رای بیاورد.

او ادامــه داد: االن نیــز همــه بخــش هــای 
ــی  ــن دموکراس ــه ای ــدان ب ــن دن ــالب از ب انق
ــد  ــد بای ــی کنن ــر م ــا فک ــد. آنه ــاد ندارن اعتق
نظــرات خــود را دیکتــه کننــد آن هــم بخشــی 
از ایــن انقــالب هســتند و در مقابــل مــا صــف 
ــد و  ــی رنجانن ــردم را م ــد. م ــی کنن ــی م آرای
سیاســت را صحنــه انتقــام گیــری مــی کننــد.

دولت باید جبهه حامی 
خود را راضی نگه دارد

ــا  ــل ۲00- ۱50- ۲50 ب ــدن داکتی ــه چ ــداری لول ــر دارد مق ــان در نظ ــتان کرم ــالب اس ــرکت آب و فاض ش
واشــرهای مربوطــه مــور نیــاز خــود را از طریــق تولیــد کننــدگان خریــداری نمایــد لــذا واجدیــن شــرایط مــی تواننــد بــا ارائــه 
معرفــی نامــه از تاریــخ 96/۱۱/۱9 لغایــت تاریــخ 96/۱۱/۲۳ جهــت دریافــت اســناد مناقصــه بــه آدرس کرمــان انتهــای بلــوار 

۲۲بهمــن شــرکت آب و فاضــالب اســتان مدیریــت بازرگانــی مراجعــه نماینــد.

آگهیمناقصه     شماره ب/5۲-96/4۱   )نوبت دوم(

مبلغ اولیه برآورد: ۳0/4۲۲/668/000 ریال
مبلغ تضمین شــرکت در مناقصه: ۱/5۲۱/۱۳۳/400 ریال

به صورت ضمانتانامه بانکی در وجه شــرکت آب و فاضالب اســتان کرمان
آخرین  مهلت تســلیم پاکت های الف، ب و ج به دبیرخانه شــرکت تا ســاعت ۱4 مورخ 96/۱۲/5

افتتاح پاکت های الف،ب و ج ســاعت 9 مورخ 96/۱۲/6 
مدت اعتبار پیشــنهاد قیمت ۳ ماه از تاریخ بازگشــایی پاکات پیشــنهاد قیمت تا زمان انعقاد قرارداد می باشد.

تامین اعتبار: اعتبارات عمرانی اســناد خزانه سررسید 98/۱۱/۱4 
مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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گزارش 

ــران از  ــل و مدی ــور مدیرعام ــا حض ب
ــرق منطقــه  ــال جدیــد شــرکت ب پورت
ای خوزســتان بــه مناســبت دهــه 

ــد. ــی ش ــر رونمای ــه فج مبارک
محمــود دشــت بــزرگ بــا تشــکر 
راه  انــدرکاران طراحــی و  از دســت 

شــرکت،  جدیــد  پورتــال  انــدازی 
گفــت: در دنیــای امــروزی گســترش 
ــرف  ــازی ح ــای مج ــات و فض ارتباط
بایــد  نیــز  مــا  زنــد،  مــی  را  اول 
و  اهــداف  بــا  متناســب  بتوانیــم 
فضــا  ایــن  از  شــرکت  وظایــف 

ــر  ــه روز و موث ــن ب ــتفاده ای، ام اس
باشــیم. داشــته 

ــه در  ــور ک ــان ط ــه داد: هم وی ادام
طــول ســالیان اخیــر کارکــرد شــرکت 
بــه  توجــه  بــا  و  تغییراتــی کــرده 
شــرایط روز، شــرح وظایــف ســازمان 
بازتعریــف شــده اســت، الزم بــود کــه 
ــی  ــرای معرف ــز ب ــرکت نی ــال ش پورت
ــر  ــاط موث بهتــر ایــن کارکردهــا و ارتب
درون ســازمانی و بــی نیــاز کــردن 
حضــوری  مراجعــات  از  مشــترکین 

ــود.  ــانی ش ــه روز رس ب

ــه ای  ــرق منطق ــل شــرکت ب مدیرعام
خوزســتان هــدف از راه انــدازی ایــن 
قابلیــت  اضافــه کــردن  را  پورتــال 
ــه  ــات ب ــه خدم ــد در ارائ ــای جدی ه
درون  راحــت  ارتبــاط   ، مشــترکین 
بهتــر  رســانی  اطــالع  و  ســازمانی 
اقدامــات انجــام شــده دانســت و 
دسترســی  ســازی  آســان  افــزود: 
رســانی  اطــالع  در  تســریع  و  هــا 
بــه مخاطبــان از اولویــت هــای راه 

انــدازی پورتــال جدیــد اســت. 

بـا اتصـال تونـل های شـمالی و جنوبی قطعه اول قطار شـهری 
کرمانشـاه با حضور مهندس بازوند اسـتاندار کرمانشاه، شهردار، 
نماینـدگان شـواری اسـالمی شـهر و رییـس ادواری نمایندگان 
مجلس و جمعی از مسـوولین اسـتان، سـاخت قطعه دوم این 

تونل، رسـما آغازشد.
شـهردار کرمانشـاه گفـت :قـول مسـاعد بـرای راه انـدازی قطار 

شـهری کرمانشـاه تـا پایـان دولـت، داده شـده اسـت
 شـهردار کرمانشـاه در مراسـمی که به مناسـبت اتصال دوقطعه 
تونـل قطـار شـهری کرمانشـاه، بـا بیـان اینکـه پـروژه قطـاری 
شـهری یـک مسـیر غیرقابـل برگشـت اسـت، گفـت: در سـفر 
رئیـس جمهـور بـه اسـتان نسـبت بـه راه انـدازی آن تـا پایـان 

دولـت، قـول مسـاعد داده شـد.
مهنـدس آرش رضایـی در آییـن بازگشـایی قطعـه اول قطـار 
شـهری کرمانشـاه، بـا بیـان اینکـه در طـول 18 مـاه گذشـته 
مجموعـه 4 قطعه از تونل قطار شـهری پیشـرفت چشـمگیری 
داشـته اسـت گفـت: در 300 متـر از قطعه اول که الینینـگ دارد، 

انجـام شـده و در حـال انجـام عملیـات تکمیلـی هسـتیم.
وی افـزود: اگرچـه از نظـر اعتبـار قطـار شـهری در وضعیـت 
خوبی بودیم اما نسـبت به کالنشـهرها و اسـتانهای دیگر اعتبار 
مـا نصـف اسـت کـه امیدواریـم بـا پیگیـری هـای اسـتاندار و 

نماینـدگان اعتبـارات افزایـش بیابد و البته اکنـون همینطور هم 
است. شـده 

بـه گفتـه وی در طـی 18 مـاه گذشـته 60 میلیارد تومـان صرف 
حفـاری قطعـات و قراردادهـا شـده کـه ایـن میـزان نسـبت به 
وضعیـت خـاص شـهرداری رقـم درشـتی اسـت و 16 میلیـارد 

تومـان آن توسـط شـهرداری تأمین شـده اسـت.

همه مدیران استان باید 
به اجرای پروژه قطار شهری کمک کنند

اسـتاندار کرمانشـاه در مراسـم اتصـال تونـل هـای شـمالی و 

جنوبی قطعه اول قطار شـهری کرمانشـاه، طی سـخنانی با بیان 
اینکـه در کرمانشـاه پـروژه هایی مورد نیاز اسـت کـه در اقتصاد 
خانوارهـا نقـش داشـته باشـد و بتواننـد هـم در کالبد شـهر اثر 
بگذارد و هم بر روح و روان شـهر اثر داشـته باشـد، گفت: پروژه 
قطار شـهری یک پروژه ملی قلمداد می شـود و تنها متعلق به 
شـهرداری نیسـت و اگر ضـرورت پیدا کند همه مدیران اسـتان 

بایـد بـه اجرای ایـن پروژه کمـک کنند.

فاز اول تونل قطار شهری 
تا پایان فروردین 97 به پایان می رسد

مدیرعامـل سـازمان قطـار شـهری کرمانشـاه بـا بیـان اینکه در 
حـال حاضـر حفـاری 1550 متـر تونل در فـاز اول پـروژه در حال 
انجـام اسـت اعـالم کرد: این بخـش از پروژه تا پایـان فروردین 

مـاه سـال آینده بـه بهره بـرداری خواهد رسـید.

رونمایی از پورتال جدید 

شرکت برق منطقه ای خوزستان

39پروژهدرکرجبهبهره

برداریرسید

شــهردار کــرج از بهــره بــرداری از 39 پــروژه شــهری همزمــان بــا 22 
ــاری  ــا اعتب ــا ب ــروژه ه ــن پ ــت: ای ــر داد و گف ــاه جــاری خب بهمــن م

ــاح شــدند. ــارد تومــان افتت ــر 190 میلی ــغ ب بال
ــر گفــت: مدیریــت شــهری کــرج  ــن خب ــا اعــالم ای ــری ب اصغــر نصی
ــا  بــه منظــور ارتقــای ســطح رفــاه شــهروندی اقداماتــی را همزمــان ب
پیــروزی انقــالب اســالمی انجــام داد کــه بهــره بــرداری از 39 پــروژه 

از جملــه ایــن اقدامــات بــه شــمار مــی رود.
وی بــا اشــاره بــه خریــد 6 دســتگاه خــودروی نیمــه ســنگین آتــش 
نشــانی از  افتتــاح پنــج ایســتگاه آتــش نشــانی در ایــام دهــه 
مبــارک فجــر خبــر داد و افــزود: خریــد تجهیــزات و ادوات نیــز بــرای 

ایــن اســتگاه هــا انجــام شــده اســت.
ــرد، ســاخت و  ــد بالگ ــای احــداث پ ــروژه ه ــزود: پ ــرج اف شــهردار ک
محوطــه ســازی ســاختمان اداری منطقــه 5، تکمیــل کلکتــور خیابــان 
شــهید بهشــتی و بلــوار جمهــوری، نیــز از پــروژه هــای بهــره بــرداری 

شــده در ایــام دهــه فجــر اســت.
ــه تکمیــل پارکینــگ طبقاتــی ســاختمان ســتاد شــهرداری  نصیــری ب
اشــاره کــرد و افــزود: پــروژه تجهیــز مجموعــه ورزشــی انقــالب، پــل 
دسترســی ترمینــال شــهید کالنتــری و ســاختمان عمــران و خدمــات 
ــهرداری  ــی ش ــی و عمران ــت فن ــوی معاون ــز از س ــه 7 نی ــهر منطق ش

کــرج مــورد بهــره بــرداری قــرار گرفــت.

تونل قطار شهری کرمانشاه بازگشایی شد

صعود تيم واليبال راه 
آهن به مسابقات كشور

دور مقدماتــي مســابقات واليبــال 
ــم  ــي تي ــا معرف ــن اراک ب راه آه
ــان  ــود پاي ــه كار خ ــر ب ــاي برت ه
ــي  ــط عموم ــزارش رواب ــه گ داد.ب
اســتاد  احمــد  ايــران،  اســالمي  جمهــوري  آهــن  راه 
حســين مديــر كل امــور رفاهــي و ســالمت گفــت: در ايــن 
ــي و ســالمت  ــور رفاه ــه توســط اداره كل ام ــابقات ك مس
ــان  ــي همزم ــه ميزبان ــي و ب ــط عموم ــكاري رواب ــا هم و ب
ــزگان  ــوب و هرم ادارات كل شمالشــرق 1، شــمالغرب، جن
برگــزار شــد، 1۸ تيــم واليبــال از ســتاد و مناطــق شــركت 

ــد. ــت پرداختن ــه رقاب راه آهــن ب

برنامه های شرکت برق 
به مناسبت دهه فجر

مدیــر روابــط عمومــی شــرکت 
بــرق منطقــه ای خوزســتان برنامــه 
هــای اجــرا شــده ایــن شــرکت در 
دهــه مبارکــه فجــر را تشــریح کرد.

تــورج فتاحــی بــا گرامیداشــت ایــام دهــه فجــر در 
خصــوص برنامــه هــای اجــرا شــده و یــا در دســت اقــدام 
ــه  ــمینارهای آموزشــی، برنام ــزاری س ــت: برگ شــرکت، گف
هــای فرهنگــی و مســابقه هــای ورزشــی مختلــف در کنــار 
ــه مناســبت جشــن  ــدی شــرکت ب ــن بن ــر و آذی نصــب بن
انقــالب، از جملــه اقدامــات انجــام شــده غیــر فنی شــرکت 

در دهــه فجــر اســت.

پیشرفت خوب پروژه 
بوستان بانوان 

شــهردار  تاجــران  مهنــدس 
خصــوص  در  اراک  کالنشــهر 
بانــوان،  بوســتان  پــروژه 
اظهــار کــرد: میــزان پیشــرفت 
راســتا  همیــن  در  اســت،  قبــول  قابــل  پــروژه 
امیدواریــم طبــق برنامــه زمانبنــدی پیــش برویــم تــا 
بــه موقــع پــروژه را تقدیــم شــهروندان اراکــی کنیــم. 
شــهردار اراک عنــوان کــرد: درایــن بوســتان امکاناتــی 
ــف  ــای مختل ــوزه ه ــوان در ح ــا بان ــده ت ــم ش فراه

ورزشــی بتواننــد اســتفاده کننــد.

سه میلیارد برای ساختمان 
دانشکده کشاورزی

لرســتان  دانشــگاه  رییــس 
ــارد  ــه میلی ــش از س ــت: بی گف
احــداث  بــرای  تومــان 
ایــن  کشــاورزی  دانشــکده  آموزشــی  ســاختمان 
ــزی  ــرو عزی ــر خس ــت. دکت ــده اس ــه ش ــگاه هزین دانش
دانشــکده  آموزشــی  ســاختمان  افتتــاح  آییــن  در 
ــاون  ــور مع ــا حض ــه ب ــتان ک ــگاه لرس ــاورزی دانش کش
ایــن  اظهــار کــرد:  برگــزار شــد،  اســتاندار لرســتان 
زیربناســت کــه  مربــع  متــر   2500 دارای  ســاختمان 
بیــش از ســه میلیــارد تومــان بــرای احــداث آن اعتبــار 

هزینــه شــده اســت.

لرستان اراکوالیبال خوزستان

ــی  ــالت اصل ــه رس ــه اینک ــاره ب ــا اش ــری ب ــر نصی ــر اصغ دکت
انقــالب محرومیــت زدایــی اســت، اظهــار داشــت: محرومیــت 
زدایــی و تهیــه ســند توســعه محــالت از اولویت مهــم مجموعه 

مدیریــت شــهری کــرج  اســت.
ــه  ــادآور حماس ــر ی ــه فج ــه ده ــان اینک ــا بی ــرج ب ــهردار ک ش
مــردم و حضــور پرشــور ملــت در صحنــه تصمیــم گیــری 
بــرای جاودانــه ســاختن تاریــخ انقــالب اســالمی بــود، 
افــزود: حماســه فجــر انقــالب اســالمی در کــرج بــا همــکاری 

شــهروندان و مجموعــه مدیریــت شــهری و بــا همــه ظرفیــت 
ــد. ــد ش ــزار خواه ــود برگ ــای موج ه

وی خاطــر نشــان کــرد: محــور پــروژه هــای قابــل افتتــاح در 
ایــام دهــه فجــر، طــرح هــای خدمــت رســانی بــه شــهروندان 

اســت.
دکتــر نصیــری بیــان کــرد: در چهلمیــن ســال انقــالب رویکــرد 
ــات رســانی  ــرج خدم شــهرداری و شــورای اســالمی شــهر ک
رســانی هرچــه بیشــتر بــه مناطــق و محــالت محــروم اســت.

مهنــدس تاجــران شــهردار کالنشــهر اراک در خصــوص 
ــرفت  ــزان پیش ــرد: می ــار ک ــوان، اظه ــتان بان ــروژه بوس پ
ــم  ــتا امیدواری ــن راس ــت، در همی ــول اس ــل قب ــروژه قاب پ
طبــق برنامــه زمانبنــدی پیــش برویــم تــا بــه موقــع 
ــا  ــان ب ــم. همزم ــی کنی ــهروندان اراک ــم ش ــروژه را تقدی پ
 از ایــام مبــارک دهــه فجــر بــا حضــور اســتاندار و برخــی 
ــی  ــد صنعت ــک واح ــزی ی ــتان مرک ــی اس ــران اجرای مدی
ــرداری  ــره ب ــه به ــان ب ــی کمیج ــهرک صنعت ــتقر در ش مس
صنعتــی  ناحیــه  اجرایــی  عملیــات  کلنــگ  و  رســید 

ــد.  ــن زده ش ــه زمی ــن ب خنجی
ــاح شــرکت  ــیه افتت ــل در حاش ــر عام ــره مدی ــی آم مصطف
ــن واحــد صنعتــی  ــع پزشــکی ســیما طــب گفــت: ای صنای
در زمینــی بــه مســاحت 5 هــزار و ۴00متــر و زیربنــای 
ــر  ــغ ب ــرمایه ای بال ــا س ــع ب ــر مرب ــزار و ۴00 مت ــک ه ی
2۴ میلیــارد ریــال و اشــتغال 15 نفــر ســاخته شــده و 
ســالیانه ظرفیــت تولیــد 2هــزار قطعــه انــواع تخــت و 

ــدرن را دارد. ــکی م ــای پزش ــی ه صندل

افتتاح واحد های صنعتی استان مرکزی رسالت اصلی انقالب محرومیت زدایی است

دستمزد کارگران کردستانی یک سوم خط فقر است
نماینده کارگران کردستان از کم بودن دستمزد کارگران انتقاد کرد و گفت: دستمزد 

کارگران در کردستان یک سوم خط فقر و سبد معیشتی است.
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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روح هللا خلیلی نژاد رییس دانشــگاه پیام نور رفســنجان در آیین افتتاح ســه پیام ایران
طرح در این دانشــگاه گفت: ســاالنه بیش از 360 تن محصوالت خیار و گوجه 
ارگانیک در این دانشــگاه تولید می شــود.

ــه  ــان اینک ــا بی ــان ب ــتان کرم ــاق اس ــس ات ریی
رویکــرد صادرات محــوری را در اتــاق کرمــان 
ایجــاد کــرده ایــم، گفــت: یکــی از بــازار هــدف ما 
کشــور افغانســتان اســت. ســیدمهدی طبیب زاده 

بــا موضــوع همایــش  در نشســت خبــری 
تجــاری علمــی ایران و افغانســتان در رفســنجان 
گفــت: برگــزاری ایــن همایــش فرصــت بســیار 
ــتان  ــادی اس ــاالن اقتص ــه فع ــت ک ــی اس خوب

ــد نقطه نظــرات و خواســته هــای  کرمــان بتوانن
خــود را در جمــع مســئوالن دو کشــور بیــان کنند 
ــرای تســهیل  ــی ب ــکاری خوب ــک هم ــه ی ــا ب ت
امــور تجــاری  و ســرمایه گذاری برســیم. مــا بــا 
کشــور دوســت و بــرادر افغانســتان مشــترکات 
زیــادی داریــم و بــه نوعــی اقتصــاد مــا بــا هــم 
ــا  ــراوان ب ــوالت ف ــت، محص ــده اس ــن ش عجی
کیفیــت خــوب در اســتان کرمــان وجــود دارد کــه 

ــد. ــی در افغانســتان دارن ــازار خوب ب

افغانستان یکی از بازارهای هدف 

استان کرمان است

مترو به ایستگاه کرمان نرسید
پورابراهیمی: ضرورت اجرای پروژه مترو در کرمان اجتناب ناپذیر است

و باید کارهای مطالعاتی و اجرای آن آغاز شود. 

پورابراهیمی: ضرورت اجرای پروژه مترو در کرمان اجتناب ناپذیر است 

شـرایط شـهری کرمـان در حـال رفتـن به سـمتی اسـت که 
در چنـد سـال آینـده به وضعیـت آلودگـی، ترافیک و سـایر 
مشـکالت کالن شـهرهای کشـور دچار خواهد شـد به همین 
دلیـل لـزوم طراحی و اجـرای پروژههای حمل و نقل سـریع 
شـهری از جمله مترو به شـدت احسـاس می شود.در جلسه 
گذشـته شـورای شـهر کرمان، عالم زاده شـهردار بر گسـترش 
حمـل و نقـل عمومـی در شـهر تاکیـد مـی کند و مـی گوید 
اولویت سـواره را باید به پیاده تغییر دهیم. در همین جلسـه 
مشـرفی رییس شـورای شـهر پیشـین درباره اجرایی نشدن 
متـرو در کرمـان توضیح می دهد که شـورای چهـارم به طور 
جـدی و قویا بـه دنبال مترو بود و مخالفتـی با این موضوع 
نداشـت اما متاسـفانه با توجه به شـرایطی که در کشـور برای 
احـداث متـرو وجود داشـت بـرای کرمان موافقت نشـد اما 

قـرار شـده مطالعات طـرح مترو انجام شـود. 

رییـس اتاق بارگانی، صنایع، معادن و کشـاورزی 
اسـتان کرمـان  گفـت: نزدیکـی مـرز افغانسـتان 
از  زیـادی  تعـداد  و حضـور  اسـتان کرمـان  بـه 
دانشـجویان افغانستانی در دانشـگاه های کرمان 
و رفسـنجان را یـک فرصت برای اسـتان دانسـت 
و گفـت: محصـوالت کشـاورزی و معدنـی خوبی 
در کشـور افغانسـتان وجـود دارد کـه می توانـد 

مـواد اولیـه کارخانه هـای مـا را تأمیـن کند.

شــرایط شــهری کرمــان در حــال رفتــن 
ــد ســال  ــه در چن ــه ســمتی اســت ک ب
ــه وضعیــت آلودگــی، ترافیــک  آینــده ب
و ســایر مشــکالت کالن شــهرهای کشور 
ــل  ــن دلی ــه همی ــد شــد ب دچــار خواه
لــزوم طراحــی و اجــرای پروژههــای 
حمــل و نقــل ســریع شــهری از جملــه 
متــرو بــه شــدت احســاس مــی شــود.
شــهر  شــورای  گذشــته  جلســه  در 
کرمــان، عالــم زاده شــهردار بر گســترش 
حمــل و نقــل عمومــی در شــهر تاکیــد 
مــی کنــد و مــی گویــد اولویــت ســواره 
ــم. در  ــر دهی ــاده تغیی ــه پی ــد ب را بای
رییــس  مشــرفی  جلســه  همیــن 
شــورای شــهر پیشــین دربــاره اجرایــی 
نشــدن متــرو در کرمــان توضیــح مــی 
دهــد کــه شــورای چهــارم بــه طــور 
ــود  ــرو ب ــال مت ــه دنب ــا ب ــدی و قوی ج
ــا ایــن موضــوع نداشــت  و مخالفتــی ب
ــا توجــه بــه شــرایطی  امــا متاســفانه ب
کــه در کشــور بــرای احــداث متــرو 

ــت  ــان موافق ــرای کرم وجــود داشــت ب
نشــد امــا قــرار شــده مطالعــات طــرح 
متــرو انجــام شــود. خــدادادی رییــس 
نیــز  شــهری  خدمــات  کمیســیون 
ــه  ــا توج ــد ب ــی کن ــه م ــه اضاف در ادام
بــه ایــن کــه  وزارت کشــور بودجــه 
ای بــرای متــرو تخصیــص میدهــد 
ــرای  ــی ب ــت خوب ــن موقعی ــر م ــه نظ ب
ــبرد کار  ــه و پیش ــن بودج ــت ای دریاف

ــت.  ــان اس ــرو کرم مت

اجازه اجرای مترو 
در کرمان را ندادند

ســال 94 بــود کــه علیرضا رزم حســینی 
مــی کنــد  اعــالم  اســتاندار کرمــان 
ــوزه  ــه ح ــا در س ــم االنبی ــرارگاه خات ق
ــطح،  ــم س ــای غیره ــداث تقاطع ه اح
انتقــال آب صفــا رود بــه کرمــان و 
قطــار شــهری در کرمــان فعالیــت دارد 
و موافقتنامــه ســاخت متــروی کرمــان 
ــج( امضــا شــده  ــم )ع ــرارگاه قائ ــا ق ب

اســت او مــی گویــد: تیمــی کامــال 
ــروژه  ــن پ ــرای ای ــرای اج ــه ای ب حرف
تــا  و  می شــود  مســتقر  کرمــان  در 
زمــان اتمــام ایــن پــروژه جمعیــت ۸00 
هــزار نفــری شــهر کرمــان بــه بیــش از 
یک میلیــون نفــر خواهــد رســید امــا او 
ــاه ســال 95 اعــالم مــی  در شــهریور م
ــون  ــد تاکن ــازه داده بودن ــر اج ــد: اگ کن
ــاز  ــرو آغ ــروژه مت ــی پ ــات اجرای عملی

ــی شــد. م

مشکل به حد نصاب نرسیدن 
جمعیت شهری بود

حــدود یــک ســال و نیــم قبــل، در 
زمــان شــهرداری ســیف اللهــی جلســه 
بــرای پیگیــری موضــوع متــرو  ای 
ــا حضــور محمدباقــر نوبخــت  کرمــان ب
در تهــران برگــزار شــد، در ایــن جلســه 
قــرار بــر ایــن شــد کــه از ســازمان 
برنامــه و بودجــه و وزارت کشــور بــرای 
ــه  ــرو کمــک گرفت ــروژه مت ــارات پ اعتب

شــود امــا از آنجایــی کــه جمعیــت 
میلیــون  یــک  بــه  شــهری کرمــان 
نفــر نمــی رســید، اجــرای ایــن طــرح 
ــا  ــا را محمدرض ــن ه ــد. ای ــی ش منتف
ــان  ــردم کرم ــده م ــی نماین پورابراهیم
در مجلــس بــه پیــام مــا مــی گویــد و 
ادامــه مــی دهــد:  البتــه در آن جلســه 
ــرح  ــن ط ــات ای ــاز مطالع ــزوم آغ از ل
ــد از  ــه بای ــد و اینک ــه ش ــخن گفت س
االن مطالعــات و بررســی ایــن طــرح 
ــل  ــان دوره قب ــرد. در پای ــورت بگی ص
نیــز بــه دالیــل خاصــی ، پیگیــری در 
ــا  ــت و ت ــورت نگرف ــوع ص ــن موض ای
ــار  ــون اعتب ــم اکن جایــی کــه مــی دان
خاصــی بــرای ایــن طــرح صــورت 
حتمــا  بایــد  امــا  اســت  نگرفتــه 
ــاز  ــوص آغ ــن خص ــی را در ای اقدامات
کنیــم زیــرا در کالنشــهرهای دیگــر 
هــم بــرای اجــرای ایــن پــروژه گاهــی 
ده ســال مطالعــه، طراحــی و اجــرای 
ــا در ده  ــد و قطع ــی کش ــول م آن ط
ــتان  ــز اس ــت مرک ــر جمعی ــال دیگ س
بــاالی یــک میلیــون نفــر خواهــد 
ــن  ــوص ای ــد در خص ــس نبای ــود پ ب
داشــته  تاخیــر  و  تعلــل  موضــوع 

ــیم. باش

ضرورت اجرای مترو در کرمان
شــهر  هــای  خیابــان  اکنــون  هــم 
کرمــان قفــل هســتند و ســاعت هایــی 
همچــون صبــح و ظهــر و در زمــان 
شــروع و تعطیلــی مــدارس در خیابــان 
هــای اصلــی شــهر گــره هــای ترافیکی 
بوجــود مــی آیــد و بــه مــرور آثــار 
ــا در شــهر، کوچــک  ــش خودروه افزای
بــودن خیابــان هــا و عــدم توســعه 
مســیرهای عبــور و مــرور نمایــان مــی 
ــی  ــی م ــور ابراهیم ــا پ ــن ه ــود، ای ش
گویــد و اضافــه مــی کنــد ضــرورت 
اجــرای پــروژه متــروی شــهری در 
کرمــان اجتنــاب ناپذیــر اســت و حتمــا 
ــه ایــن ســمت برویــم. بابایــی  بایــد ب
ــد  شــهردار پیشــین کرمــان هــم معتق
ــرزه  ــط زمین ل ــان، روی خ ــت کرم اس
ــم  ــک آیت ــوان ی ــرو، به عن ــت و مت اس
پدافنــد غیرعامــل و یــک ســازه  بســیار 
مســتحکم و پناهــگاه خــوب می توانــد 
ــد  ــل کن ــه را تحم ــا ۸.5 ریشــتر زلزل ت
و  اگــر از االن ســاخت متــرو را شــروع 
ــه ایــن  کنیــم در آینــده مــی توانیــم ب

ــم. ــدا کنی ــم دســت پی مه

 هر کس استقامت این ملت 
را بترساند؛ خائن است

سـردار سرلشـکر »قاسم سـلیمانی« در مراسم 
راهپیمایـی 22بهمن ماه ضمن تبریک سـالگرد 
انقـالب اسـالمی گفـت: همـه مـا خداونـد را 
بـه خاطـر 39 سـال عبـور از خطـرات متعـدد 
شـکر  ارزشـمند،  هـای  پیـروزی  اعطـای  و 
می کنیـم. امـام راحـل مهندس و معمار اسـالم 
بودنـد، قیـام برای حـق خصوصیت دیگـر امام 
بـود امـام بـه دلیلـی کـه قیامـش بـرای حـق 
بـود بـا هیـچ باطلـی سـازش نکـرد و بـا باطل 
هـای داخلـی مقابلـه کـرد . انقالب هـای که در 
دنیـا شـکل گرفتنـد با انقـالب اسـالمی تفاوت 
اساسـی دارنـد، بعضـی از انقـالب هـا، انقـالب 
قشـری بـوده اند، بعضی دیگـر انقالب عنصری 
بوده انـد، برخـی دیگـر انقـالب نظامـی بوده اند، 
برخـی دیگـر بـا مداخلـه خارجـی بوده انـد، اما 
انقـالب مـا با هیـچ یک از اینها شـبیه نیسـت 
انقـالب مـا همـه قشـرها از حـوزه علمیـه تـا 
مـدارس و دانشـگاه  ها  و روسـتاها در درون 
خـود جـای داد و همـه اقشـار بـا رهبـری امام 
راحـل انقـالب را شـکل دادنـد. انقالب اسـالمی 
در مقطعـی بـه وقوع پیوسـت در دنیـا فقط دو 
قطـب قدرتـی شـرق و غـرب وجـود داشـت، 
همچنیـن شـاه در اوج قـدرت بـود و مسـتی از 
قـدرت در او وجـود داشـت، ضمـن آنکـه شـاه 
خـود را بـه عنوان دژبـان منطقه می دانسـت و 
راه جداگانـه ای شـاه ملعـون ایجـاد کـرده بود و 
بـرای بقـای خانـدان خـود با اسـرائیل سـازش 
کـرد و جـزی اولین کشـورهای اسـالمی بود که 

سـفارت اسـرائیل در ایـران تاسـیس کـرد.
در بدتریـن شـرایط انقالب به پیروزی رسـید 
و انقـالب اسـالمی یـک اسـتثنا بـود، اگر آن 
دوره را فرامـوش کنیـم، امروز برخـی از گفته 
هـای غـرض آلـود بر مـا اثر خواهد گذاشـت.
هسـتیم  ملـت  ایـن  جنـس  از  مـا  همـه 
امـا از وفـا، ایمـان، اعتقـاد و اصـول ایـن 
ملـت متحیریـم و همـواره مـی مانیـم کـه 
چگونـه حـق ایـن ملـت را ادا کنیـم، ایـن 
بـوده  نظـام  و  انقـالب  ایـن  ناجـی  ملـت 
انـد کـه اولیـن آنهـا پیـروزی انقـالب بـود 
و ایـن اولیـن امتحـان ملـت بـود پـس از 
انقـالب نیـز ملـت بـا حضـور میلیونـی خود 
از  پـس  همچنیـن  تثبیـت کـرد،  را  نظـام 
انقـالب ایـن ملـت فتنه هـا مخصوصـا فتنه 
هـای اول انقـالب را خنثـی کردنـد. ملـت 
ایـران بـا پیدا کـردن راه درسـت دوره امام 
جدیـد چرخیـد و نظـا م را ضمـن تثبیـت، 
از خطـر بـزرگ نجـات داد، همچنیـن فتنـه 
هـای داخلـی و فتنـه 88 خنثـی کـرد، باید 
خـاک کـف پـای ایـن ملـت را بـه چشـم 
ملـت  یـک  ملـت،  ایـن  بوسـید،  و  کشـید 

وفـاداری اسـت.

خبر

افتتاح روكش های آسفالت 
محور كرمان - زرند 

ــان  ــری درمســير كرم روكــش آســفالت 27 كيلومت
شــرقی  آســفالت كمربنــد  روكــش  و  زرنــد   –
ــرف  ــا ص ــر ب ــول 9 كيلومت ــه ط ــد ب ــتان زرن شهرس
مجمــوع اعتبــاری بالــغ بــر 105 ميليــارد لاير از محــل 
ــا حضــور  ــارات ســازمان راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای كشــور ب اعتب
رزم حســينی اســتاندار كرمــان و جمعــی از مســئولين اســتانی و محلــی در 
آســتانه فرارســيدن 22 بهمــن ســالروز شــكوهمند انقــالب اســالمی افتتــاح 
ميشــود.خداداد مقبلــی مديــركل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای اســتان 
كرمــان گفــت: طــرح هــای روكــش آســفالت شــامل عمليــات لكــه گيــری، 
درزگيــری، تــراش آســفالت قديــم و روكــش آســفالت جديــد در ســه اليــه 
انجــام شــده اســت. ايــن محــور بعنــوان جــاده ترانزيتــی اهميــت ويــژه ای 
ــه  ــه لحــاظ حمــل ونقــل جــاده ای دارد و محــل اتصــال بنــادر جنوبــی ب ب
نيمــه شــرقی كشــور اســت و نــاوگان بــاری از بندرعبــاس و بنــدر چابهــار بــه 

مرزهــاي شــرقی كشــوراز ايــن محــل عبــور مــی كننــد.

پل باغملی کرمان 
افتتاح شد

تقاطــع غیر همســطح چهــارراه ولیعصر)عــج( 
بــا شــب  همزمــان  شــنبه  شــامگاه  کرمــان 
ــان و  ــه کرم ــام جمع ــور ام ــا حض ــن ب 22 بهم
اســتان  ثــارهللا  ســپاه  فرماندهــی  جانشــین 
کرمــان و جمعــی از مســئوالن محلــی در کرمــان برگــزار شــد.آنطور کــه 
ــتان  ــه در اس ــده ولی فقی ــم نماین ــن مراس ــد در ای ــی نویس ــنیم م تس
ــی در  ــگاه مهم ــادی جای ــتقالل اقتص ــه اس ــه اینک ــاره ب ــا اش ــان ب کرم
ــه دشــمن وابســته شــویم،  کشــور دارد گفــت: اگــر از نظــر اقتصــادی ب
ــم  ــازندگی خات ــرارگاه س ــد. ق ــم ش ــی خواهی ــای فراوان ــار چالش ه دچ
ــه نشــان داد،  ــه درون اســت ک ــی اقتصــاد وابســته ب ــوی عمل ــک الگ ی
ــای  ــه ظرفیت ه ــکا ب ــا ات ــی را ب ــی فن ــود و مهندس ــتقل ب ــوان مس می ت
ــان داد،  ــاء نش ــازندگی خاتم االنبی ــرارگاه س ــرد. ق ــدازی ک ــی راه ان داخل
ــد  ــد، می توانن ــگ را اداره کنن ــتند جن ــا توانس ــان م ــه جوان ــور ک همانط

ــد. ــت کنن ــز مدیری ــور را نی ــاد کش اقتص

آبفاشهریراهداری
بــا  همزمــان 
از  روز  هشــتمین 
ــا حضور  دهــه فجر،ب
بردســیر،  فرمانــدار 
نماینــده مــردم شهرســتانهای ســیرجان و 
ــورای اســالمی،معاون  ــس ش بردســیر در مجل
فنــی و مهندســی و مدیــر روابــط عمومــی 
شــرکت آبفــا اســتان کرمــان، مدیــر امــور آبفــا 
شهرســتان بردســیر و جمعــی از اهالــی شــهر 
گلــزار، کلنــگ احــداث مخــزن 3000 مترمکعبی 
ــگ  ــن زده شــد. در مراســم کلن ــه زمی ــزار ب گل
ــاون  ــاس ســلطانی مع ــن مخــزن عب ــی ای زن
فنــی و مهندســی شــرکت آبفــا اســتان کرمــان 
ــزار از  ــهر گل ــه ش ــانی ب ــامانه آبرس ــت: س گف

ســال 1394 آغــاز شــده کــه ایــن ســامانه 
شــامل حفــر و تجهیــز یــک حلقــه چــاه، 
خطــوط جمــع آوری در اقطــار 200،250، 355 از 
نــوع پلــی اتیلــن بــه طــول 2 کیلومتــر کــه 700 
ــه  ــال ب ــام شــده اســت.خط انتق ــر آن انج مت
شــهر از نــوع پلــی اتیلــن بــه قطــر 400 میلــی 
متــر، خــط انتقــال بــرق بــه طــول 1.5 کیلومتر 
کــه 750 متــر آن انجــام شــده و بازســازی 
ــوع  ــر از ن ــه طــول 20 کیلومت شــبکه شــهری ب
پلــی اتیلــن در اقطــار 63،90،110،200 کــه 14.5 
کیلومتــر آن انجــام شــده و احــداث ســاختمان 
ــاز  ــورد نی ــار م ــی شــود. اعتب ــرداری م ــره ب به
ایــن پــروژه 8 میلیــارد تومــان اســت کــه 322 

ــت. ــه اس ــاص یافت ــان اختص ــون توم میلی

کلنگ احداث مخزن 3 هزار مترمکعبی 
گلزار به زمین زده شد
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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صمت به گزارش روابط عمومی بیمه ایران ، تمامی شرکت کنندگان در مراسم راهپیمایی 
22بهمن امسال در سراسر کشور تحت پوشش بیمه حوادث برای خطرات فوت یا 
نقص عضو کلی و جزیی قرار گرفتند. برای هر نفر تا سقف 20 میلیون و در صورت 

فوت یا قطع عضو دایم تا سقف 210 میلیون تومان در نظر گرفته شده است.
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شــرکت  ریــزی  برنامــه  معــاون 
مادرتخصصــی تولیــد نیــروی بــرق 
ــران  ــی گفــت: در حــال حاضــر ای حرارت
بــه لحــاظ ظرفیــت منصوبــه بــرق رتبــه 
نخســت منطقــه و جایــگاه چهاردهــم را 

در جهــان دارد.
حمیدرضــا عظیمــی در مصاحبــه بــا 
رادیــو اظهــار داشــت: خوشــبختانه از 
ــش  ــون بی ــاری تاکن ــال ج ــدای س ابت

ــروگاه  ــگاوات نی ــزار و 800 م ــک ه از ی
ــرق  ــری ب ــت سراس ــه ظرفی ــی ب حرارت

ــت. ــده اس ــه ش ــت اضاف مملک
ــرف  ــک مص ــه پی ــاره ب ــن اش وی ضم
افــزون بــر 55 هــزار مگاواتــی بــرق 
طــی ســال جــاری در ایــران گفــت: 
ــرق  ــروگاه هــای ب ــه نی ظرفیــت منصوب
ــزار  ــت ه ــا ســال 1357 هف ــران ت در ای
ــون  ــم اکن ــه ه ــوده ک ــگاوات ب و 24 م

و 343  هــزار  بــه 78  میــزان  ایــن 
ــه  ــگاوات رســیده اســت.عظیمی ادام م
از  نشــان  ارقــام مزبــور  و  آمــار  داد: 
ایــن دارد کــه درصــد افزایــش ظرفیــت 
تولیــد بــرق ایــران بــه مراتــب بیشــتر از 
رشــد جمعیــت بــوده اســت.وی میــزان 
ــک  ــران را ی ــی ای ــرق صادرات ــت ب ظرفی
هــزار و 500 مــگاوات عنــوان کــرد و گفت: 
ایــن میــزان بــرق در زمــان آف پیــک بــه 
کشــورهای همســایه صــادر و در مقاطــع 
پیــک مصــرف )تیــر و مــرداد( وارد مــی 
شــود. بــرق یکــی از مهــم تریــن انــرژی 
هاســت کــه بــرای تمامــی اقتصــاد هــا 
اعــم از توســعه یافتــه و در حال توســعه 

ــزایی دارد. ــت بس اهمی

ایران رتبه چهاردهم جهان 

در تولید برق را دارد

همگراییقیمتهایداخلی

وخارجیدرصنعتفوالد

دکتــر علیرضــا عــکاف زاده، رییــس هیــات مدیــره و مدیرعامــل 
شــرکت صنایــع فــوالد کرمــان )بردســیر( در گفــت و گــو بــا  چیــالن  در 
بیــان رقابــت پذیــری صنعــت فــوالد ایــران از بازارهــای جهانــی گفــت: 
ــوالد  ــی ف ــت جهان ــش قیم ــر از افزای ــواره متاث ــران هم ــوالد ای ــازار ف ب
ــا هــم مقایســه کنیــم  ــی را ب ــوده اســت و وقتــی قیمــت هــای جهان ب
ــه  ــزود: هرگون ــن قیمــت هــا مشــخص مــی شــود.وی اف ــی ای همگرای
ــذار اســت  ــر گ ــز تاثی ــی نی ــد داخل ــر تولی ــی ب ــازار جهان ــری در ب تغیی
ــای  ــوالد و واحده ــد ف ــف تولی ــای مختل ــر در بخــش ه ــن تاثی ــا ای ام
ــد،  ــی کنن ــد م ــر تولی ــا یکدیگ ــاوت ب ــی متف ــه محصوالت ــی ک گوناگون
یکســان نبــوده و نیســت. گاهــی ایــن تغییــر قیمــت هــا قابــل پیــش 
ــای  ــه واحده ــز موجــب وارد شــدن شــوک ب ــی نی ــی اســت و گاه بین
تولیــد کننــده فــوالد مــی شــود.عکاف زاده خاطرنشــان کــرد: بــه طــور 
کلــی میــزان تاثیــر در مــورد نــوع محصــول تولیــدی، صادراتــی و 
ــه  ــرای اینک ــه ب ــک کارخان ــود و ی ــد ب ــدازه نخواه ــک ان ــه ی ــی ب واردات
کمتریــن آســیب را از ایــن گونــه شــوک هــا ببینــد بــه درایــت و 
مدیریــت توانمنــدی نیــاز دارد.وی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه 
ــز  ــی چیســت؟  نی ــن واحدهــای صنعت ــت بی ــورد رقاب نظــر شــما در م
بهاظهــار داشــت: در واقــع وجــود رقابــت ســازنده در میــان واحدهــای 
ــه  ــل ب ــزه و می ــاد انگی ــرای ایج ــی ب ــل مهم ــت، عام ــدی و صنع تولی
پیشــرفت اســت و بــدون تردیــد همیــن رقابــت اســت کــه شــکوفایی 
در صنعــت را موجــب مــی شــود و مــا خــود را از ایــن مســاله مســتثنی 
نمــی دانیم.عــکاف زاده تاکیــد کــرد: هــر تولیدکننــده موفقــی بایــد بــه 
ــرام  ــتانداردها و احت ــت اس ــت محصــول، رعای ــل کیفی ــی مث فاکتورهای

ــد. ــت بده ــده اهمی ــوق مصــرف کنن ــه حق ب

8 میلیارد دالر 
عقب ماندگی صادراتی

ــش  ــداف از پی ــه اه ــا توجــه ب ب
ــران  ــادرات ای ــده، ص ــن ش تعیی
در 9 مــاه اول ســال می بایســت 
ــوده  ــون دالر ب ــارد و ۷50 میلی ــادل 39 میلی ــددی مع ع
ــارد  ــده 31 میلی ــق ش ــه محق ــت آنچ ــا در نهای ــد ام باش
ــن  ــر در ای ــارت دیگ ــه عب ــت. ب ــون دالر اس و 6۴0 میلی
مــدت بالــغ بــر هشــت میلیــارد و 110 میلیــون دالر 
عقب ماندگــی در تحقــق اهــداف صادراتــی مشــاهده 
ــا صــادرات کاال  ــط ب ــای مرتب ــق برنامه ه می شــود و تحق
بــه طــور معمــول رخ نــداده و هــر ســال بخشــی از ایــن 

اهــداف عملیاتــی نمی شــود.

خطر مرد بیمار اوپک 
برای بازار نفت

تولیــد نفــت کشــور ونزوئــال عضــو 
ــتناکی رو  ــد وحش ــا رون ــک ب اوپ
ــامبر  ــش اســت و در دس ــه کاه ب
بــه حــدود 1.6 تــا 1.۷ میلیــون 
بشــکه در روز کاهــش یافــت. بــر مبنــای ســاالنه، تولیــد 
ونزوئــال از 2.1۸ میلیــون بشــکه در روز در ســال 201۷ بــه 
ــاری  ــالدی ج ــال می ــکه در روز در س ــون بش 1.۴3 میلی
ــزار بشــکه در  ــه حــدود ۷00 ه ــت ک ــد یاف کاهــش خواه
ــد  ــران هشــدار می دهن ــود. تحلیلگ روز کاهــش خواهــد ب
افــت تولیــد نفــت ونزوئــال خطــر جــدی و واضحــی بــرای 

ــازار نفــت اســت. ب

خودکفایی گندم 
در سال 96 تکرار شد

پــور  اســفندیاری  اســماعیل 
در  گنــدم  طــرح  مجــری 
کشــور گفــت: در حــال حاضــر 
صنــف،  از  اعــم  محصــول  ایــن  مصــرف  مجمــوع 
صنعــت، خبــازی هــا، بــذر و غیــره در کشــور 13 
ــی  ــال زراع ــی س ــن ط ــت.  همچنی ــن اس ــون ت میلی
گذشــته 12 میلیــون و 300 هــزار تــن گنــدم برداشــت 
ــول  ــن محص ــون ت ــزان 9 میلی ــن می ــه از ای ــده ک ش
از کشــاورزان خریــداری شــده  تضمینــی  بصــورت 
ــک  ــاالنه ی ــور س ــدم در کش ــی گن ــذر مصرف ــت. ب اس

میلیــون و 200 هــزار تــن اســت.

ورود نخستین قطار باری 
روسیه به بارانداز آستارا

ریــل  عملیــات  تکمیــل  بــا 
ــتارا -  ــن آس ــط آه ــذاری خ گ
ــاری  ــار ب آســتارا، نخســتین قط
روســیه در نوزدهمیــن روز بهمــن 1396 بــه بارانــداز 
آســتارا در اســتان گیــالن وارد شــد. ایــن قطــار حامــل 6 
واگــن تختــه نــراد و ام دی اف بــا ظرفیــت حمــل 55 تن 
ــار در هــر واگــن از مســیر ریلــی جمهــوری آذربایجــان  ب
وارد ایــران شــده اســت. بــار قطــار در بارانــداز تخلیــه و بــا 
کامیــون هــا بــه مقاصــد خــود در ایــران منتقــل خواهــد 
شــد و راه آهــن آســتارا -آســتارا بــرای کشــورهای منطقــه 

ــادی دارد. ــاری زی ــت تج اهمی

تجارتاقتصاداقتصاد انرژی

توســعه  ســازمان  آفریقایــی  عربــی  دفتــر  معــاون 
ــم  ــدی حج ــش 127 درص ــر از افزای ــران خب ــارت ای تج
ــال 1396، در  ــه س ــا در10 ماه ــه غن ــران ب ــادرات ای ص
ــا مــدت مشــابه پارســال داد و گفــت: بیــش  مقایســه ب

ــد. ــادر ش ــور ص ــن کش ــه ای ــون دالر کاال ب از 6 میلی
ــور  ــه کش ــادرات ب ــم ص ــه داد: حج ــالح ادام ــرداد ف مه
ــون دالر  ــش از 6 میلی ــه بی ــال ب ــه امس ــا در 10ماه غن
ــادرات  ــون دالر ص ــا 2.5 میلی ــه ب ــه در مقایس ــید ک رس
ــدی را  ــد 127 درص ــال 1395، رش ــابه در س ــدت مش م

. نشــان می دهــد 
وی توضیــح داد: افزایــش حجــم صــادرات بــه غنــا 
شــامل اضافــه شــدن کاالهــای صادراتــی جدیــد بــه ایــن 
ــذ  ــور، کاغ ــت، روغــن موت ــر نف ــچ، قی ــه گ کشــور از جمل
ــت. ــی اس ــای چوب ــیمیایی و مبل ه ــه ش ــگ نیم فلوتین

ــا در  ــور غن ــه کش ــران ب ــادرات ای ــا، ص ــزارش ایرن ــه گ ب
ــه  ــوده ک ــزار دالر ب ــون و 307 ه ــک میلی ــال 1394 ی س
در ســال 95 بــه ســه میلیــون و 532 هــزار دالر رســیده 

ــود. ب

ــت:  ــای هــدف گف ــا قاچــاق کااله ــارزه ب ــرکل مب ــاون مدی مع
در حــال حاضــر 90 درصــد ســهم بــازار ســیگار از طریــق 
تولیــد داخــل، پنــج درصــد از مجــرای واردات و پنــج درصــد 

ــود. ــن می  ش ــاق تأمی ــکل قاچ ــه ش ــده ب باقیمان
ارائــه  بــه  ایســنا،  بــا  گفت وگــو  در  موســی زاده  رضــا 
ــی  ــواد دخان ــن وضعیــت قاچــاق م ــاره آخری ــی درب توضیحات
پرداخــت و اظهــار کــرد: برابــر برنامــه پنجــم توســعه )تبصــره 
ــف شــد  ــت مکل ــوع و دول ــاده 102( واردات ســیگار ممن 3 م
نیــاز کشــور را بــا همــان برنــد اصلــی از طریــق تولیــد داخــل 

تأمیــن کنــد و تــا پایــان ســال پنجــم برنامــه توســعه، 
ــا واردات  واردات ســیگار را بــه صفــر برســاند. بــر همیــن مبن
ســال بــه ســال کمتــر شــد و ســهم خــود را بــه تولیــد داخــل 

ــه قاچــاق. ــه ب داد؛ ن
حقوقــی  و  حقیقــی  واحدهــای  تعــداد  اســت  گفتنــی 
ســطح  در  مــورد   1256 دخانــی  محصــوالت  توزیع کننــده 
اســتانی و سراســری اســت.تعداد واحدهــای تولیدکننــده 
ــیگار 16 و در  ــش س ــاری در بخ ــال ج ــان س ــی در پای دخان

بخــش تنباکــو 2۷ مــورد بــوده   اســت.

فقط ۵ درصد از سیگارها قاچاق هستندافزایش 127 درصدی حجم صادرات ایران به غنا

گزارش بانک ملی مرکزی از دستاوردهای پسابرجامی به مناسبت جشن انقالب

در 6 بانک جدید خارجی حساب باز شد
قــرارداد  توانســت  ایــران 
ــر  ــن اوب ــاری بی ــط اعتب خ
بانــک اتریــش بــا 14 بانــک ایرانــی 
ــورو را  ــارد ی ــک میلی ــغ ی ــه مبل ب
امضــا و قــرارداد خــط اعتبــاری بین 
دانســکه بانک دانمــارک بــا 10 بانــک 
ایرانــی بــه مبلــغ 500 میلیــون یــورو 
را نهایــی کنــد. همچنیــن بانــک 
مرکــزی موفــق شــد اتصال ســامانه 
شــتاب ایــران بــه ســوئیچ کارت 
ــی  ــام MIR را اجرای ــه ن ــیه ب روس
کنــد کــه در مرحلــه آزمــون قــرار دارد

از  گزارشــی  در  مرکــزی  ملــی  بانــک 
مناســبت  بــه  خــود  دســتاوردهای 
پیــروزی  ســالگرد  نهمیــن  و  ســی 
ــاح  ــرد افتت ــالم ک ــالمی، اع ــالب اس انق
ــان  ــار عم ــای صح ــزد بانک ه ــاب ن حس
ــعبه  ــیه، ش ــی روس )Sohar(، وی.تی.ب
آر.بــی.آی  ســپه،  بانــک  فرانکفــورت 
)کیــو. قطــر  ملــی  بانــک  اتریــش، 
ــورت  ــوئیس ص ــروم س ــی( و گازپ ان.ب

گرفــت.
همچنیــن از زمــان اجــرای برجــام )دی 
1394( تــا ســی ام دی مــاه امســال 
ــدود 284  ــا ح ــزاری ب ــه کارگ 818 رابط
ــا  ــرار شــده اســت ت ــک خارجــی برق بان
روابــط بانکــی و تجــاری کشــور تســهیل 

شــود.
امضــای قــرارداد پیمــان  پولــی )ســوآپ( 
بانــک  بیــن  لیــر  و  ریــال  دوجانبــه 
ــق آن  ــه طب ــه ک ــران و ترکی ــزی ای مرک
ــادل آن  ــار و مع ــر اعتب ــارد لی ــج میلی پن
بــه ریــال ایــران در اختیــار یکدیگــر 
ــی  ــرای تامیــن مال ــا ب ــرار داده شــد ت ق
دو  بیــن  ســرمایه گذاری  و  تجــارت 
ــرد، از  ــرار گی ــتفاده ق ــورد اس ــور م کش

اقــدام هــای بانــک مرکــزی بــوده اســت.
همچنیــن ایــران توانســت قــرارداد خــط 
ــا  ــش ب ــک اتری ــر بان ــن اوب ــاری بی اعتب
14 بانــک ایرانــی بــه مبلــغ یــک میلیــارد 
ــاری  یــورو را امضــا و قــرارداد خــط اعتب
 10 بــا  دانمــارک  دانســکه بانک  بیــن 
بانــک ایرانــی بــه مبلــغ 500 میلیــون 

ــد. ــی کن ــورو را نهای ی
مربــوط  موافقت نامه هــای  امضــای 
بــه اعطــای اعتبــار صادراتــی دولــت 
ــران  ــت ای ــه دول ــیه ب ــیون روس فدراس
2.2میلیــارد  حــدود  ســقف  تــا 
2پــروژه  بــرای تامیــن  مالــی  یــورو 
دولتــی بیــن وزارت امــور اقتصــادی 
دارایــی  وزارت  و  ایــران  دارایــی  و 
روســیه و امضــای چهــار فقــره قــرارداد 
ــم بانــک کــره  کوتاه مــدت بیــن اگزی
پاســارگاد،  بانک هــای  و  جنوبــی 
ــت  ــادرات و صنع ــعه ص ــیان، توس پارس
و معــدن در مجمــوع بــه مبلــغ معــادل 
دیگــر  از  دالر  میلیــون   400 یورویــی 
اقــدام هــای بانــک مرکــزی در تامیــن 
مالــی خارجــی بــه شــمار مــی رود.

قــرارداد  امضــای  گــزارش  ایــن  در 

اس.ام. بانــک  بیــن  کوتاه مــدت 
بی.ســی ژاپــن و بانــک ملــت بــه مبلــغ 
حــدود 35 میلیــون دالر، امضــای 13 
بیــن  کوتاه مــدت  قراردادهــای  فقــره 
بانک هــای  خارجــی  هــای  شــعبه 
ــیا  ــکو و پرش ــس مس ــی، میربیزین ایران
اینترنشــنال )PIB( بــا شــبکه بانکــی 
کشــور در مجمــوع بــه مبلــغ حــدود 365 
میلیــون دالر و امضــاء تفاهم نامه هــای 
و  مرکــزی  بانــک  بیــن  همــکاری 
ایتالیــا  صادراتــی  بیمــه  مؤسســه 
صادراتــی  بیمــه  مؤسســه  )ســاچه(، 
ــره ای  ــای ک ــش )OeKB(، بانک ه اتری
)اگزیــم بانــک کــره و بانــک توســعه 
کــره یــا کا.دی.بــی(، طرف هــای روســی 
)مؤسســه بیمــه صادراتــی EXIAR و 
ــوم بانــک - VEB(، اگزیــم  ونــش اکون
بانــک هنــد، بانــک توســعه چیــن )ســی.

دی.بــی( و مؤسســه EXIAR بــه عنــوان 
ــزی در  ــک مرک ــر بان ــتاوردهای دیگ دس

ــت. ــده اس ــد ش ــر قی ــای اخی ــاه ه م
ــد  ــق ش ــزی موف ــک مرک ــن بان همچنی
بــه  ایــران  شــتاب  ســامانه  اتصــال 
ــام MIR را  ــه ن ــیه ب ــوئیچ کارت روس س

اجرایــی کنــد کــه در مرحلــه آزمــون قــرار 
دارد؛ اقــدام هــای مقدماتــی مشــابه 
ــان  ــه ســوئیچ کارت عم ــرای اتصــال ب ب

ــت.  ــه اس ــام گرفت ــز انج نی
راه انــدازی سیســتم مکانیــزه معامــالت 
در  ارزی  معامــالت  بین بانکــی  ارزی 
مهرمــاه بــا هــدف تعمیــق معامــالت 
ارزی در بــازار بین بانکــی ارز کــه موجــب 
ــالت  ــهیل معام ــی و تس ــش کارای افزای
ارزی در سیســتم بانکــی و ایجــاد پایگاه 
ــل درگاه  ــی شــده اســت و تکمی اطالعات
ــط در یکســال  ارزی و ســامانه های مرتب
ــری و  ــزی پیگی ــک مرک ــته در بان گذش

اجــرا شــده اســت.
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در این صفحه مهم ترین اخباری را که روزنامه های محلی به پیام دیروز
آن پرداخده اند را می بینید.

روزنامه »اصفهان امروز«خبر داد: 
سینماهای اصفهان 4 برابر می شوند.

روزنامه »خراسان شمالی« 
خبر داد: معرفی بجنورد بعنوان شهر دوستدار 

کودک.

روزنامه »شهرآرا«نوشت:حرف مردم 
شکایت از فساد و تبعیض است.

روزنامه »پیام سپیدار« تیتر زد: 
تاالب صالحیه نظرآباد خشک شد.

روزنامه » افسانه «خبر داد: بازآفرینی 
شهری به جای مسکن مهر.

روزنامه »خبر شمال«نوشت: 
مدیرانی که فیلم بازی می کنند فیلم نمی 

بینند.

روزنامه »بشارت یزد« تیتر زد 
اشتغالزایی برای 3هزار نفر در استان یزد

روزنامه »صبح ساحل« نوشت: 
امکانات برای حل مشکالت جزایر بسیج شود.

روزنامه » سپهر «نوشت: دستان خالی 
همدان از پلی اتیلن باختر.

روزنامه »خراسان جنوبی« 
نوشت: نهبندان دچار محرومیت و نابرابری 

است.

روزنامه »سپهر ایرانیان« نوشت: 
تردد خودروهای سنگین در البرز ممنوع شد.

روزنامه »سرخاب« نوشت: برخی از 
برنامه ریزان هیچ آشنایی با روستاها ندارند.

اصفهان

خراسان شمالی

مشهد

کرج

فارس

مازندران

یزد

هرمزگان

غرب کشور

خراسان جنوبی

البرز

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

عکس نشنال جئوگرافیک دو روباه قرمز را در جزیره هوکایدو ژاپن نشان می دهد.۳9سال قبل؛ روزی که مردم زندان اوین را تصرف کردند   /   ایرنا

یک دوره مسابقات چوگان به مناسبت دهه فجر در میدان نقش جهان اصفهان برگزار شد.  /    میزان
سمانه بیرامی باهر اسکی باز ایرانی 

حاضر المپیک زمستانی الجزیره 

سرشماری ساالنه حیوانات ساکن باغ وحش 
لندن آغاز شد.  /   گاردین

سی و هشتمین دوره رقابت های بین المللی کشتی آزاد
 جام تختی در تبریز   /  میزان

AP /    درگیری در کنیا مراسم پرشکوه و تماشایی راهپیمایی بیست و دوم بهمن ماه با حضور گسترده مردم   /  فارس
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بین الملل 

در این صفحه می توانید مهم ترین خبرهای

رسانه های مختلف جهان را ببینید

        آگهی تحدید حدود اختصاصی
تحدیــد حــدود اختصاصــی ششــدانگ یــک بــاب خانــه و 
ــی  ــماره فرع ــه ش ــع ب ــاحت 156/51 مترمرب ــه مس ــه ب محوط
9547  مجــزی شــده از  606 از ســنگ اصلــی 8 واقــع در قریــه طــوالرود 
بخــش 28 گیــان تصرفــات مالکانــه آقــای مجتبــی حســین پــور دیــزگاه 
ــور حبیــب محــرز  ــگان پ ــی ملــک از مالــک رســمی ی ــد بهــرام انتقال فرزن
ــف  ــن تکلی ــون تعیی ــه قان ــن نام ــاده 13 آئی ــتناد م ــه اس ــذا ب ــده ل گردی
ــی  ــمی آگه ــند رس ــد س ــای فاق ــاختمان ه ــی و س ــی اراض ــت ثبت وضعی
تحدیــد حــدود اختصاصــی بــه نــام مجتبــی حســین پــور دیــزگاه منتشــر 
ــه  ــی رســاند ک ــی م ــوق ارتفاق ــان حق ــن صاحب ــه مجاوری ــه اطــاع کلی و ب
تحدیــد حــدود پــاک موصــوف از مــورخ 96/12/15  راس ســاعت 9 صبــح 
در محــل شــروع و بــه عمــل خواهــد آمــد چنانچــه هــر یــک از مجاوریــن 
ملــک مرقــوم بــه حــدود و حقــوق ارتفاقــی ملــک مرقــوم واخواهــی داشــته 
باشــند مــی تواننــد از تاریــخ تنظیــم صورتمجلــس تحدیــدی ظــرف مــدت 
ــش  ــاک تال ــت اســناد و ام ــه اداره ثب ــا ب ــراض خــود را کتب ســی روز اعت
ــی  ــه اصاح ــن نام ــاده 86 آئی ــر م ــد و براب ــذ نماین ــید اخ ــلیم و رس تس
قانــون ثبــت معتــرض بایــد ظــرف یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه 
ایــن اداره دادخواســت بــه دادگاه محــل تقدیــم دارد در غیــر ایــن صــورت 
ــت  ــم دادخواس ــدم تقدی ــی ع ــه گواه ــور ارائ ــدت مذب ــت م ــس از گذش پ
ــه  ــدون توجــه ب ــن اداره ب ــی او ای ــده قانون ــا نماین ــه وســیله متقاضــی ی ب

ــد داد. ــه خواه ــی را ادام ــات ثبت ــراض عملی اعت
تاریخ انتشار:96/11/23   
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        آگهی تحدید حدود اختصاصی
تحدیــد حــدود اختصاصــی ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن 
ــه مســاحت 310/50  ــاری مســکونی ب ــاب انب ــر یکب مشــتمل ب
مترمربــع بــه شــماره فرعــی 9509  مجــزی شــده از  542 از ســنگ اصلــی 
ــای  ــه آق ــات مالکان ــان تصرف ــش 28 گی ــوالرود بخ ــه ط ــع در قری 8 واق
ــی ملــک از مالــک رســمی  ــد میرفاضــل انتقال ســید ثابــت احســانی فرزن
ــه اســتناد مــاده 13 آئیــن نامــه  ــذا ب ــده ل ــی محــرز گردی ــه زمین عــزت ال
ــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد  قان
ــت  ــید ثاب ــام س ــه ن ــی ب ــدود اختصاص ــد ح ــی تحدی ــمی آگه ــند رس س
ــه اطــاع کلیــه مجاوریــن صاحبــان حقــوق ارتفاقــی  احســانی منتشــر و ب
مــی رســاند کــه تحدیــد حــدود پــاک موصــوف از مــورخ 96/12/14  راس 
ســاعت 9 صبــح در محــل شــروع و بــه عمــل خواهــد آمــد چنانچــه 
هــر یــک از مجاوریــن ملــک مرقــوم بــه حــدود و حقــوق ارتفاقــی ملــک 
مرقــوم واخواهــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ تنظیــم صورتمجلس 
ــت  ــه اداره ثب ــا ب ــود را کتب ــراض خ ــی روز اعت ــدت س ــرف م ــدی ظ تحدی
ــر مــاده 86  ــد و براب اســناد و امــاک تالــش تســلیم و رســید اخــذ نماین
آئیــن نامــه اصاحــی قانــون ثبــت معتــرض بایــد ظــرف یــک مــاه از تاریــخ 
تســلیم اعتــراض بــه ایــن اداره دادخواســت بــه دادگاه محــل تقدیــم دارد در 
غیــر ایــن صــورت پــس از گذشــت مــدت مذبــور ارائــه گواهــی عــدم تقدیــم 
دادخواســت بــه وســیله متقاضــی یــا نماینــده قانونــی او ایــن اداره بــدون 

ــه اعتــراض عملیــات ثبتــی را ادامــه خواهــد داد. توجــه ب
تاریخ انتشار:96/11/23   
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                     دادنامه 
پرونــده کاســه 9609981311001006 شــعبه 10 دادگاه خانــواده 
ــماره 9609971311001590  ــی ش ــم نهای ــت تصمی ــتان رش شهرس
خواهــان: رضــا ایــزدی طبالوندانــی فرزنــد حســن – خوانــده: فاطمــه نورانــی 
ــد اســمعیل – خواســته: صــدور گواهــی عــدم امــکان ســازش  دوســت فرزن

ــه درخواســت زوج ب
رای دادگاه

درخصــوص دعــوی رضــا ایــزدی طبالواندانــی بــه طرفیــت فاطمــه نورانــی دوســت 
بــه خواســته صــدور گواهــی عــدم امــکان ســازش جهــت اجــرای صیغــه طــاق بــا 
التفــات بــه اوراق و محتویــات پرونــده ماحصــل ادعــای خواهــان بــه شــرح متــن 
دادخواســت تقدیمــی و صورتجلســات مضبــوط در پرونــده بدیــن شــرح می باشــد 
کــه ) بــه موجــب ســند نکاحیــه پیوســت دادخواســت، مورخــه 88/4/15 بــا خوانده 
دعــوی ازدواج دایــم نمــودم فاقــد فرزنــد هســتم زوجــه مــدت نــه ماهــی اســت که 
در خــارج از کشــور ) آلمــان( بــه ســر مــی بــرد و از آنجــا پیغــام داده کــه زندگــی 
جدیــدی تشــکیل بدهــم و وی مــی خواهــد تنهــای زندگــی نمایــد علیهــذا تقاضای 
صــدور حکــم شایســته قانونــی مــورد استدعاســت( دادگاه بــا مداقــه در اظهــارات 
خواهــان بــدوا مســاعی الزم جهــت اصــاح ذات البیــن معمــول کــه موثــر در مقــام 
واقــع نگردیــد و نظــر بــه اینکــه بــه موجــب تصویــر مصــدق ســند نکاحیــه شــماره 
22951 صــادره ازســصوی دفتــر رســمی ثبــت ازدواج شــماره 96 رشــت عقــد دایــم 
نــکاح فیمابیــن طرفیــن پرونــده محــرز اســت و نظــر بــه اینکــه بــه موجــب مــاده 
1133 قانــون مدنــی مــرد مــی توانــد بــا رعایــت یکســری از شــرایط مقــرر قانونــی، 
از دادگاه تقاضــای طــاق زن خــود را بنمایــد کــه ازجملــه آن شــرایط تأدیــه حقــوق 
مالــی بــه موجــب مــاده 29 قانــون حمایــت خانــواده مصــوب 91/12/1 مــی باشــد 

و نظــر بــه اینکــه خوانــده) زوجه(مجهــول المــکان معرفــی شــده اســت و حســب 
بررســی و تحقیقــات معمولــه از آ]ریــن اقامتــگاه وی و نیــز بــا توجــه بــه نظریــه 
داوری و بــه نقــل از خانــواده خوانــده، وی در کشــور آلمــان زندگــی مــی کنــد و نظــر 
بــه اینکــه بررســی حقــوق مالــی و تعییــن تکلیــف در آن مــوارد ضروریســت لهــذا 
در خصــوص مهریــه نظــر بــه اینکــه زوج دلیلــی بــر بــری الذمــه شــدن خــود ابــراز 
ننمــوده اســت مکلــف اســت تعــداد 507 عــدد ســکه طــای تمــام بهــار آزادی را در 
حــق زوجــه تادیــه نمایــد ســایر حقــوق مالــی در فــرض اثبــات آن از ناحیــه زوجــه، 
حــق مطالبــه آن بعــد از انجــام و اجــرای صیغــه طــاق بــرای خوانــده باقــی خواهــد 
مانــد. و نظــر بــه حاکمیــت قاعــده فقهــی ) الطــاق بیــد مــن احــد بالســاق( مــرد 
مــی توانــد بــا اراده خویــش زن خــود را مطلقــه ســازد و نظــر بــه اینکــه بــه لحــاظ 
اصــرار زوجــه بــه جدایــی و طــاق ادامــه زندگــی امــکان پذیــر بنظــر نمــی آیــد لهذا 
ــت تشــخیص داده  ــون دادگاه دعــوی خواهــان را وارد و ثاب ــات معن ــه جه ــا ب و بن
ــی و مــواد 24- 26-  ــون مدن ــه مــواد 1120 – 1133 -1143- 1144  قان مســتندا ب
ــون  قانــون  ــواده مصــوب 91/12/1  و مــاده 198 قان 29- 34 قانــون حمایــت خان
ــوب 1379  ــی مص ــور مدن ــاب در ام ــی و انق ــای عموم ــی دادگاه ه ــن دادرس آیی
گواهــی عــدم امــکان ســازش جهــت اجــرای صیغــه طــاق درحــق خواهان صــادر و 
اعــام مــی نمایــد بــا قیــد اینکــه اوال: نــوع طــاق رجعــی اســت ثانیــا: مــدت اعتبار 
گواهــی عــدم امــکان ســازش بــرای تســلیم بــه دفتــر رســمی ازدواج و طــاق ســه 
مــاه پــس از تاریــخ ابــاغ رای قطعــی یــا قطعــی شــدن رای اســت رای صــادره 
غیابــی و ظــرف مهلــت بیســت روز از تاریــخ ابــاغ قابــل واخواهــی درایــن دادگاه 
و ســپس ظــرف مهلــت بیســت روز ازتاریــخ ابــاغ قابــل تجدیــد نظــر خواهــی در 

محاکــم محتــرم تجدیــد نظــر اســتان گیــان مــی باشــد.    

 رئیس شعبه دهم دادگاه حقوقی ) خانواده( رشت                                321

مانــدگار از حمایــت رهبــر حــزب اســالمی 
افغانســتان از حمــالت انتحــاری اخیــر نوشــت.

ادامــه  در  فرانــس24  خبرگــزاری 
درگیــری ترکیــه بــا کردهــا از کشــته شــدن 11 

ــر داد. ــرک خب ــی ت نظام

خبرگــزاری ســی ان ان بــه بررســی روند 
ــوژی در همــه  ــودن تکنول زندگــی و همــه گیرب
ــری آن  ــی شــکل گی ــن و چگونگ ــاد در ژاپ ابع

پرداختــه اســت.

خبرگــزاری دویچــه ولــه در راســتای 
تظاهــرات در ایتالیــا بــر ضــد نژادپرســتی عکســی 

ــرده اســت. منتشــر ک

ــده  الحیــات از انهــدام یــک جــت جنگن
اســراییلی در ســوریه نوشــته اســت.

ــر  ــپوتنیکحمالت اخی ــزاری اس خبرگ
ــرده اســت. ــوریه را بررســی ک ــراییل در س اس

روزنامه آبسرور
ــک  ــره شــمالی در المپی از حضــور ورزشــکاران ک

ــرده اســت. زمســتانی عکســی را منتشــر ک

خبرگزاری شینهوا 
از رشــد ارزش کارت هــای ســبز در بانــک هــای 

چیــن نوشــته اســت.

ــز نوشــت  ــورک تایم ــه نیوی روزنام
اســراییل درپــی از دســت دادن جــت جنگــی خــود 

در ســوریه ایــران را متهــم کــرده اســت.

افغانستان

فرانسه

آمریکا

آلمان

عربستان

روسیه

انگلستان

چین

آمریکا
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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  اطالع4
رسانی

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

هیـات موضـوع قانون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتـی و اراضی و سـاختمانهای 

فاقـد سـند رسـمی-آگهی موضوع ماده 3 قانـون و ماده 13 آئین نامـه قانون تعیین تکلیف 

وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی برابـر رای شـماره 10105۷2-

96/10/2۴ هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای 

فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتـی حوزه ثبت ملک بـم تصرفات مالكانـه بال معارض 

متقاضـی دانشـگاه علـوم پزشـکی و خدمـات بهداشـتی درمانـی بـم فرزنـد بشناسـه ملـی 

1۴000266۴99 در ششـدانگ مرکـز بهداشـت به مسـاحت 115۸/5 متر مربـع پالک 2 فرعی 

از ۷2۸ اصلـی واقـع در شهرسـتان بـم روسـتای کـرک بخش 31کرمـان خریـداری از مالک 

رسـمی آقـای نـادر عامـری محـرز گردیـده اسـت. لذا بـه منظـور اطالع عمـوم مراتـب در دو 

نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند 

مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولیـن آگهی به مدت 

دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید، ظرف مدت یـک ماه از 

تاریـخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت 

در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض طبـق مقررات سـند مالکیت صادر 

خواهـد شـد.تاریخ انتشـار نوبـت اول: 96/11/۸  تاریخ انتشـار نوبـت دوم: 96/11/23
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اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان 
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک بم

هیـات موضـوع قانون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتـی و اراضی و سـاختمانهای 

فاقـد سـند رسـمی-آگهی موضوع ماده 3 قانـون و ماده 13 آئین نامـه قانون تعیین تکلیف 

وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی برابـر رای شـماره 1010۷۷3-

96/10/2۷ هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای 

فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتـی حوزه ثبت ملک بـم تصرفات مالكانـه بال معارض 

متقاضـی دانشـگاه علـوم پزشـکی و خدمـات بهداشـتی درمانـی بـم فرزنـد بشناسـه ملـی 

1۴000266۴99 در ششـدانگ مرکـز بهداشـت یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 250/9 مترمربع 

پـالک 61 فرعـی از 300۸ اصلی واقع در شهرسـتان بک تاج آبـاد بخش 32 کرمان خریداری 

از مالـک رسـمی آقایـان رمضـان و جانعلـی تـاج آبـادی محـرز گردیده اسـت. لذا بـه منظور 

اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهی 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 اعتـراض خـود را به ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، 

ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی 

تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکور و عـدم وصول اعتـراض طبق 

مقـررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد.تاریخ انتشـار نوبـت اول: 96/11/۸  
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اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان 
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک بم

هیـات موضـوع قانون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتـی و اراضی و سـاختمانهای 

فاقـد سـند رسـمی-آگهی موضوع ماده 3 قانـون و ماده 13 آئین نامـه قانون تعیین تکلیف 

وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی برابـر رای شـماره 1010۷۷6-

96/10/2۷ هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای 

فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتـی حوزه ثبت ملک بـم تصرفات مالكانـه بال معارض 

متقاضـی دانشـگاه علـوم پزشـکی و خدمـات بهداشـتی درمانـی بـم فرزنـد بشناسـه ملـی 

1۴000266۴99 در ششـدانگ مرکـز بهداشـت یک بـاب خانه به مسـاحت32۴.۴5 مترمربع 

پـالک 29۸ فرعـی از 300۸ اصلـی واقع در شهرسـتان بم نرماشـیر روسـتای تـاج آباد بخش 

32 کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی آقـای رمضـان و جانعلـی تـاج آبادی محـرز گردیده 

اسـت. لـذا بـه منظـور اطـالع عموم مراتـب در دو نوبـت به فاصلـه 15 روز آگهی می شـود در 

صورتـی که اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می 

تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهی به مـدت دو ماه اعتـراض خود را به این اداره تسـلیم و 

پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مدت یـک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خـود را به 

مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهی اسـت در صورت انقضـای مدت مذکـور و عدم وصول 

اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیت صـادر خواهد شـد.تاریخ انتشـار نوبـت اول: 96/11/۸                

تاریـخ انتشـار نوبـت دوم: 96/11/23  رئیـس ثبـت اسـناد و امالک-محمـد امیری خواه

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

هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتـی و اراضی و سـاختمانهای 

فاقـد سـند رسـمی-آگهی موضـوع مـاده 3 قانون و مـاده 13 آئین نامه قانـون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 96/10/2۴-10105۷5 

هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند 

رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملک بـم تصرفات مالكانـه بال معـارض متقاضی 

دانشـگاه علـوم پزشـکی و خدمات بهداشـتی درمانی بم فرزند بشناسـه ملـی 1۴000266۴99 

در ششـدانگ مرکـز بهداشـت به مسـاحت 126۸/۴ متر مربع پالک ۴0 فرعـی از 2۸31 اصلی 

واقـع در شهرسـتان بـم بلـوار امـام کوچـه درمانگاه قاسـم زاده بخـش 29 کرمان خریـداری از 

مالـک رسـمی آقایـان سـیدابراهیم و سـید ابوالقاسـم ابراهیـم زاده محـرز گردیده اسـت. لذا 

بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهی مـی شـود در صورتی که 

اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 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 ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خود را بـه مراجع قضایی تقدیم 

نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض طبـق مقررات 

سـند مالکیت صادر خواهد شـد.تاریخ انتشـار نوبت اول: 96/11/۸ 

تاریخ انتشار نوبت دوم: 96/11/23       رئیس ثبت اسناد و امالک-محمد امیری خواه

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

هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی و اراضی و سـاختمانهای 

فاقد سـند رسمی

آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت 

ثبتـی و اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی برابـر رای شـماره 96/10/2۴-10105۸1 

هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد 

سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک بـم تصرفـات مالكانه بـال معارض 

متقاضـی دانشـگاه علـوم پزشـکی و خدمـات بهداشـتی درمانـی بـم فرزنـد بشناسـه ملی 

1۴000266۴99 در ششـدانگ مرکز بهداشـت یک باب خانه به مسـاحت 26۴.15 مترمربع 

پـالک 33 فرعـی از 6۷6 اصلـی واقـع در شهرسـتان بـم اسـفیکان بخـش 30 کرمـان 

خریـداری از مالـک رسـمی آقـای سـیدعلی سـجادی محـرز گردیده اسـت. لذا بـه منظور 

اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبـت به فاصله 15 روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص 

نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ 

انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت دو ماه اعتراض خـود را به این اداره تسـلیم و پـس از اخذ 

رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجـع 

قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول 

اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد.

تاریخ انتشار نوبت اول: 96/11/۸ 

تاریخ انتشار نوبت دوم: 96/11/23

 رئیس ثبت اسناد و امالک-محمد امیری خواه

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک رودبار جنوب 

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای 

فاقد سـند رسـمی 

آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی 

و اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی  برابـر رای شـماره 1395603190۷9000550-

95/09/15 هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن توضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان هـای 

فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملک رودبـار جنـوب تصرفـات مالکانه 

بالمعـارض متاقضـی آقـای عیسـی روی دل فرزنـد مراد بشـماره شناسـنامه 1۸150 صـادره از 

کهنـوج در یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 2۸۷.50 متر مربـع پـالک 112۸ فرعـی از1۸۸ اصلی 

مفـروز ومجـزی شـده از پـالک 1۸۸ اصلی قطعه سـه واقـع در شـهر رودبار بلوار شـهید پیکان 

بخـش ۴6 کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی خانـم مهسـا مهیمـی فرزند عبدالمهـدی محرز 

گردیـده اسـت.لذا بـه منظور اطـالع عموم مراتـب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شـود 

در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور مالکیت متاقضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند 

از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتراض خـود را به ایـن اداره تسـلیم و پس 

از اخـذ رسـید ظـرف مـدت یک ماهـه از تاریخ تسـلیم اعتراض دادخواسـت خـود را به مراجع 

قضایـی تقدیـم بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مذکور و عدم وصـول اعتراض طبـق مقررات 

سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد.م.الف 6۷1

تاریخ انتشار نوبت اول :96/11/0۸

تاریخ انتشار نوبت دوم :96/11/23

علی رحمانی خالص - رئیس ثبت اسناد امالک

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

هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتـی و اراضی و سـاختمانهای 

فاقـد سـند رسـمی-آگهی موضـوع مـاده 3 قانون و مـاده 13 آئین نامه قانـون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی و اراضی و سـاختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شـماره 96/10/2۴-1010569 

هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند 

رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملک بـم تصرفات مالكانـه بال معـارض متقاضی 

دانشـگاه علوم پزشـکی و خدمات بهداشتی درمانی بم فرزند بشناسـه ملی 1۴000266۴99 در 

ششـدانگ مرکـز بهداشـت یک بـاب خانه به مسـاحت 1۴35.25 مترمربع پـالک 2 فرعی از 

3313 اصلـی واقـع در شهرسـتان بم بـروات بلوار جنوبی بخش 31 کرمان خریـداری از مالک 

رسـمی آقـای محمـود برائـی نـژاد محرز گردیده اسـت. لـذا به منظـور اطالع عمـوم مراتب در 

دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت به صدور سـند 

مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـار اولین آگهـی به مدت 

دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید، ظـرف مدت یـک ماه از 

تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت در 

صـورت انقضـای مدت مذکـور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد 

شـد.تاریخ انتشـار نوبت اول: 96/11/۸  تاریخ انتشـار نوبت دوم: 96/11/23

 رئیس ثبت اسناد و امالک-محمد امیری خواه

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

هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتـی و اراضی و سـاختمانهای 

فاقـد سـند رسـمی-آگهی موضـوع مـاده 3 قانون و مـاده 13 آئین نامه قانـون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 96/10/2۴-10105۷۸ 

هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند 

رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملک بـم تصرفات مالكانـه بال معـارض متقاضی 

دانشـگاه علوم پزشـکی و خدمات بهداشتی درمانی بم فرزند بشناسـه ملی 1۴000266۴99 در 

ششـدانگ مرکز بهداشـت یـک باب خانه به مسـاحت ۴21.۸5 مترمربع پـالک یک فرعی از 

50۷0 اصلـی واقه در شهرسـتان بم روداب روسـتای طرز بخش 32 کرمـان خریداری از مالک 

رسـمی آقایـان غالمحسـین مشـکی محـرز گردیده اسـت. لذا به منظـور اطالع عمـوم مراتب 

در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهـی 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 

مـاه اعتـراض خـود را بـه این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظرف مدت یک مـاه از تاریخ 

تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت در صورت 

انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصول اعتـراض طبق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد.

تاریخ انتشار نوبت اول: 96/11/۸                تاریخ انتشار نوبت دوم: 96/11/23

 رئیس ثبت اسناد و امالک-محمد امیری خواه

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضـی و 

سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی-آگهی موضـوع ماده 3 قانـون و مـاده 13 آئین نامه 

قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی برابر 

رای شـماره 1010۷۴1-96/10/2۷ هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت 

ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حـوزه ثبت 

ملـک بـم تصرفـات مالكانه بـال معارض متقاضـی دانشـگاه علوم پزشـکی و خدمات 

بهداشـتی درمانی بم فرزند بشناسـه ملی 1۴000266۴99 در ششـدانگ مرکز بهداشـت 

بـه مسـاحت 1623 مترمربـع پـالک 9 فرعـی از 1562 اصلـی واقـع در شهرسـتان بـم 

خیابـان بوعلـی شـرقی کلینیک امـام محمدباقر بخـش 29 کرمان خریـداری از مالک 

رسـمی آقایـان مجیـد و حمیدرضـا عبداللهی گردیده اسـت. لذا به منظـور اطالع عموم 

مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت 

بـه صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از تاریخ انتشـار 

اولیـن آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ 

رسـید، ظـرف مـدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خـود را به مراجع 

قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکور و عـدم وصول 

اعتـراض طبـق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد.

تاریخ انتشار نوبت اول: 96/11/۸ 

تاریخ انتشار نوبت دوم: 96/11/23 

 رئیس ثبت اسناد و امالک-محمد امیری خواه

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی 

رسـمی-آگهی  سـند  فاقـد  سـاختمانهای  و  اراضـی 

موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون 

تعییـن  تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمان فاقـد سـند 

رسـمی برابـر رای شـماره13956031901۴0061۸9-95/05/06هیات 

و  اراضـی  ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  اول 

سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد  ثبتـی حـوزه 

ثبـت ملـک جیرفـت تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانم 

اللهـه جعفـری گـروه فرزندمحمـد بشـماره شناسـنامه29۸صادره از 

جیرفـت در ششـدانگ یـک بـاب خانه  بـه مسـاحت 2۸9/5۷متر 

مربـع پـالک565 فرعـی از 1- اصلی مفروز و مجزی شـده از پالک 

12فرعـی از1- اصلـی قطعه یـک واقع دراراضی محمد اباد مسـکون 

جبالبـارز جیرفـت بخش3۴کرمـان خریداری از مالک رسـمی آقای 

الـب ارسـالن طیـاری محـرز گردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـالع 

عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15 روزآگهـی مـی شـود در 

صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی 

اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـار اولین آگهی به 

مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه این اداره تسـلیم و پـس از اخذ 

رسـید، ظـرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض ،دادخواسـت 

خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیم نماینـد . بدیهی اسـت در صورت 

انقضـای مـدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض طبق مقررا ت  سـند 

مالکیـت صـادر خواهدشـد .م الـف /1036  تاریـخ انتشـار نوبـت 

اول96/11/09   تاریـخ انتشـار نوبـت دوم96/11/23

جواد فاریابی- رئیس ثبت اسناد امالک 

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان 
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک جیرفت 
ــت  ــن تکلیــف وضعی ــون تعیی ــات موضــوع قان هی

ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی-

آگهــی موضــوع مــاده3 قانون و مــاده 13آئیــن نامه 

قانــون تعییــن  تکلیــف وضعیــت ثبتــی واراضــی و ســاختمان 

فاقد ســند رســمی برابــر رای شــماره13966031901۴006۴5۷-

96/10/11هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت 

ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در 

واحــد  ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک جیرفــت تصرفــات مالکانــه 

ــاءهللا  ــی فرزندماش ــر نعمت ــای جعف ــارض متقاضــی آق بالمع

بشــماره شناســنامه ۷15صــادره از جیرفــت در ششــدانگ 

ــری  ــه کارگ ــه وخان ــر گلخان ــتمل ب ــن مش ــه زمی ــک قطع ی

بــه مســاحت23۸2متر مربــع پــالک23۴ فرعــی از25- 

ــی از25 -  ــالک - فرع ــده از پ ــزی ش ــروز و مج ــی مف اصل

اصلــی قطعــه یــک واقــع در اراضــی دهنــو امــالک جیرفــت 

ــراد  ــای م ــمی آق ــک رس ــداری از مال ــان خری بخش۴5کرم

ــوم  ــالع عم ــور اط ــه منظ ــت.لذا ب ــده اس ــرز گردی ــد مح تان

ــی شــود در  ــی م ــه 15 روزآگه ــه فاصل ــت ب ــب دردو نوب مرات

ــت  ــند مالکی ــدور س ــه ص ــبت ب ــخاص نس ــه اش ــی ک صورت

ــخ  ــد از تاری ــی توانن ــند م ــته باش ــی داش ــی اعتراض متقاض

ــود را  ــراض خ ــاه اعت ــدت دو م ــه م ــی ب ــن آگه ــار اولی انتش

ــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید، ظــرف مــدت  ــه ای ب

یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ،دادخواســت خــود را بــه 

ــی اســت در صــورت  ــد . بدیه ــم نماین ــی تقدی مراجــع قضای

انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررا 

ــف /1020 ــت صــادر خواهدشــد.م ال ــند مالکی ت  س

تاریخ انتشار نوبت اول96/11/09  

تاریخ انتشار نوبت دوم96/11/23

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 وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای 

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

تعییـن  تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضی و سـاختمان فاقد سـند رسـمی برابر رای 

شـماره13966031901۴00602۸-96/09/21هیات اول موضـوع قانـون تعیین تکلیف 

وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد  ثبتی 

حـوزه ثبـت ملک جیرفـت تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضی آقـای درویش 

نظـری فتـح آباد  فرزندمحمد بشـماره شناسـنامه۴صادره از جیرفت در ششـدانگ 

یـک بـاب خانـه قدیمی  به مسـاحت۷۷0متر مربع پالک1۴۸ فرعـی از 22- اصلی 

مفـروز و مجـزی شـده از پـالک 5فرعـی از22 - اصلـی قطعـه یک واقـع دراراضی 

فـردوس اسـفندقه جیرفـت بخش۴۴کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی آقـای 

محمدابراهیـم شـاپوری محرز گردیده اسـت.لذا به منظور اطالع عمـوم مراتب دردو 

نوبـت بـه فاصلـه 15 روزآگهـی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت بـه صدور 

سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـار اولین 

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

ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض ،دادخواسـت خـود را بـه مراجع 

قضایـی تقدیم نمایند . بدیهی اسـت در صورت انقضای مـدت مذکور و عدم وصول 

اعتـراض طبـق مقررا ت  سـند مالکیـت صادر خواهدشـد .م الـف /1021  

تاریخ انتشار نوبت اول96/11/09   تاریخ انتشار نوبت دوم96/11/23

جواد فاریابی-رئیس ثبت اسناد امالک 

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک جیرفت 
و  اراضـی  ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  هیـات 

سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی-آگهی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامه 

قانـون تعییـن  تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمان فاقد سـند رسـمی برابر 

رای شـماره13966031901۴006590-96/10/1۷هیات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیف 

وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد  ثبتی حوزه 

ثبـت ملـک جیرفـت تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضی آقـای محمد کرد سـتانی 

فرزنداصغر بشـماره شناسـنامه136۴6صادره از جیرفت در ششـدانگ یک باب خانه  به 

مسـاحت۴32/2۷متر مربـع پـالک626 فرعـی از 5۷6- اصلی مفروز و مجزی شـده از 

پـالک 1فرعـی از5۷6 - اصلـی قطعـه دو واقـع دربلـوار بعثت کوچه طب سـنتی اراضی 

حسـن ابـاد جیرفـت بخش۴5کرمان خریـداری از مالک رسـمی آقای مـراد ایرانمنش 

محـرز گردیـده اسـت.لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبـت به فاصله 15 روزآگهی 

مـی شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت به صـدور سـند مالکیت متقاضـی اعتراضی 

داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار اولیـن آگهی به مـدت دو ماه اعتـراض خود 

را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم 

اعتـراض ،دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی اسـت در صورت 

انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت  سـند مالکیـت صـادر 

خواهدشـد .م الـف /1006

تاریخ انتشار نوبت اول96/11/09    تاریخ انتشار نوبت دوم96/11/23

جواد فاریابی-رئیس ثبت اسناد امالک 

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

و  اراضـی  ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  هیـات 

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

قانـون تعییـن  تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمان فاقـد سـند رسـمی برابر 

رای شـماره13966031901۴006۴31-96/10/11هیات دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیف 

وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد  ثبتی حوزه 

ثبـت ملـک جیرفت تصرفـات مالکانه بالمعـارض متقاضی آقای غالمعلـی امیر افضلی 

فرزندگـد علـی بشـماره شناسـنامه 125صادره از جیرفت در ششـدانگ یک بـاب خانه و 

باغچـه سردسـیری بـه مسـاحت2000متر مربـع پـالک1۴ فرعـی از 62۴- اصلـی مفروز 

و مجـزی شـده از پـالک -فرعـی از62۴- اصلـی قطعـه 5 واقـع در اراضـی ده دیـوان 

سـاردوئیه جیرفـت بخش3۴کرمان خریداری از مالک رسـمی آقـای حیدر امیر افضلی 

محـرز گردیده اسـت.لذا به منظور اطـالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصلـه 15 روزآگهی 

مـی شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت به صـدور سـند مالکیت متقاضـی اعتراضی 

داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهی به مـدت دو ماه اعتـراض خود 

را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم 

اعتـراض ،دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی اسـت در صورت 

انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت  سـند مالکیـت صـادر 

خواهدشـد.م الـف /1016

تاریخ انتشار نوبت اول96/11/09  تاریخ انتشار نوبت دوم96/11/23

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 وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای 

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

تعییـن  تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمان فاقـد سـند رسـمی برابـر 

رای شـماره13966031901۴00۴۴61-96/0۷/15هیات دوم موضـوع قانـون تعییـن 

تکلیـف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد  

ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک جیرفـت تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانـم 

فاطمه سـنجری بنسـتانی فرزند محمد بشـماره شناسـنامه 5160صادره از جیرفت 

در ششـدانگ یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت ۴0۸/6۷متـر مربـع پـالک19۴ فرعی 

از 69- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک 1۴فرعـی از69- اصلـی قطعـه یک 

واقـع در اراضـی بنه بنسـتان جبالبارز جیرفـت بخش3۴کرمان خریـداری از مالک 

رسـمی خانـم نبـات سـنجری بنسـتانی محـرز گردیـده اسـت.لذا به منظـور اطالع 

عمـوم مراتـب دردو نوبـت به فاصله 15 روزآگهی می شـود در صورتی که اشـخاص 

نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی توانند از 

تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بـه مدت دو مـاه اعتراض خـود را به این اداره تسـلیم 

و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض ،دادخواسـت 

خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیم نماینـد . بدیهی اسـت در صـورت انقضای مدت 

مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهدشـد.

م الف /6۸0  تاریخ انتشار نوبت اول96/11/09   تاریخ انتشار نوبت دوم96/11/23

جواد فاریابی-رئیس ثبت اسناد امالک 

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 موضوع مــاده3 قانون و مــاده 13آئین 

نامــه قانــون تعییــن  تکلیــف وضعیــت ثبتــی واراضــی و ســاختمان فاقد ســند 

رســمی برابــر رای شــماره13966031901۴000923-96/02/21هیات دوم موضــوع 

قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند 

رســمی مســتقر در واحــد  ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک جیرفــت تصرفــات مالکانه 

ــماره  ــارفرزندابراهیم بش ــی افش ــود کریم ــای محم ــی آق ــارض متقاض بالمع

شناســنامه 311صــادره از جیرفــت در ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 

220متــر مربــع پــالک۸۷۸2 فرعــی از 5۷۴ - اصلــی مفــروز و مجزی شــده از 

پــالک ۴3فرعــی از5۷۴- اصلــی قطعــه دو واقــع در خیابــان مصطفی خمینی 

اراضــی جیرفــت بخــش۴5 کرمــان خریــداری از مالــک رســمی آقــای ابراهیــم 

کریمــی افشــار 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 داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریخ 

انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم 

ــراض  ــخ تســلیم اعت ــاه از تاری ــک م و پــس از اخــذ رســید، ظــرف مــدت ی

،دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد . بدیهــی اســت در 

صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند 

مالکیــت صــادر خواهدشــد .م الــف 1013

تاریخ انتشار نوبت اول96/11/09  تاریخ انتشار نوبت دوم96/11/23

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 وضعیـت ثبتـی اراضـی و 

سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی-آگهی موضوع مـاده3 قانون و مـاده 13آئین 

نامـه قانـون تعییـن  تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضی و سـاختمان فاقد سـند 

رسـمی برابر رای شـماره13966031901۴005۸55-96/09/1۴هیات دوم موضوع 

قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی 

مسـتقر در واحـد  ثبتـی حوزه ثبـت ملک جیرفت تصرفـات مالکانه بالمعارض 

متقاضـی آقـای عنایـت اله نـادری نژادکلـرود فرزندکرامت بشـماره شناسـنامه 

69صـادره از جیرفـت در ششـدانگ یـک بـاب خانه مشـتمل بر طبقـه فوقانی 

بـه مسـاحت316/19متر مربـع پـالک3193 فرعـی از 5۷9- اصلـی مفـروز و 

مجـزی شـده از پالک 5فرعـی از5۷9- اصلی قطعه دو واقـع در اراضی رهجرد 

جیرفـت بخـش۴5 کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی آقـای امـرهللا گیال نی 

محـرز گردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطالع عمـوم مراتـب دردو نوبت بـه فاصله 

15 روزآگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت 

متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـار اولیـن آگهی به 

مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظرف 

مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض ،دادخواسـت خود را به مراجع قضایی 

تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مدت مذکـور و عـدم وصول 

اعتـراض طبـق مقررات سـند مالکیت صادر خواهدشـد. م الـف /1011

تاریخ انتشــار نوبت اول96/11/09 تاریخ انتشــار نوبت دوم96/11/23

جواد فاریابی-رئیس ثبت اســناد امالک 
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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

سرگرمی

افقی
1- این كشور رتبه سوم جهان را به لحاظ 

رشداقتصادی در جهان دارا است، نرخ رشد 
اقتصادی این كشور 11/1درصد است - از 

توابع استان یزد - از عوامل اقتصادی درون 
جامعه

2- رهبر گروه - در بند و گرفتار - شایستگی
3- جناح لشگر - از خیابان های تهران - 

اهلی و سربه راه
۴- حافظه - الزم گردیدن - هم ردیف

5- كافی - اندازه - افزون تر - پراكندگی

6- دهلیز - بنگاهی انتفاعی كه عملیات 
تجاری، مالی و اقتصادی انجام می دهد - 

هوای بارانی
۷- زهرها - محكم - موجب زحمت

۸- مسافر سرزمین عجایب - زعفران
9- از كشورهایی كه شورای همكاری 

خلیج فارس را تشكیل می دهند - دور رفتن 
- صدمه

10- دودمان - ابر بارنده - كامل
11- دختر كارتونی - از ماه های پاییزی - 

عقیده - دریای تازی

12- روان - سرایت كردن - زاد و توشه
13- ستاد فرماندهی - ساعی - درس 

 نوشتنی
1۴- مالقات - بزهكار - كشوری كه به تازگی 

در پرچم خود تغییراتی داده است
15- رییس بانك مركزی اروپا - آغاز - 

نورانی

عمودی 
1- غنچه شكفته - بازار خرید و فروش اوراق 

بهادار - كالبد - زمان
2- حرف  دهن كجی - نقاش - پیرامون - از 

محصوالت نفتی صادراتی
3- همنشین - از ضمایر تازی - رفوزه - 

برودت
۴- بریدن شاخه های اضافی درخت - 

اصطالحی در علم اقتصاد كه به كاالهایی كه 
مستقیما مصرف نمی شوند اطالق می شود 

- غذای بیمار
5- شعله آتش - »هرگز نه« تازی - 

دوشیزه
6- از جمله كشورهای آسیایی كه برای 

كاهش بیكاری از گسترش بنگاه استفاده 
كرده اند - حرف ندا - ساده لوح

۷- تصدیق انگلیسی - این كشور رتبه پنجم 
جهان را از لحاظ نرخ تورم دارا است، نرخ 
تورم این كشور 1۴/5درصد است - طال یا 

نقره گداخته شده
۸- خاتون - حرف درد - گرفتنی از هوا - 
شخصی كه شغلش معامالت تجاری باشد

 -9

نوعی كبك - شهرك صنعتی دریایی در این 
منطقه به بهره برداری رسید - مایه ترقی!

10- شهر كوچك - نام تركی - سنگریزه های 
درخشان

11- سرزنش - طبق روز - دینداری

12- جانشین او - صورت خالصه دارایی و 
بدهی - جمالت منظوم

13- خالص و بی غل و غش - حرف 
همراهی- ساده - جواب پشتك

1۴- آب فروش - گزارش - سمت راست 

- شوربا
15- شكستن دندان از ریشه - یارگان 

ورزشی - نوعی قرارداد برای جبران خسارت 
- بنده زر خرید

جدول شماره ۱۱06

هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی 
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی آگهــی موضوع 
ــون تعییــن  ــون و مــاده 13 آئیــن نامــه قان مــاده 3 قان
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی
برابــر رای شــماره 139660318022007560 مــورخ 96/10/26 هیــات اول 
ــاختمانهای  ــی و س ــی اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان موض
ــال  ــک ماس ــت مل ــوزه ثب ــی ح ــد ثبت ــتقر در واح ــمی مس ــند رس ــد س فاق
ــد  ــد ســامانی فرزن ــای گل احم ــارض متقاضــی آق ــه بالمع ــات مالکان تصرف
جــان احمــد بشــماره شناســنامه 457 صــادره از ماســال در ششــدانگ یــک 
ــات  ــر اعیان ــتمل ب ــع  مش ــاحت 5670/43 مترمرب ــه مس ــن ب ــه زمی قطع
ــی  ــی از 55 اصل ــالک131  فرع ــع پ ــه مســاحت 264 مترمرب ــی کال ب احداث
ــه  ــع در قری ــی واق ــی از 55 اصل ــالک 34 فرع ــروز و مجــزی شــده از پ مف
وزمتــر بخــش 26 گیــالن خریــداری از مالــک رســمی محمدعلــی مرزبانــی 
محــرز گردیــده اســت . لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت 
ــه  ــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت ب ــه فاصل ب
ــد از  ــی توانن ــند م ــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باش ــند مالکی صــدور س
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 : 1396/11/23تاریخ انتشارنوبت دوم : 1396/12/8
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                       دادنامه
پرونــده کالســه 9509981823301047  شــعبه 101 دادگاه کیفــری دو شهرســتان 
ــا  ــد ب آســتارا )101 جزایــی ســابق( تصمیــم نهایــی شــماره – شــاکی: شــرکت برآون
نمایندگــی آقــای پرویــز فاتحــی بــه نشــانی گیــالن- آســتارا و بــا وکالــت خانــم آســیه شــفیقی 
عنبــران فرزنــد صفــا بــه نشــانی اردبیــل- نمین-خ:امــام- جنــب دادگســتری – متهــم: محمدرضا 

فکــری فرزنــد مرتضــی بــه نشــانی گیــالن – آســتارا- خ شــهید رســتمیان – اتهــام: جعــل
رای تصحیحی

ــداری  ــماره 9609971821101146- 96/7/24 اص ــه ش ــازده دادنام ــطر ی ــه در س ــه اینک ــر ب نظ
ازا یــن شــعبه ســهوا رای صــادره حضــوری و اعــالم شــده اســت علــی هــذا دادگاه مســتندا 
بــه مــاده 381 قانــون آئیــن دادرســی کیفــری مصــوب 1392 در ســطر یــازده دادنامــه فــوق 
الذکــر کلمــه )حضــوری( را بــه )غیابــی( اصــالح و دادنامــه مارالذکــر را تصحیــح مــی نمایــد 
دادگاه مقــرر مــی دارد تســلیم رونوشــت رای اصلــی بــدون رونوشــت رای تصحیحــی ممنــوع 
مــی باشــد رای صــادره غیابــی و ظــرف بیســت روز پــس از تاریــخ ابــالغ قابــل واخواهــی در 
همیــن شــعبه و پــس از انقضــای مــدت مذکــور ظــرف بیســت روز قابــل تجدیــد نظرخواهــی 

در محاکــم محتــرم تجدیــد نظــر اســتان گیــالن مــی باشــد.
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مفقودی
ــگ  ــه رن ــوگان L90 ب ــپ ل ــو تی ــواری رن ــودروی س ــت خ ــنامه مالکی ــی و شناس ــند کمپان س

ــور  ــماره موت ــران 56 و ش ــی 737ص11 ای ــماره انتظام ــه ش ــدل 1390 ب ــی م ــفید روغن س
W072063  و بــه شــماره شاســی NAPLSRALD01117170 مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط 
مــی باشــد.                                                                                                   339        

کتلــت یــک غــذای خوشــمزه ایرانــی اســت بــا 
ســیب زمینــی ســرخکرده و گوجــه فرنگــی بــرای 
ــا  شــام مناســب اســت. مــی توانیــد کتلــت را ب

یک ساالد شیرازی سرو کنید.مواد الزم: 
)مخلــوط  کــرده  چــرخ  گوشــت  گــرم   250

گوسفند و گوساله(
500 گرم سیب زمینی

1 عدد تخم مرغ
1 عدد پیاز متوسط

نیم قاشق چای خوری زردچوبه
1 قاشق چای خوری نمک و فلفل
روغن سرخکردنی به مقدار کافی

بــرای تهیــه کتلــت ابتــدا ســیب زمینی هــا را 
ــه  ــداری آب در دیگچ ــا مق ــپس ب ــویید و س بش
قــرار بدهیــد و بپزیــد، معمــوال 25 تــا 30 دقیقــه 
زمــان بــرای آب پــز کــردن ســیب زمینی هــا 

کافی است.
ــرا  ــد آب آن ــز ش ــا آب پ ــیب زمینی ه ــی س وقت

تخلیه کنید و بگذارید سرد شوند.
ــده  ــا رن ــد و ب ــا را بکنی ــیب زمینی ه ــت س پوس

ــت  ــم پوس ــاز را ه ــد. پی ــده کنی ــا را رن ــز آنه ری
بکنیــد و جداگانــه رنــده کنیــد. بعــد از رنــده 
کــردن پیــاز آب آنــرا دور بریزیــد، اگــر آب پیــاز را 
ــرخ  ــگام س ــد در هن ــت کنی ــر کتل ــل خمی داخ

کردن کتلت ها از هم باز می شوند.
حــاال گوشــت، ســیب زمینــی رنــده شــده و پیــاز 
را مخلــوط کنیــد و تخــم مــرغ را هــم در آن 
بشــکنید و بــا افــزودن نمــک، فلفــل و زردچوبــه 

خمیر را خوب مخلوط کنید.
بعــد از مخلــوط کــردن، ماهــی تابــه را روی آتــش 
بگذاریــد و روغــن ســرخکردنی داخــل آن بریزیــد 

بگذارید خوب گرم شود.
حــاال مقــداری  از خمیــر کتلــت را بــا یــک دســت 
برداریــد و بــه صــورت یــک گلولــه در دســت 
دیگرتــان در آوریــد و بعــد آنــرا صــاف کنیــد تــا به 
صــورت دایــره یــا بیضــی ای در آیــد و بــا احتیــاط 
ــه قــرار بدهیــد. تــا  کتلــت خــام را در ماهــی تاب
ــه ایــن کار را  پــر شــدن تمــام ســطح ماهــی تاب
ادامــه دهیــد و بعــد مراقبــت کنیــد تــا کتلت هــا 
ســرخ شــوند. وقتــی طــرف اول آنهــا ســرخ شــد 

ــد طــرف  ــد و بگذاری ــا را برگردانی یکــی یکــی آنه
دیگــر آن هــم ســرخ شــود. پــس از ســرخ شــدن 
آنهــا را برداریــد و در دیــس بچینیــد. وقتــی همــه 
زمیتــی  بــا ســیب  کتلت هــا ســرخ شــدند 
ســرخکرده، گوجــه فرنگــی و ســبزیجات آب پــز و 

خیارشور تزئین کنید.
ــت  ــا ماس ــار ی ــت خی ــان و ماس ــا ن ــت را ب کتل

اسفناج و یا حتی ماست موسیر سرو کنید.

کتلت گوشت

هیچ وقت به گمان اینکه وقت دارید ننشینید زیرا در عمل 
خواهید دید که همیشه وقت کم و کوتاه است. 
)فرانکلین(

طالع بینی روزوب نوشت

فروردیـن: امـروز یـاس و ناامیـدی تـان بـه نقطه جوش 
می رسـد! و شـما بایـد حتمـا راه فـراری پیـدا کنیـد وگرنـه 

منفجر می شوید!!
اردیبهشـت: امروز فشـارهایی که روی شما ايجاد می شود 
می توانـد در ایسـتادگی کـردن در برابر موانع یـاری تان دهد، 
امـا شـما هنـوز احسـاس درماندگـی می کنيـد و چشـمه 

خالقیت تان خشک شده است!
خـرداد: شـما امروز بایـد به یک مسـاله عاطفی رسـیدگی 
کنیـد، امـا احتماال شـما سـعی می کنیـد از هـر تاکتیکی که 
در کتـاب در مـورد کنـاره گیـری کـردن گفتـه شـده اسـتفاده 

کنید.
تیـر: امـروز امـکان دارد یک دوسـت صمیمی و یـا یکی از 
اعضـای خانـواده تان در کارتـان دخالت کنـد! در این صورت 

کنار آمدن با احساساتتان کار کسل کننده ای خواهد بود.
مـرداد: ظاهـرا شـما پـول کافـی بـرای خریدن چیـزی که 
دوسـتش داریـد و عشـق کافـی بـرای راضـی کـردن دلتـان 
نداریـد! اما االن در این شـرایط نااراحت کننـده درس و اندرز 

مهمی نهفته است.
شـهریور: امـروز وقتـی کـه مـاه در نشـانه شـما بـه بهـرام 
باایـن حـال  بـود.  می پیونـدد، شـما زیـاد شـاد نخواهیـد 
توانایـی مقاومـت کـردن در ایـن شـرایط دشـوار می توانـد 

هدیه ای در داخل کاغذ کادویی عجیب باشد!
مهـر: باوجـود اینکـه مـاه در دوازدهمیـن خانـه تـان یعنـی 
خانـه “رویاهـا” بـه بهـرام محـدود کننـده ملحـق می شـود، 
دیـدن نتیجه مثبت از عشـق ورزی هایتان برای شـما تبدیل 

به چالش شده است!
آبـان: امـروز شـما باید مثل کرگدن پوسـت کلفت باشـید!! 
دلیـل  هیـچ  بـدون  و  بیخـودی  دوسـتانتان  اینکـه  بـرای 

واضحی حسابی بهتان سخت گیری می کنند.
آذر: شـما امسـال خیلـی تـالش کرده اید کـه موقعیت خود 
را از نظـر حرفـه ای باالتـر ببریـد. باوجـود ایـن امـروز از ایـن 

همه کار سخت خسته شده اید.
دی: اگـر شـما آرزوهـای بلنـد پروازانـه ای برای آینـده خود 
داریـد، امـروز در حالیکـه برنامه هـای بزرگتان نقـش بر آب 

می شوند، اعتماد به نفستان نیز متزلزل می شود.
بهمـن: اگـر در زندگـی کاری و یـا زندگـی شـخصی خـود 
نیازمنـد کمـک دیگـران هسـتید و اگـر امـروز کسـی از ایـن 
درخواسـت شـما اسـتقبال نکنـد، ممکن اسـت بـا موقعیت 

ناراحت کننده و نامطبوعی روبرو شوید.
اسـفند: در فکر و خیال بودن بدین معنی نیسـت که شـما 
در رویـا و خیـاالت خـود غـرق شـده اید، امـا حـاال بـه اندازه 

کافی وسوسه تان می کند!

آمــازون در اندیشــه ایجــاد ســرویس 
پستی اختصاصی است

آمــازون در نظــر دارد بــا ایجــاد ســرویس 
اختصاصــی حمــل و نقــل، وارد رقابــت با 
باســابقه ی  پســتی  شــرکت های 
ــاری  ــی شــود.جاه طلبی های تج آمریکای
به نظــر  و  ندارنــد  پایانــی  آمــازون 
می رســد ایــن بــار ایــن شــرکت در 
بــا  رقابــت  وارد  تــا  اســت  تــالش 
ــر اســاس  شــرکت های پســتی شــود. ب
دارد  نظــر  در  آمــازون  گزارش هــا، 
ســفارش هایی کــه بــه شــرکای تجــاری 
به طــور  را  شــده  داده  شــرکت  ایــن 
مســتقیم بــه دســت مشــتریان برســاند. 
توســط  کــه  گزارشــی  اســاس  بــر 
وال اســتریت ژورنــال منتشــر شــده، 
آمــازون  کاالی  تحویــل  ســرویس 
»تحویــل بــا آمــازون« نــام خواهــد 
در  را  خــود  کار  ابتــدا  و  گرفــت 
ــس  ــد و پ ــروع می کن ــس ش لس آنجل
ــترش  ــز گس ــق نی ــر مناط از آن در دیگ
ــن ســرویس  ــاد ای ــت. ایج ــد یاف خواه
ــا دو شــریک  باعــث می شــود آمــازون ب
شــرکت های  یعنــی  خــود  حیاتــی 
پســتی فدکــس )FedEx( و UPS وارد 
رقابــت شــود. هیچ کــدام از ایــن دو 
اطالعــات  مــورد  در  پســتی  شــرکت 
وال اســتریت  توســط  شــده  منتشــر 
و  نکرده انــد  نظــری  اظهــار  ژورنــال 
اخبــار  رســمی  به طــور  نیــز  آمــازون 
مربــوط بــه ایــن ســرویس را تاییــد 
نکــرده اســت.طبق گــزارش وال اســتریت 
ــر دارد  ــدا در نظ ــازون در ابت ــال، آم ژورن
توســط  شــده  ارائــه  کاالهــای 
فــروش  بــه  کــه  شــرکت هایی 
آمــازون  وب ســایت  در  محصــوالت 
بــه  مســتقیم  به طــور  را  می پردازنــد 
ــس از آن  ــاند. پ ــتریان برس ــت مش دس
نیــز آمــازون می توانــد بــا گســترش 
ســرویس پســتی خــود به شــرکت هایی 
کــه بــا وب ســایت آمــازون کار نمی کننــد 

نیز خدمات ارائه دهد.
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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  اطالع4
رسانی

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

اراضـی و سـاختمانهای  ثبتـی  تکلیـف وضعیـت  تعییـن  قانـون  هیـات موضـوع 

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

تعییـن  تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمان فاقـد سـند رسـمی برابـر رای 

شـماره13966031901۴005۸53-96/09/1۴هیات دوم موضـوع قانـون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد  ثبتی حوزه 

ثبـت ملـک جیرفـت تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضی آقـای عنایت الـه نادری 

نژادکلـرود فرزندکرامـت بشـماره شناسـنامه 69صـادره از جیرفـت در ششـدانگ یـک 

بـاب مغـازه مشـتمل بریک قطعه زمین بـه مسـاحت1۸0متر مربع پـالک1115 فرعی 

از 5۴9- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک 2۷فرعـی از5۴9- اصلـی قطعـه دو 

واقـع در اراضـی ده گوشـه کلـرود جیرفـت خریـداری از مالـک رسـمی آقای مصطفی 

قلـی نـادری محـرز گردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبت به 

فاصله 15 روزآگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت 

متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار اولین آگهـی به مدت 

دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظـرف مدت یک 

مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض ،دادخواسـت خـود را به مراجع قضایـی تقدیم نمایند . 

بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض طبـق مقررات 

سـند مالکیت صـادر خواهدشـد .م الـف /1010

تاریخ انتشار نوبت اول96/11/09   تاریخ انتشار نوبت دوم96/11/23

جواد فاریابی-رئیس ثبت اسناد امالک 

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

و  اراضـی  ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  هیـات 

سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی-آگهی موضوع مـاده3 قانون و مـاده 13آئین نامه 

قانـون تعییـن  تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمان فاقـد سـند رسـمی 

قانـون  موضـوع  دوم  شـماره13966031901۴005۸5۴-96/09/1۴هیات  رای  برابـر 

تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در 

واحـد  ثبتـی حوزه ثبـت ملک جیرفت تصرفـات مالکانه بالمعـارض متقاضی آقای 

عنایـت اله نادری نژادکلرود فرزندکرامت بشـماره شناسـنامه 69صادره از جیرفت در 

ششـدانگ یـک باب خانه مشـتمل بر باغچه به مسـاحت1230متر مربـع پالک1116 

فرعـی از 5۴9- اصلـی مفـروز و مجزی شـده از پالک 1فرعـی از5۴9- اصلی قطعه 

دو واقـع در اراضـی کلـرود جیرفـت بخـش۴5 کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی 

خانـم صغـری نـادری محـرز گردیده اسـت.لذا بـه منظور اطـالع عموم مراتـب دردو 

نوبـت بـه فاصلـه 15 روزآگهـی مـی شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت بـه صدور 

سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـار اولین 

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

ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض ،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع 

قضایـی تقدیـم نمایند . بدیهی اسـت در صورت انقضای مدت مذکـور و عدم وصول 

اعتـراض طبـق مقـررا ت  سـند مالکیـت صادر خواهدشـد .م الـف /1009

تاریخ انتشار نوبت اول96/11/09   تاریخ انتشار نوبت دوم96/11/23

جواد فاریابی-رئیس ثبت اسناد امالک 

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

و  اراضـی  ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  هیـات 

سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی-آگهی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئین نامه 

قانـون تعییـن  تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضی و سـاختمان فاقد سـند رسـمی برابر 

تعییـن  قانـون  موضـوع  اول   رای شـماره13966031901۴0050۴2-96/0۸/0۷هیات 

تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحد  

ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک جیرفـت تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضی آقـای رضا 

سـاالری فـر فرزندحاجـی بشـماره شناسـنامه ۸ صـادره از جیرفت در ششـدانگ یک 

بـاب خانـه بـه مسـاحت 312 متـر مربـع پـالک1۴2 فرعـی از 5۴6- اصلی مفـروز و 

مجـزی شـده از پـالک - فرعـی از5۴6- اصلـی قطعـه دو واقـع در اراضـی پشـت لر 

جیرفـت بخـش۴5 کرمـان خریـداری از مالک رسـمی آقـای درگوش شـریفی محرز 

گردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـالع عموم مراتـب دردو نوبت بـه فاصلـه 15 روزآگهی 

مـی شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضـی اعتراضی 

داشـته باشـند مـی توانند از تاریخ انتشـار اولیـن آگهی به مدت دو مـاه اعتراض خود 

را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مدت یـک ماه از تاریخ تسـلیم 

اعتـراض ،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در 

صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتراض طبـق مقررا ت  سـند مالکیت 

صـادر خواهدشـد . م الـف /1002

تاریخ انتشار نوبت اول96/11/09   تاریخ انتشار نوبت دوم96/11/23

جواد فاریابی-رئیس ثبت اسناد امالک 

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

و  اراضـی  ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  هیـات 

سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی-آگهی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئین نامه 

قانـون تعییـن  تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمان فاقـد سـند رسـمی 

قانـون  موضـوع  اول   شـماره13966031901۴003۷20-96/06/12هیات  رای  برابـر 

تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر 

در واحـد  ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک جیرفـت تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی 

خانم منوهررابری طوحان فرزنددرویش بشـماره شناسـنامه 252صادره از جیرفت در 

ششـدانگ یـک بـاب خانه مشـتمل بر باغچه به مسـاحت 23۷ متـر مربع پالک139 

فرعـی از 5۴6- اصلـی مفـروز و مجزی شـده از پالک - فرعـی از5۴6- اصلی قطعه 

دو واقـع در اراضـی پشـت لـر جیرفـت بخـش۴5 کرمـان خریـداری از مالک رسـمی 

آقـای حسـین شـریفی محـرز گردیده اسـت.لذا بـه منظور اطـالع عموم مراتـب دردو 

نوبت به فاصله 15 روزآگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند 

مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از تاریخ انتشـار اولین آگهی به 

مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظرف مدت 

یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض ،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیم 

نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض طبق 

مقـررا ت  سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد .م الـف /1003

تاریخ انتشار نوبت اول96/11/09    تاریخ انتشار نوبت دوم96/11/23

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 وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای 

فاقـد سـند رسـمی-آگهی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئین نامـه قانون 

تعییـن  تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمان فاقـد سـند رسـمی 

موضـوع  اول   13956031901۴00۸50۷-95/0۷/1۴هیـات  شـماره  رای  برابـر 

قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند 

رسـمی مسـتقر در واحـد  ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک جیرفـت تصرفـات مالکانه 

بالمعـارض متقاضـی آقـای ایـرج صالحـی سـر بیـژن فرزندسـلیمان بشـماره 

شناسـنامه1صادره از جیرفـت در ششـدانگ یـک بـاب خانه به مسـاحت 1206 

متـر مربـع پـالک112 فرعـی از 535- اصلـی مفـروز و مجزی شـده از پالک۸ 

فرعـی از 535- اصلـی قطعـه 5 واقـع در اراضـی بـاب صفحـه صاحـب آبـاد 

سـربیژن سـاردوئیه جیرفت بخش3۴ کرمان خریداری از مالک رسـمی آقای 

سـلیمان صالحـی محـرز گردیده اسـت.لذا به منظـور اطالع عمـوم مراتب دردو 

نوبـت بـه فاصلـه 15 روزآگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت به 

صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ 

انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه این اداره تسـلیم 

و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض 

،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در 

صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت  سـند 

مالکیـت صـادر خواهدشـد . م الـف/99۷ 

 تاریخ انتشار نوبت اول96/11/09    تاریخ انتشار نوبت دوم96/11/23

جواد فاریابی رییس ثبت اسناد امالک 

ابالغیه
در پرونده کالسه 

 96099۸3۸۸۷100305

بهـزاد  حقیقی:آقـای  شـونده  ابـالغ  مشـخصات   

جهانیـان فرزنـد یدهللا بـا کد ملـی:2162310155 به 

نشـانی: قائـم  شـهر خیابـان نظامـی کوچـه ارغوان 

بـن بسـت 12- کـد پسـتی .... منطقـه شـهرداری ...

چهارشـنبه        حضـور:1396/12/16  تاریـخ 

سـاعت: ۸:00        محل حضور: اسـتان کرمان-

امام-بلـوار  -بلـوار  جنـوب  رودبـار  شهرسـتان 

اداره  دادگسـتری-روبروی  عدالت-سـاختمان 

تلفـن:۴636۷۷60 بـرق  

در خصـوص دعـوی فرهـاد زابلـی پور بـه طرفیت 

شـما در وقـت مقـرر فوق جهـت رسـیدگی در این 

شـعبه حاضر شـوید.

اوراق  ابالغیه،ابـالغ  ایـن  دریافـت  از  توجه:پـس 

قضایـی بـه صـورت الکترونیک انجام خواهد شـد 

و ابـالغ بـه صـورت کاغـذی در مـوارد محـدود و 

اسـتثناء انجـام می شـود.بنابراین ضروری اسـت 

ابالغیـه  ایـن  و مشـاهده  نـام  ثبـت  بـه  نسـبت 

اقـدام  سـامانه  طریـق  از  آتـی  هـای  ابالغیـه  و 

سامانه،حسـاب  بـه  ورود  جهـت  نمایید.چنانچـه 

ایـد  ننمـوده  رمز(دریافـت  و  کاربری)شناسـه 

خدمـات  دفاتـر   از  یکـی  بـه  نـام  ثبـت  جهـت 

الکترونیـک قضایـی و در صـورت عدم دسترسـی 

بـه نزدیکتریـن واحـد قضایـی مراجعـه نماییـد.

شـعبه 1 شـورای حـل اختـالف شهرسـتان رودبار 

ب جنو

آگهی مزایده
دارد  قصـد  ماهـان  عمومـی  دادگاه 

کالسـه  پرونـده  در  دوم  مرتبـه  بـرای 

دانـگ  سـه  ارجاعـی   95099۸3۴10500619

مشـاع از شـش دانـگ ملـک پـالک ثبتـی 235 

فرعـی از 5 اصلـی بخـش 6 کرمـان ملکـی اقـای 

بـا قیمـت کارشناسـی پایـه مبلـغ  احمـد سـعید 

دویسـت میلیـون ریـال از طریـق مزایـده عمومـی 

در  قصـد شـرکت  برسـاند کسـانیکه  فـروش  بـه 

مزایـده فـوق را دارنـد حداکثـر مـی تواننـد تا روز 

قبـض  انضمـام  بـه  را  پیشـنهادات خـود  مزایـده 

ریـال  میلیـون  بیسـت  مبلـغ  از  10% کارشناسـی 

کـه بـه حسـاب 21۷12939۷۴00۴ بنـام سـپرده 

دادگاه ماهـان نـزد بانـک ملـی واریـز مـی شـود 

بـه اجـرای احـکام ارائـه و تاریخ مزایده روز شـنبه 

می گـردد.  اعـالم   12 سـاعت   1396/12/12

م الف 2۴5۷

مدیـر  اجرای احکام دادگاه عمومی ماهان

آگهی مزادیده اموال غیر منقول 
)اسناد ذمه(

بـه موجـب پرونـده اجرائـی کالسـه 

9600165 امـوال غیـر منقـول ذیـل از 

طریـق مزایـده به فروش می رسـد:1 

-دو دانـگ مشـاع از ششـدانگ محصـوره پالک 

ثبتـی 1۸61 فرعـی از پالک 1۸20 اصلـی واقع در 

رفسـنجان خیابان جانبازان ضلـع جنوب و جنب 

مسـجد الزهرا که سـند ان در صفحـه 2۷2 دفتر 

13۸ بـه شـماره ثبـت 20050 بخـش 9 کرمـان 

صـادر و مـع الواسـطه به اقای محسـن جعفری 

منتقل شـده است طبق سـند به مساحت 12۷۴ 

متـر مربـع عرصـه و اعیان،که محدود بـه حدود: 

شـماال:بطول 22.20 متـر دیواریسـت بـه زمیـن 

شـماره 19۷،شـرقا :اول بطـول 22.10 متـر مـرز 

مشـترک بـا زمیـن 1396 دوم بطـول 23.۴0 بـه 

دیـوار خانه 136۸ فرعی ،جنوبا :33۸0 متر  درب 

و دیواریسـت بـه کوچـه ۸ ، غربا : بطـول ۴6.۷0 

متـر دیـوار مشـترک با زمیـن 1۸62 ، کـه اعیانی 

سـاخته شـده بروی آن بصورت زیرزمینی اسـت 

فاقد سـقف بـه مسـاحت ۴90 مترمربع که طبق 

نظـر کارشـناس رسـمی دادگسـتری دو دانـگ 

مشـاع پـالک 1۸61 فرعـی از 1۸20 اصلـی بـه 

مبلغ 2۸50000000 )دو میلیارد و هشـتصدو پنجاه 

میلیـون( لاير ارزیابی شـده اسـت.

2-دو دانـگ پـالک فرعـی 1506 فرعـی از 1۸20 

اصلـی کـه سـند ان در صفحـه 1۴5 دفتـر 139 

بـه شـماره ثبـت 2020۴ بخـش 9کرمـان  صـادر 

و مع الواسـطه به اقای محسـن جعفری منتقل 

شـده اسـت طبـق سـند بـه مسـاحت 2۴5 متر 

مربـع عرصـه و دارای اعیانـی بصـورت زیر زمین 

مشـترک بـا پـالک 1۸61 )20 متـر مربـع( کـه 

محـدود بـه حـدود : شـماال: بطـول 11.10 متـر 

دیواریسـت بـه زمیـن شـماره 19۷، شـرقا: بطول 

22.10 درب و دیواریسـت بـه خیابـان ، جنوبـا: 

بطـول 11.10 متـر بـه دیوار خانـه 19۸، غربا: بطول 

22.10 متـر مرز مشـترک بـا زمیـن 19۸که طبق 

نظـر کارشـناس رسـمی دو دانـگ مشـاع پالک 

1۸61 فرعـی از 1۸20 اصلـی بـه مبلـغ 1000000000 

)یـک میلیـارد (لاير ارزیابـی شـده و بـر روی 

ملـک هـای فوق یـک امتیاز اب معرفـی گردیده 

و دارای پروانه سـاختمانی مسـکونی مشترک به 

شـماره 136۴ به تاریـخ 136۴.12.0۷ که در حال 

حاضر در نقشـه طرح تفضیلی شهرداری کاربری  

پارکینگ می باشـند،پالک های فوق از سـاعت 9 

الـی 12 روز چهارشـنبه مـورخ 1396.12.9 در اداره 

ثبـت اسـناد و امـالک  رفسـنجان واقـع در بلـوار 

طالقانـی از طریـق مزایـده بـه فـروس می رسـد 

مزایده از مبلغ ارزیابی شـده شـروع به باالترین 

قیمـت پیشـنهادی نقـدا فروختـه مـی شـود.

شـرکت در جلسـه مزایده برای عموم ازاد اسـت 

و فـروش کال نقـدی اسـت چنانچـه روز تعیین 

شـده بـا تعطیل رسـمی مصـادف گـردد روز بعد 

از تعطیـل جلسـه مزایـده در همـان سـاعت و 

مکان تشـکیل خواهد شـد طالبیـن و خریداران 

مـی تواننـد جهـت شـرکت در مزایـده در وقـت 

مقـرر بـا ارائـه چـک رمـزدار بـه مبلـغ پایـه در 

جلسـه مزایـده بـه نشـانی فـوق شـرکت نمایند 

ضمنـا بدهی هـای مربوطه اعم از حق انشـعاب 

و اشـتراک و مصـرف و نیـز بدهـی مالیاتـی و 

عـوراض شـهرداری و غیـره که اعـم از اینکه رقم 

قطعـی انهـا معلوم شـده یا نشـده باشـد بعهده 

برنـده مزایـده اسـت و در صـورت وجـود مـازاد 

وجـوه پرداختـی بابت هزینه های فـوق از محل 

مـازاد بـه برنـده مزایـده مسـترد خواهـد شـد و 

نیـم عشـر و حـق مزایده نقـدا وصول مـی گردد 

و تنظیـم سـند انتقـال موکـول بـه ارائـه مفاصـا 

حسـابهای دارای و شـهرداری و ... خواهـد بـود.

م الف 3603

تاریخ انتشار اگهی در یک نوبت :

روز دوشنبه مورخ 1396.11.23 

ــی  ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــات موضــوع قان هی
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی آگهــی موضــوع 
ــن  ــون تعیی ــه قان ــن نام ــاده 13 آئی ــون و م ــاده 3 قان م
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی
برابــر رای شــماره 139660318022007893 مــورخ 96/11/3 هیــات اول 
ــاختمانهای  ــی و س ــی اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان موض
ــال  ــک ماس ــت مل ــوزه ثب ــی ح ــد ثبت ــتقر در واح ــمی مس ــند رس ــد س فاق
ــد  ــور چســلی فرزن ــی پ ــوان قل ــارض متقاضــی کی ــه بالمع ــات مالکان تصرف
ــه  ــک قطع ــدانگ ی ــال در شش ــادره از ماس ــنامه 1 ص ــماره شناس ــرا بش ام
زمیــن بــه مســاحت 234/40 مترمربــع  مشــتمل بــر یکبــاب انبــاری فاقــد 
مجــوز بــه مســاحت 20 مترمربــع پــالک2442  فرعــی از 2 اصلــی مفــروز و 
ــه لوحــه ســرا  ــی واقــع در قری مجــزی شــده از پــالک 52 فرعــی از 2 اصل
بخــش 26 گیــالن خریــداری از نســق آقــای مجیــدهللا حقیقــت مهــدی خــان 
محلــه 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 . 
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ــی  ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــات موضــوع قان هی
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی آگهــی موضــوع 
ــن  ــون تعیی ــه قان ــن نام ــاده 13 آئی ــون و م ــاده 3 قان م
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی

برابــر رای شــماره 139660318022007566 مــورخ 96/10/26 هیــات اول 
ــاختمانهای  ــی و س ــی اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان موض
ــال  ــک ماس ــت مل ــوزه ثب ــی ح ــد ثبت ــتقر در واح ــمی مس ــند رس ــد س فاق
تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای مهــرزاد میربلــوک شــالمائی 
فرزنــد بشــیر بشــماره شناســنامه 915 صــادره از ماســال در ششــدانگ یــک 
قطعــه زمیــن بــه مســاحت 205/42 مترمربــع  مشــتمل بــر بنــای احداثــی 
ــع پــالک5955  فرعــی از 23 اصلــی  ــه مســاحت 12 مترمرب فاقــد مجــوز ب
ــه  ــع در قری ــی واق ــی از 23 اصل ــالک 10 فرع ــده از پ ــزی ش ــروز و مج مف
چلمــه ســرا بخــش 26 گیــالن خریــداری از مالــک رســمی شــیر شیردوســت 
محــرز گردیــده اســت . لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت 
ــه  ــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت ب ــه فاصل ب
ــد از  ــی توانن ــند م ــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باش ــند مالکی صــدور س
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 . 
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ــی  ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــات موضــوع قان هی
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی آگهــی موضــوع 
ــن  ــون تعیی ــه قان ــن نام ــاده 13 آئی ــون و م ــاده 3 قان م
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی

برابــر رای شــماره 139660318022007863 مــورخ 96/11/3 هیــات 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 ســلیمان تشــکری پلنــگ ســرا فرزنــد 
ســیاه بشــماره شناســنامه 210 صــادره از ماســال در ششــدانگ یــک قطعــه 
ــاب  ــه و دوب ــاب خان ــر یکب ــع  مشــتمل ب ــه مســاحت 794 مترمرب ــن ب زمی
انبــاری بــه مســاحت 120 مترمربــع پــالک 105 فرعــی از 57 اصلــی مفــروز و 
مجــزی شــده از پــالک 10 فرعــی از 57 اصلــی واقــع در قریــه گســکمینجان 
ــه اجــرای  ــن نام ــاده 13 آیی ــداری از مســتثنیات م ــالن خری بخــش 26 گی
قانــون ملــی شــدن جنــگل هــا 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 
ــت محــل تســلیم و پــس از اخــذ رســید ، ظــرف  ــن اداره ثب ــه ای خــود را ب
ــع  ــه مراج ــود را ب ــت خ ــراض ، دادخواس ــلیم اعت ــخ تس ــاه از تاری ــک م ی
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 : 1396/11/23تاریخ انتشارنوبت دوم : 1396/12/8
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ــی  ــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبت ــات موضــوع قان هی
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی آگهــی موضــوع 
ــن  ــون تعیی ــه قان ــن نام ــاده 13 آئی ــون و م ــاده 3 قان م
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی

برابــر رای شــماره 139660318022007833 مــورخ 96/11/3 هیــات اول 
ــاختمانهای  ــی و س ــی اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان موض
ــال  ــک ماس ــت مل ــوزه ثب ــی ح ــد ثبت ــتقر در واح ــمی مس ــند رس ــد س فاق
تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای فــردوس ذولفــی دولــه مــالل 
فرزنــد عزیزالــه بشــماره شناســنامه 8 صــادره از ماســال در ششــدانگ یــک 
قطعــه زمیــن بــه مســاحت 252/80 مترمربــع  مشــتمل بــر یکبــاب خانــه 
دو طبقــه بــه مســاحت 95 مترمربــع پــالک1032 فرعــی از 1 اصلــی مفــروز 
ــه  ــع در قری ــی واق ــده فرعــی از 1 اصل و مجــزی شــده از پــالک 31 باقیمان
ــه  ــی دول ــای ذولف ــق آق ــداری از نس ــالن خری ــش 26 گی ــالل بخ ــه م دول
ــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو  ــذا ب مــالل محــرز گردیــده اســت . ل
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 : 1396/11/23تاریخ انتشارنوبت دوم : 1396/12/8 
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هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی 
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی آگهــی موضوع 
ــون تعییــن  ــون و مــاده 13 آئیــن نامــه قان مــاده 3 قان
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی
برابــر رای شــماره 139660318022007831 مــورخ 96/11/3 هیــات اول 
ــاختمانهای  ــی و س ــی اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان موض
ــال  ــک ماس ــت مل ــوزه ثب ــی ح ــد ثبت ــتقر در واح ــمی مس ــند رس ــد س فاق
تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی خانــم حوریــه عاشــوری میلــه ســرا 
ــد عزیــز بشــماره شناســنامه 14 صــادره از ماســال در ششــدانگ یــک  فرزن
ــاری  ــاب انب ــر یکب ــع  مشــتمل ب ــه مســاحت 475 مترمرب ــن ب ــه زمی قطع
ــی  ــی از 25 اصل ــالک1719  فرع ــع پ ــه مســاحت 20 مترمرب ــد مجــوز ب فاق
مفــروز و مجــزی شــده از پــالک 2 فرعــی از 25 اصلــی واقــع در قریــه میلــه 
ســرا بخــش 26 گیــالن خریــداری از نســق آقــای عزیــزی عاشــوری 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 : 1396/11/23تاریخ انتشارنوبت دوم : 1396/12/8
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ــی  ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــات موضــوع قان هی
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی آگهــی موضــوع 
ــن  ــون تعیی ــه قان ــن نام ــاده 13 آئی ــون و م ــاده 3 قان م
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی

برابــر رای شــماره 139660318022007829 مــورخ 96/11/3 هیــات اول 
ــاختمانهای  ــی و س ــی اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان موض
ــال  ــک ماس ــت مل ــوزه ثب ــی ح ــد ثبت ــتقر در واح ــمی مس ــند رس ــد س فاق
تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی خانــم گوهــر عاشــوری میلــه ســرا 
ــک  ــز بشــماره شناســنامه 7 صــادره از ماســال در ششــدانگ ی ــد عزی فرزن
ــاری  ــاب انب ــر یکب ــع  مشــتمل ب ــه مســاحت 475 مترمرب ــن ب ــه زمی قطع
ــی  ــی از 25 اصل ــالک1717  فرع ــع پ ــه مســاحت 20 مترمرب ــد مجــوز ب فاق
مفــروز و مجــزی شــده از پــالک 2 فرعــی از 25 اصلــی واقــع در قریــه میلــه 
ســرا بخــش 26 گیــالن خریــداری از نســق آقــای عزیــزی عاشــوری 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 :1396/11/23تاریخ انتشارنوبت دوم : 1396/12/8 
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ــی  ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــات موضــوع قان هی
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی آگهــی موضــوع 
ــن  ــون تعیی ــه قان ــن نام ــاده 13 آئی ــون و م ــاده 3 قان م
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی

برابــر رای شــماره 139660318022007827 مــورخ 96/11/3 هیــات اول 
ــاختمانهای  ــی و س ــی اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان موض
ــال  ــک ماس ــت مل ــوزه ثب ــی ح ــد ثبت ــتقر در واح ــمی مس ــند رس ــد س فاق
تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی خانــم گوهــر عاشــوری میلــه ســرا 
ــک  ــز بشــماره شناســنامه 7 صــادره از ماســال در ششــدانگ ی ــد عزی فرزن
ــاری  ــاب انب ــر یکب ــع  مشــتمل ب ــه مســاحت 475 مترمرب ــن ب ــه زمی قطع
ــی  ــی از 25 اصل ــالک1716  فرع ــع پ ــه مســاحت 20 مترمرب ــد مجــوز ب فاق
مفــروز و مجــزی شــده از پــالک 2 فرعــی از 25 اصلــی واقــع در قریــه میلــه 
ســرا بخــش 26 گیــالن خریــداری از نســق آقــای عزیــزی عاشــوری 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 : 1396/11/23تاریخ انتشارنوبت دوم : 1396/12/8 
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ــی  ــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبت ــات موضــوع قان هی
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی آگهــی موضــوع 
ــن  ــون تعیی ــه قان ــن نام ــاده 13 آئی ــون و م ــاده 3 قان م
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی

برابــر رای شــماره 139660318022007822 مــورخ 96/11/3 هیــات اول 
ــاختمانهای  ــی و س ــی اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان موض
ــال  ــک ماس ــت مل ــوزه ثب ــی ح ــد ثبت ــتقر در واح ــمی مس ــند رس ــد س فاق
تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی خانــم حوریــه عاشــوری میلــه ســرا 
ــد عزیــز بشــماره شناســنامه 14 صــادره از ماســال در ششــدانگ یــک  فرزن
ــاری  ــاب انب ــر یکب ــع  مشــتمل ب ــه مســاحت 475 مترمرب ــن ب ــه زمی قطع
ــی  ــی از 25 اصل ــالک1718  فرع ــع پ ــه مســاحت 20 مترمرب ــد مجــوز ب فاق
مفــروز و مجــزی شــده از پــالک 2 فرعــی از 25 اصلــی واقــع در قریــه میلــه 
ســرا بخــش 26 گیــالن خریــداری از نســق آقــای عزیــزی عاشــوری 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 : 1396/11/23تاریخ انتشارنوبت دوم : 1396/12/8
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           آگهی تحدید حدود عمومی
تحدیــد حــدود قســمتی از امــاک واقــع در شهرســتان رضوانشــهر 
ــاع  ــت اط ــت جه ــون ثب ــاده 14 قان ــق م ــان طب ــش 27 گی بخ
عمــوم بــه شــرح ذیــل آگهــی مــی گــردد: قریــه خیمــه ســر ســنگ اصلــی 2 
: 1- پــاک 722 مفــروز از پــاک 3- آقــای شــاه گلــدی بختیــاری آقمســجد 
ــه و  ــاب خان ــک ب ــدانگ ی ــنامه 13 شش ــماره شناس ــه ش ــدرت ب ــد ق فرزن
ــه تاریــخ  ــع ب ــه مســاحت 513/47 مترمرب ــری مســکونی ب ــا کارب محوطــه ب
96/12/16 ســاعت 9 صبــح، قریــه شــادکوه ســنگ اصلــی 4 : 2- پــاک 390 
مفــروز از پــاک 386- آقــای مهــرداد قــره زاده شــربیانی فرزنــد حســین بــه 
شــماره شناســنامه 6895  ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر خانــه 
و محوطــه بــا کاربــری مســکونی بــه مســاحت 924/73 مترمربــع بــه تاریــخ 
96/12/17 ســاعت 9 صبــح، 3- پــاک 391 مفــروز از پــاک 386- آقــای 
ــنامه 6895   ــماره شناس ــه ش ــین ب ــد حس ــربیانی فرزن ــره زاده ش ــرداد ق مه
مقــدار 5168/29 ســهم مشــاع از 14190 ســهم ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن 
ــی 14190  ــش دانگ ــاحت ش ــه مس ــاغ ب ــری ب ــا کارب ــاری ب ــر انب ــتمل ب مش
مترمربــع بــه تاریــخ 96/12/17 ســاعت 10 صبح،قریــه کلیمــان ســنگ اصلــی 
ــد  ــران اســعدی فرزن 7 : 4- پــاک 372 مفــروز از پــاک 285- آقــای مه
عبــاس بــه شــماره شناســنامه 392 ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن محصــور 
ــخ 96/12/20  ــه تاری ــع ب ــاحت 799 مترمرب ــه مس ــکونی ب ــری مس ــا کارب ب
ســاعت 9 صبــح، 5- پــاک 373 - آقــای مهــران اســعدی فرزنــد عبــاس به 
شــماره شناســنامه 392 ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــا کاربــری مســکونی 
ــخ 96/12/20 ســاعت  ــه تاری ــع ب ــه مســاحت 3898/45 مترمرب ــات ب و باغ
ــد حســن  ــادری فرزن ــن ق ــای حســام الدی ــاک 374 - آق ــح، 6- پ 10 صب

بــه شــماره شناســنامه 1 ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن محصــور بــا کاربــری 
ــخ 96/12/21 ســاعت 9  ــه تاری ــع ب ــه مســاحت 230/18 مترمرب مســکونی ب
صبــح، 7- پــاک 375 - آقــای حســام الدیــن قــادری فرزنــد حســن بــه 
ــری مســکونی  ــا کارب ــن ب ــه زمی ــک قطع شــماره شناســنامه 1 ششــدانگ ی
ــح،  ــاعت 10 صب ــخ 96/12/21 س ــه تاری ــع ب ــاحت 273/71 مترمرب ــه مس ب
8- پــاک 376 - آقــای حســام الدیــن قــادری فرزنــد حســن بــه شــماره 
شناســنامه 1 ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر خانــه و محوطــه بــا 
ــخ 96/12/22  ــه تاری ــع ب ــاحت 474/16 مترمرب ــه مس ــکونی ب ــری مس کارب
ــد  ــادری فرزن ــن ق ــای حســام الدی ــاک 377 - آق ــح، 9- پ ســاعت 9 صب
حســن بــه شــماره شناســنامه 1 ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن محصــور بــا 
کاربــری مســکونی بــه مســاحت 506 مترمربــع بــه تاریــخ 96/12/22 ســاعت 
10 صبح،قریــه ارده رودکنــار ســنگ اصلــی 8: 10- پــاک 658 مفــروز از 
پــاک 57- خانــم ماریــا مهــدی زاده ندامانــی فرزنــد جمالعلــی بــه شــماره 
ــو فرشــته و فریــده جملگــی  شناســنامه 8 و خانــم هــا آفــاق الملــوک و بان
رئیســی فرزنــد هیبــت هللا بــه شــماره شناســنامه هــای 3 و5 و425 )خانــم 
ماریــا مهــدی زاده نســبت بــه ســه دانــگ مشــاع از شــش دانــگ و مابقــی 
ــگ  ــگ( شــش دان ــگ مشــاع از شــش دان ــک دان ــه ی ــک نســبت ب ــر ی ه
ــی  ــبز و درمان ــارک و فضــای س ــری پ ــا کارب ــور ب ــن محص ــه زمی ــک قطع ی
ــخ 96/12/23  ــه تاری ــع ب ــر مرب ــی 1343/98 مت ــه مســاحت شــش دانگ ب
ســاعت 9 صبــح، قریــه رضوانــده ســنگ اصلــی 9 : 11- پــاک 2300 مفــروز 
از پــاک 14- خانــم تــاج ســتاری فرزنــد عبدالواســع بــه شــماره شناســنامه 
70 ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر خانــه بــا کاربــری مســکونی 
بــه مســاحت 418/10 مترمربــع بــه تاریــخ 96/12/24 ســاعت 9 صبــح، قریــه 

سیدســرا ســنگ اصلــی 10 : 12- پــاک 1077 مفــروز از پــاک 57- آقــای 
ــنامه 35  ــماره شناس ــه ش ــوردی ب ــد حق ــل گاوان فرزن ــی خی ــم ایمان عاص
ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن محصــور بــا کاربــری مســکونی بــه مســاحت 
ــه تاریــخ 97/1/18 ســاعت 9 صبــح، 13- پــاک 1078  ــع ب 219/48 مترمرب
مفــروز از پــاک 57- آقــای فخرالدیــن یعقوبــی یــگان محلــه فرزنــد توفیــق 
بــه شــماره شناســنامه 411 ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن محصــور بــا کاربــری 
ــاعت 9  ــخ 97/1/19 س ــه تاری ــع ب ــه مســاحت 221/77 مترمرب مســکونی ب
ــوری  ــور ن ــردوس پ ــای ف ــاک 57- آق ــروز از پ ــاک 1079 مف ــح،14- پ صب
ــن  ــه زمی ــک قطع ــه شــماره شناســنامه 1364 ششــدانگ ی ــد ناصــر ب فرزن
ــخ  ــه تاری ــع ب ــه مســاحت 222/14 مترمرب ــری مســکونی ب ــا کارب محصــور ب
97/1/19 ســاعت 10 صبــح، قریــه خلخالیــان ســنگ اصلــی 14 : 15- پــاک 
ــه شــماره شناســنامه 3،   ــی ب ــد الهقل ــاب فرزن ــرم کامی ــم محت 1346 – خان
ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن محصــور بــا کاربــری مســکونی بــه مســاحت 
361/76 مترمربــع بــه تاریــخ 97/1/20 ســاعت 9 صبــح، 16- پــاک 1347 
ــنامه 26،   ــماره شناس ــه ش ــرینقلی ب ــد ش ــودرزی فرزن ــد گ ــای محم – آق
ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن محصــور بــا کاربــری مســکونی بــه مســاحت 
265/81 مترمربــع بــه تاریــخ 97/1/20 ســاعت 10 صبــح، 17- پــاک 1348 – 
خانــم محتــرم کامیــاب فرزنــد الهقلــی بــه شــماره شناســنامه 3،  ششــدانگ 
ــه مســاحت 362/59  ــری مســکونی ب ــا کارب ــن محصــور ب ــه زمی ــک قطع ی
مترمربــع بــه تاریــخ 97/1/21 ســاعت 9 صبــح، 18- پــاک 1349 – خانــم 
ــه شــماره شناســنامه 3،  ششــدانگ  محتــرم کامیــاب فرزنــد الهقلــی ب
ــاحت 280/12  ــه مس ــکونی ب ــری مس ــا کارب ــور ب ــن محص ــه زمی ــک قطع ی
ــای  ــاک 1350 – آق ــح،19- پ ــخ 97/1/21 ســاعت 10 صب ــه تاری ــع ب مترمرب

ــه شــماره شناســنامه 26،  ششــدانگ  ــد شــرینقلی ب ــودرزی فرزن ــد گ محم
یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر خانــه  بــا کاربــری مســکونی بــه مســاحت 
ــاک 1351  ــح،20- پ ــاعت 9 صب ــخ 97/1/22 س ــه تاری ــع ب 260/09 مترمرب
ــنامه 498،   ــماره شناس ــه ش ــرینقلی ب ــد ش ــودرزی فرزن ــهرام گ ــای ش – آق
ــری  ــا کارب ــه ب ــر خان ــتمل ب ــور مش ــن محص ــه زمی ــک قطع ــدانگ ی شش
مســکونی بــه مســاحت 1036/67 مترمربــع بــه تاریــخ 97/1/22 ســاعت 10 
صبــح، 21- پــاک 1352 – آقــای کیومــرث گــودرزی فرزنــد شــرینقلی بــه 
شــماره شناســنامه 615،  ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن محصــور بــا کاربــری 
ــخ 97/1/23 ســاعت  ــه تاری ــع ب ــه مســاحت 2592/27 مترمرب مســکونی ب
9 صبــح،22- پــاک 1353 – آقــای محمــد گــودرزی فرزنــد شــرینقلی بــه 
ــر  خانــه  شــماره شناســنامه 26،  ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل ب
بــا کاربــری مســکونی بــه مســاحت 350/16 مترمربــع بــه تاریــخ 97/1/23 
ــه  ــی ب ــن آگه ــر ای ــت براب ــون ثب ــاده 14 قان ــر م ــذا براب ــاعت 10 صبح،ل س
صاحبــان امــاک مجــاور شــماره هــای فــوق اخطــار مــی شــود کــه در ســاعت 
11 صبــح در تاریــخ هــای فــوق در محــل وقــوع ملــک حاضــر شــوند چنانچــه 
ــور یــا نماینــده قانونــی آنهــا در موقــع تحدیــد حــدود  صاحبــان امــاک مزب
حاضــر نباشــند مطابــق مــاده 15 قانــون ثبــت ملــک آنــان بــا حــدود اظهــار 
ــوق  ــاک ف ــان ام ــن و صاحب ــه مجاوری ــد چنانچ ــد ش ــد خواه ــده تحدی ش
بــه حــدود و حقــوق ارتفاقــی اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ 
تنظیــم صــورت مجلــس تحدیــدی مطابــق مــاده 20 قانــون ثبــت در مــدت 
30 روز اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک رضوانشــهر تســلیم 

و رســید اخــذ نماینــد. 
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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 نامــه 
قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای 

ــمی  ــند رس ــد س فاق
برابــر رأی شــماره 139660318019006448 ـ 1396/11/8 هیــأت اول موضوع 
قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند 
رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک تالــش تصرفــات مالکانــه 
ــرج بشــماره  ــد ای ــل زاده فرزن ــای مســعود میکائی بالمعــارض متقاضــی آق
ــه و محوطــه  ــاب خان شناســنامه 258 صــادره از تالــش ششــدانگ یــک ب
ــروز  ــی مف ــالک فرعــی 9583 از 8 اصل ــع پ ــه مســاحت 229/50 مترمرب ب
و مجــزی شــده از پــالک 666 واقــع در قریــه طــوالرود بخــش 28 گیــالن 
ــده  ــرز گردی ــادی مح ــه فره ــای نصــرت ال ــک رســمی آق ــداری از مال خری
ــه 15  ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب ــوم مرات ــه منظــور اطــالع عم ــذا ب اســت. ل
ــه صــدور ســند  ــه اشــخاص نســبت ب ــی ک ــی شــود در صورت ــی م روز آگه
مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار 
اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره 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 
ــررات  ــق مق ــراض طب ــول اعت ــدم وص ــور و ع ــدت مذک ــای م ــورت انقض ص

ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1396/11/23 تاریخ انتشارنوبت دوم : 1396/12/7
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            آگهی حصروراثت
خانــم لیــال بازپــرس پیــش کنــاری بــه شــماره شناســنامه 
1177 فرزنــد رفیــع الــه از ایــن شــورا درخواســت گواهــی 
ــم  ــادروان ابراهی ــه ش ــح داده ک ــن توضی ــوده و چنی ــت نم حصروراث
نجاتــی مقــدم فرزنــد حســن در تاریــخ 96/7/19 در شهرســتان رشــت 
فــوت نمــوده اســت و ورثــه آن مرحــوم بــه شــرح ذیــل تعرفــه شــده 
انــد: 1- محمــد نجاتــی مقــدم بــه ش ش 17 فرزنــد ابراهیــم پســر 
ــم  ــد ابراهی ــه ش ش 724 فرزن ــدم ب ــی مق ــی نجات ــی 2- عل متوف
ــد  ــه ش ش 9 فرزن ــدم ب ــی مق ــه نجات ــی 3- معصوم ــر متوف پس
ــه ش ش 65  ــدم ب ــی مق ــه نجات ــی 4- فاطم ــر متوف ــم دخت ابراهی
فرزنــد ابراهیــم دختــر متوفــی 5- مریــم نجاتــی مقــدم بــه ش ش 
304 فرزنــد ابراهیــم دختــر متوفــی 6- رقیــه نجاتــی مقــدم بــه ش 
ــش  ــرس پی ــال بازپ ــی 6- لی ــر متوف ــم دخت ــد ابراهی ش 375 فرزن
کنــاری بــه ش ش 1177 فرزنــد رقیــع الــه زوجــه متوفــی و بــه غیــر 
ــه  ــس از مالحظ ــک پ ــدارد این ــری ن ــه دیگ ــاال ورث ــرده ب ازوراث نامب
دادخواســت و انجــام تشــریفات قانونــی و ثبــت آن بــه شــماره 680 
مفــاد درخواســت مزبــور را دریــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد چنانچــه 
هــر شــخص اعتــراض دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد 
از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه دفتــر شــعبه 24 شــورای 
ــی  ــورت گواه ــن ص ــر ای ــد در غی ــلیم نمای ــت تس ــالف رش ــل اخت ح

حصروراثــت برابــر درخواســت صــادر خواهــد شــد.
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         دادنامه
پرونــده کالســه 9509981823301047 
شــعبه 101 دادگاه کیفــری دو شهرســتان 
نهایــی  تصمیــم  ســابق(  جزایــی   101( آســتارا 
ــی  ــا نمایندگ ــد ب ــرکت برآون ــاکی: ش ــماره – ش ش
ــه نشــانی گیــالن- آســتارا  ــز فاتحــی ب ــای پروی آق
و بــا وکالــت خانــم آســیه شــفیقی عنبــران فرزنــد 
ــه نشــانی اردبیــل- نمین-خ:امــام- جنــب  صفــا ب
ــد  ــری فرزن ــا فک ــم: محمدرض ــتری – مته دادگس
ــهید  ــتارا- خ ش ــالن – آس ــانی گی ــه نش مرتضــی ب

ــل ــام: جع ــتمیان – اته رس
 رای دادگاه

درخصــوص اتهــام محمدرضــا فکــری فرزنــد مرتضی 
اهــل و ســاکن آســتارا کــه اطالعــات بیشــتری از وی 
ــر جعــل )  ــر ب ــده منعکــس نمــی باشــد دای درپرون
دو فقــره چــک بــه شــماره 9509/162498-07-
ــال و  ــون ری ــک میلی ــل و ی ــغ چه ــه مبل 95/4/21 ب
شــماره 07 -162499/9509 -95/4/21 بــه مبلــغ 
دویســت و هفتــاد وهفــت میلیــون و هــر دو عهــده 
ــع  ــه جمی ــا توجــه ب ــی ب ــی شــعبه مهرمل ــک مل بان
شــاکی  شــکایت  و  پرونــده  محتویــات  و  اوراق 
خصوصــی بنــام آســیه شــفیقی عنبــران فرزنــد 
صفــا بــه وکالــت از شــرکت برآونــد و تحقیقــات 

معمولــه و نظریــه کارشــناس منتخــب کــه مصــون از 
تعــرض مانــده اســت و مفــاد کیفرخواســت اصــداری 
ــتارا  ــتان آس ــالب شهرس ــی و انق ــرای عموم از دادس
ــه  ــم در جلس ــورم مته ــدم حض ــه ع ــت ب ــا عنای و ب
رســیدگی و عــدم ارســال الیحــه دفاعیــه علــی 
رغــم ابــالغ قانونــی از طریــق نشــر آگهــی بزهــکاری 
ــی وی  ــل ارتکاب ــد و عم ــی باش ــرز م ــارالیه مح مش
بــا مــاده 536 قانــون مجــازات اســالمی ) تعزیــرات 
ــر  ــوب 1375 ناظ ــده( مص ــای بازدارن ــازات ه و مج
بــه مجــازات حبــس تعزیــری درجــه شــش منــدرج 
در مــاده 19 قانــون مجــازات اســالمی مصــوب1392 
ــاده  ــه م ــی هــذا دادگاه مســتندا ب ــت دارد عل مطابق
ــس  ــال حب ــک س ــل ی ــه تحم ــرده را ب ــور نامب مذک
تعزیــری درجــه شــش محکــوم و مســتندا بــه مــاده 
215 قانــون مجــازات اســالمی مصــوب 1392 حکــم 
بــه انعــدام چــک هــای فــوق الذکــر صــادر و اعــالم 
ــرف بیســت  ــد رای صــادره حضــوری و ظ ــی نمای م
روز پــس از تاریــخ ابــالغ قابــل واخواهــی درهمیــن 
شــعبه و پــس از انقضــای مــدت مذکــور ظــرف 
ــل تجدیــد نظــر خواهــی در محاکــم  بیســت روز قاب

ــالن مــی باشــد ــد نظــر اســتان گی ــرم تجدی محت
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        اجرائیه                 
مشــخصات محکــوم لــه: شــراگیم 
 – هللا  حبیــب  فرزنــد  صفــدری 
مشــخصات محکــوم علیهم: ســید ســینا حســینی 
فرزنــد ســید مرتضــی 2- ســید مرتضــی حســینی 
ــی  ــام قانون ــم مق ــا قائ ــده ی ــخصات نماین – مش
ــوع  ــد – ن ــد حمی ــه: مهســا دروی فرزن محکــوم ل
رابطــه: وکیــل- محکــوم لــه: شــراگیم صفــدری – 
ــم  ــه: بموجــب درخواســت اجــرای حک ــوم ب محک
و   1396034000671360 شــماره  بــه  مربوطــه 
ــه 9609971324800988  ــه مربوط ــماره دادنام ش
محکــوم علیــه محکــوم اســت بــه فســخ معاملــه و 
پرداخــت مبلــغ ســی و هشــت میلیــون ریــال بابت 
ــل  ــه وکی ــام حــق الوکال ــه انضم اصــل خواســته ب
ــک  ــغ ی ــه مبل ــه دادرســی ب ــه و هزین ــق تعرف طب
ــارت  ــال وخس ــزار ری ــت ه ــدو بیس ــون و ص میلی
دادخواســت  تقدیــم  تاریــخ  از  تادیــه  تاخیــر 
96/5/11 لغایــت اجــرای کامــل حکــم در حــق 
ــه در  ــوم علی ــه محک ــادر چنانچ ــه ص ــوم ل محک
فرجــه قانونــی مدلــول حکــم را اجــرا ننمایــد وفــق 
مقــررات هزینــه اجرایــی از وی اخــذ مــی گــردد. 
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مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران گفت: از ابتدای امسال تاکنون، 1۴3 حلقه چاه 
توسعه ای، توصیفی، اکتشافی و تعمیری به متراژ 222 هزار و 3۸1 متر به وسیله 
ناوگان این شرکت در گستره عملیاتی شرکت های ملی مناطق نفتخیز جنوب، نفت 
فالت قاره ایران و مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران حفاری شده است.

شــرکت خبر مدیرعامــل 
ــت و  ــرداری نف ــره ب به
گاز گچســاران گفــت: 
بخــش عمــده قطعــات مــورد نیــاز تأسیســات 

را متخصصــان داخلــی می ســازند نفتــی 
بــه گــزارش شــانا بــه نقــل از ایرنــا، هوشــنگ 
صیدالــی بــا اشــاره بــه این کــه پیــش از 
ــران  ــز کارگ ــه ج ــالمی ب ــالب اس ــروزی انق پی
گچســاران  صنعــت  کارکنــان  همــه  ســاده 
ــه  ــون هم ــم اکن ــزود: ه ــد، اف ــی بودن خارج
و گاز  نفــت  بهره بــرداری  شــرکت  کارکنــان 

ایــن شهرســتان ایرانــی هســتند.

ــده  ــش عم ــون بخ ــم اکن ــرد: ه ــان ک وی بی
را  نفتــی  تأسیســات  نیــاز  مــورد  قطعــات 
ــه  ــه روز ب ــازند ک ــی می س ــان داخل متخصص

 روز نیــاز بــه بیگانــگان کمتــر می شــود.
مدیرعامــل شــرکت بهره بــرداری نفــت و گاز 
گچســاران بــا اشــاره بــه تحریم هــای دشــمن 
در ســال های اخیــر بیــان کــرد: ســاخت 2 
ــاز شــرکت  ــورد نی ــزات م ــه و تجهی ــزار قطع ه
ــان  ــت کارشناس ــه دس ــا ب ــان تحریم ه در زم
ایرانــی نشــان دهنده معکــوس شــدن اثــر 

ــت. ــوده اس ــت ب ــرکت نف ــر ش ــا ب تحریم ه
ــراز داشــت: اکنــون ۷ هــزار و ۴00 نفــر  وی اب

نیــروی انســانی در رده هــای مختلــف در ایــن 
شــرکت فعالیــت دارنــد.

 1۴۷ چــاه  آتش ســوزی  مهــار  صیدالــی 
رگ ســفید را کــه بــا بهره گیــری از حفــر 2 
ــد  ــام ش ــول 5۸ روز انج ــی در ط ــاه انحراف چ
نمونــه ای دیگــر از همــت کارکنــان نفــت بــرای 
ــت. ــگان دانس ــه بیگان ــتگی ب ــش وابس کاه

خدمــات  گفــت:  مســئول  مقــام  ایــن 
حوزه هــای  در  عام المنفعــه  اجتماعــی 
اقتصــادی، فرهنگــی و ورزشــی از فعالیــت 
اســت. گچســاران  نفــت  شــرکت  خــوب 

بــرای  تنهــا  اکنــون  بیــان کــرد:  صیدالــی 
2 طــرح راه ســازی گچســاران بــه گنــاوه و 
600 میلیــارد  بی بــی حکیمــه یــک هــزار و 
ــش  ــه بخ ــت ک ــه اس ــاص یافت ــال اختص ری
عمــده ای از آن بــا اعتبــارات نفتــی تأمیــن 

. د می شــو
مدیرعامــل شــرکت بهره بــرداری نفــت و گاز 
گچســاران بــا یــادآوری نقــش کارگــران نفــت 
ــا  ــارزه ب ــای دوران مب گچســاران در اعتصاب ه

ــالب  ــروزی انق ــه پی ــه ب ــوی ک ــت پهل حکوم
ــت  ــان نف ــزود: کارکن ــد، اف ــر ش ــالمی منج اس
ــان در  ــان آن ــهید از می ــه 31 ش ــاران ک گچس
دوران دفــاع مقــدس تقدیــم انقــالب شــد، بــا 
پیشــتازی در عرصــه اقتصــادی در همــه دوران 
ــوری اســالمی اثربخــش  پربرکــت نظــام جمه

بوده انــد.
 1302 نفتخیــز گچســاران در ســال  منطقــه 
ــرار گرفــت  هجــری شمســی مــورد مطالعــه ق
مخــزن  از  نفــت  تولیــد   131۸ ســال  در  و 
گچســاران بــا چــاه شــماره 13 آغــاز شــد. ایــن 
شــرکت وظیفــه اســتخراج و بهره بــرداری از 
ــه بخــش  ــده دارد ک ــی را برعه ــدان نفت 1۸ می
گچســاران  نفتــی  میــدان  بــه  آن  اعظــم 
مربــوط اســت. شــرکت  بهره بــرداری نفــت 
ــرداری،  ــد بهره ب ــاران دارای 10 واح و گاز گچس
ــه  ــار گاز، س ــق فش ــت و تزری ــد تقوی 10 واح
واحــد  پنــج  مایــع،  گاز  و  گاز  پاالیشــگاه 
 ۷00 و  هــزار   6 از  بیــش  و  نمک زدایــی 

ــت. ــت اس ــال نف ــه انتق ــط لول ــر خ کیلومت

مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران خبرداد 

افزایش سهم سازندگان ایرانی در ساخت 
تجهیزات مورد نیاز صنعت نفت

بودجــه 9۷  تلفیــق  ســخنگوی کمیســیون 
مجلــس شــورای اســالمی در تشــریح جلســه 
ــر  ــت: ب ــود گف ــوع خ ــیون متب ــروز کمیس ام
اســاس مصوبــه ایــن کمیســیون، اعمــال 
افزایــش بهــای آب، بــرق و گاز مصرفــی فقــط 
بــه پیشــنهاد وزارتخانه هــای مربــوط و تصویــب 

هیئــت وزیــران امکان پذیــر اســت.
بــه گــزارش شــانا، علی اصغــر یوســف نژاد، 
بهمن مــاه   21 شــنبه،  مصوبــات  دربــاره 
کمیســیون تلفیــق بودجــه 9۷ مجلــس گفــت: 
در ایــن جلســه از ســوی نماینــدگان عضــو 
کمیســیون تلفیــق، بررســی های الزم در برخــی 
ــر اســاس  مــواد و تبصره هــا انجــام شــد کــه ب
ــران  ــی گاز ای ــرکت مل ــیون، ش ــه کمیس مصوب
ــد )ق(  ــای بن ــب قرارداده ــف شــد  در قال مکل
ــون بودجــه ســال 93 کل کشــور  تبصــره 2 قان
مصــوب 6 اســفند 1392 و مــاده 12 قانــون رفــع 
موانــع تولیــد رقابت پذیــر و ارتقــای نظــام مالــی 
ــال 139۴،  ــت س ــوب اول اردیبهش ــور مص کش
اقدام هــای الزم را بــرای گازرســانی بــه شــهرها و 
روســتاهای اســتان های سیستان وبلوچســتان، 

ــد. ــان انجــام ده ــوب کرم ــزگان و جن هرم
بودجــه 9۷  تلفیــق  ســخنگوی کمیســیون 
ــر  ــه دیگ ــن در مصوب ــزود: همچنی ــس اف مجل
کمیســیون تلفیــق، در بنــد 3 الحاقــی تبصــره 
6 الیحــه بودجــه، در ســال 139۷ همــه مــدارس 
ــقف  ــرورش در س ــوزش و پ ــی، وزارت آم دولت
ــی  ــه مصرف ــت هزین ــرف از پرداخ ــوی مص الگ
آب، بــرق و گاز معــاف هســتند. ســقف الگــوی 
مصــرف در دســتورعمل ازســوی وزارتخانه هــای 
نیــرو، نفــت و آمــوزش و پرورش تدویــن و اجرا 
می شــود، چنانچــه مصــارف واحدهای آموزشــی 
ــده  ــن ش ــوی تعیی ــتر از الگ ــک دوره بیش در ی
ــاکان مشــمول  باشــد، کل مصــرف آن دوره کم

ــود. پرداخــت خواهــد ب

گزیده ها

خبر
طــرح  سرپرســت 
میــدان  توســعه 
آزادگان  نفتــی 
برنامه ریــزی  از  جنوبــی در شــرکت متــن، 
ــت  ــکه ای ظرفی ــزار بش ــش 50 ه ــرای افزای ب
فــرآورش نفــت در ایــن میــدان مشــترک 

داد. خبــر 
ــی  ــل از شــرکت مل ــه نق ــزارش شــانا ب ــه گ ب
ــرورت  ــر ض ــی ب ــورج دهقان ــران، ت ــت ای نف
بــه  ســیار  فرآورشــی  واحدهــای  احــداث 

ــرارداد  ــد ق ــرد و از عق ــد ک ــور تاکی ــن منظ ای
ــن  ــی در ای ــراز اول اروپای ــک شــرکت ت ــا ی ب

ــر داد. ــه خب زمین
وی گفــت: امیدواریــم از محــل اجــرای ایــن 
ــرآورش  ــت ف ــاد ظرفی ــاهد ایج ــرارداد، ش ق
ــکه در روز در  ــزار بش ــدار 50 ه ــه مق ــیار ب س

ــیم. ــده باش ــال آین ــت س ــه نخس نیم
دهقانــی بــا اشــاره بــه ظرفیــت عظیــم نفتــی 
ــه  ــیدن ب ــت: رس ــی گف ــدان آزادگان جنوب می
ــاز  ــاالی 300 هــزار بشــکه در ف ــد ب ــم تولی رق

نخســت توســعه ایــن میــدان در کمتــر از 
30 مــاه آینــده، بــا تالش هــای مســتمر و 
ایــن  در  توســعه ای  فعالیت هــای  تســریع 

میــدان دســت یافتنی اســت.
وی افــزود: از ســال 1393 همزمــان بــا خلــع 
یــد شــرکت چینــی، توســعه ایــن میــدان بــا 
کمــک شــرکت های ایرانــی در دســتور کار 
قــرار گرفــت و بررســی ها نشــان می دهــد 
ــت  ــی در وق ــاظ صرفه جوی ــان از لح عملکردم
ــا  ــه تنه ــی ن ــرکت های خارج ــه از ش و هزین
ــی در  ــه بســا در بخش های ــر نیســت، چ کمت
حــال پیــش افتــادن از آنهــا هســتیم و ایــن 
ــدی در  ــه توانمن ــاور ب ــزوم ب ــان دهنده ل نش

ــت. ــی اس ــرکت های ایران ش
حاکــم  ســاختار  بــه  اشــاره  بــا  دهقانــی 
بــر توســعه میدان هــای عظیــم نفتــی در 
بــرای  اقتصــادی  ســازوکار  گفــت:  دنیــا 

توســعه میدان هــای بــا ظرفیــت بــاال بــه 
از  پــس  کــه  می شــود  تنظیــم  گونــه ای 
ــرح  ــان، ط ــن زم ــرمایه گذاری در کوتاه تری س
اقتصــادی  بازدهــی  و  تولیــد  مرحلــه  وارد 
شــود و ســرانجام ســاختاری بــه نــام تولیــد 
زودهنــگام  تولیــد  افزایــش  و  مرحلــه ای 

می یابــد. نمــود 
سرپرســت طــرح توســعه آزادگان جنوبــی 
در مــورد عملکــرد توســعه ای ایــن میــدان 
ــاه در  ــه چ ــدود 120 حلق ــون ح ــت: تاکن گف
ــه  ــده  ک ــل ش ــاری و تکمی ــدان حف ــن می ای
از ایــن تعــداد، 50 حلقــه از اردیبهشــت مــاه 
امســال بــه صــورت مرحلــه ای تکمیــل و وارد 
مــدار تولیــد شــده اســت. در مجمــوع امــروز 
شــاهد تولیــد بیــش از 100 هــزار بشــکه نفــت 
در میــدان آزادگان جنوبــی هســتیم کــه ایــن 

ــد. ــه شــمار می آی ــورد ب ــک رک ــم ی رق

با بهره مندی از واحدهای فرآورشی سیار

ظرفیت فرآورش نفت آزادگان جنوبی 
50 هزار بشکه افزایش می یابد
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

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

این وبسـایت توسـط یک جهانگرد سـاخته 
شـده و وقتی وارد آن می شـوید یک نقشـه 
تمام رنگـی در مقابـل شـما قـرار می گیـرد 
کـه تمام کشـورهای دنیـا را در آن می توانید 
مشـاهده کنید. با انتخاب هر کشـور، امکان 
آشـنایی بـا گویش هـای مختلـف آن وجود 

localingual.com دارد. 

از  عکس هایـی  توانسـته  وبسـایت  ایـن 
زاویه هایـی مرتفـع کـه بـه وسـیله پهپاد هـا 
گرفتـه شـده اند را در یک محـل جمع آوری 
کنـد تا بتوانید این تصاویر جـذاب را در یک 

محل مشـاهده یـا دانلـود کنید. 
dronestagr.am

ایـن وبسـایت بـه شـما اجـازه می دهـد 
در یـک نقشـه پویـا بـه تاریـخ کشـورهای 
طـول  در  رخ داده  اتفاقـات  و  مختلـف 
زمان دسترسـی داشـته باشـید. ایـده این 
اسـتارتاپ، ترکیب گوگل مپـز با ویکی پدیا 
اسـت کـه نتیجه آن، ارائـه محیطی پویا به 
همراه اطالعات بسـیار مفید بـه کاربرانش 

chronas.org اسـت. 

وب گردی
Localingual

وب گردی
dronestagr.am

وب گردی
Chronas

شناسه »اینستاگرام« تصویر زیر را از همدان برفی به 
اشتراک گذاشته و نوشته: متاسفم برف، تو نمی تونی 

این ستاره های فوتبال رو متوقف کنی! 
@instagram

پژمان جمشیدی پس از انتخابش به عنوان کاندید بهترین 
بازیگر ایران در جشنواره فجر زیر این عکس نوشت: 4 سال 

فحش، تهمت، فشار، صبر و تالش. جای مادرم خالی… 
@pejmanjasmhidi

وزیر ارتباطات تصویر زیر را از هنگام سلفی گرفتن در 
جمع فعاالن توسعه کسب وکارهای نوپا در دانشگاه 

یزد همرسانی کرده. 
@azarijahromi

زهرا نعمتی، قهرمان تیروکمان با همرسانی تصویری 
در کنار باران کوثری نوشت: فیلم »عرق سرد« 
نمایش بخشی از سختی های بانوان ورزشکار بود… 

@zahranemati2020

ســهند ایرانمهر می گوید:
ــط  ــاران توس ــوی ب ــم: ب ــی رو مدیونش ــی و نوجوان ــتالژی کودک ــه نوس هم
ــود  ــه وج ــد ب ــی می كن ــاک زندگ ــه در خ ــتز ك ــام اكتينوميس ــه ن ــری ب ــک باكت ي

يــد می  آ

می گوید: مرتضی 
ــم چــن  ــم ببینی ــوش کن ــد روز خام ــذار گوشــی رو چن ــم ب ــه ســری گفت  ی
نفــر نگــران میشــن،بعد چــن روز گوشــیم رو روشــن کــردم دیــدم یکــی زنــگ زده 

بــوده اونــم پیــام داده بــود دســتم خــورده حاجــی.

بــوی فلوید می گوید:
و  عجیب تریــن،  بی فایده تریــن،  ســخت ترین،  گفتــن  تســلیت 

دیالوگــه مزخرف تریــن 

محمــود آموزگار می گوید:
ــزه اى  ــن، انگي ــرآورده نميش ــه ب ــى ك ــه آرزوهاي ــم ك ــوش كني ــد فرام نباي

ــدن ــدوار مان ــراى امي ــه دادن،ب ــراى ادام ــن ب ميش

امیــد بالغتی می گوید:
ــرای  ــه نوشــتن ب ــم نام ــک کار خــوب میکن ــی ام ی ــوی زندگ ــوز ت ــر هن اگ
ــی وســواس داشــتم دســتخط باشــد و پســت شــود امــا  ــم اســت.یک زمان عزیزان
ــتش  ــل میزنم.راس ــم و ایمی ــپ میکن ــل میکنم.تای ــر عم ــم مدرنت ــی ه ــاال گاه ح
ــاش را روی  ــر جادویی ــه تاثی ــت و البت ــدای از اینهاس ــتن ج ــه نوش ــدم نام فهمی

ــدم. ــا دی ــه ه ــب نام ــودم و مخاط خ

می گوید: میالد 
یــه ســرویس بزنیــد روزی چنــد شــاخه گل نرگــس بیــاره در خونــه بذاریــم 

رو اوپــن خونه خوشــبو شــه

 علــی عالی می گوید:
بزرگ باشــید، مثل پرویز پرستویی. 

برای  #پژمان_جمشــیدی نوشــت: نگران نباش تا بوده همین بوده. 
نوشــت:یادمون نره فردین هم کشــتی گیر بود و تبدیل به یک اســطوره شــد. 
نوشــت: مبــادا صدای خنده ها، تورو از راهی که پیــش گرفتی مایوس کنه...

چند وقت پیش اعالم شده بود که اینستاگرام قصد دارد امکانی را به وجود بیاورد که 
به واسطه آن اگر فردی از استوری تان اسکرین شات گرفت، باخبر شوید. در واقع اگر 
شما هم از استوری افراد مختلف اسکرین شات بگیرید، فرد مورد نظر باخبر می شود. 

این امکان در حال حاضر فعال شده است.

ایرانی ها در توییتر چه می گویند؟

شنبه شب منابعی چند اسکرین شات از وبسایت روزنامه 
قانون منتشر کرده بودند که یک خبر قریب الوقوع را 

نشان می داد. »روزنامه قانون« در توییتر توضیح داده 
که وبسایت این روزنامه هک شده و هکر ها شروع به گذاشتن 

اخباری جعلی به روی سایت کردند.
@ghanoondaily

صابر ابر:
ترامپ از موزه گوگنهایم در نیویورک خواست نقاشی چشم انداز 
برفی ونگوگ را به او و همسرش برای آراستن کاخ سفید امانت 

بدهند؛جواب دادند: توالت طال را امانت می دهیم!/ بی بی سی
@saberabar

هیوا شاکر:
وقتی مسواک میزنید شیر آب را ببندید

۲ دقیقه مصرف بیرویه آب به اندازه مصرف روزانه یک 
خانواده محروم است

@hivashaker
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اپرای عروسکی 

مکبث 
چهارمین اثر از رپرتوارهای 

آثار اپرایی گروه آران به 
کارگردانی بهروز غریب پور 
از روز دوشنبه 23 بهمن 

ماه ساعت 19 در تاالر 
فردوسی به صحنه 

می رود.

فراخوان دومین جشنواره 
انتخاب کتاب سال

 خلیج فارس
 درباره آثار با موضوع خلیج فارس که در بازه زمانی 
1392 تا پایان 1396 منتشر شده باشند اعالم شد.

مردم کرمان برای حفاظت از 
خانه شهر نامه نوشتند. مردم در 

این نامه از مسووالن خواستند 
جلوی این کار گرفته شود.

استقبال مرکز سینمایی 

یونان 
از توسعه همکاری 

با سینمای ایران

ماجراهای بهلول
نوشته  مازیار تهرانی با 

تصویرگری پانته آ عبدی  
فخرایی بار دیگر به همت 

کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان وارد 

بازار نشر شد.

وقتی پیش همیم قدر باهم 
بودنو نمی دونیم؛

وقت دوری میشه فهمید 
اونی که رفته چقد از وجودتو 

کنده و با خودش برده
چقدر واسه خودت باقی 

گذاشته..

فیلم: پل چوبی

تیاترکتاب

کتاب

سینماسال گشت

دیالوگ

معرفی

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم  / سای

گوركان  اميرتيمور  درگذشت 
اميرتيمـــور گـــوركان كـــه ســـه بـــار بـــه ايـــران 

لشـــكر كشـــيد 12 فوريـــه ســـال 1405 ميـــالدی 

)23 بهمـــن مـــاه( در 69 ســـالگی در كزاخســـتان 

ــته  ــتان نوشـ ــران؛ قزاقسـ ــت. ]در ايـ ــروز درگذشـ امـ

ــزاق  ــی = قـ ــوزاک = کزاکـ ــا کـ ــه بـ ــود کـ ــی شـ مـ

اشـــتباه می شـــود. کوزاکهـــا کـــه در اطـــراف ُدن و 

دنیپـــر ـ روســـیه و اوکرایـــن ـ زندگـــی مـــی کننـــد 

از اســـالوهای شـــرقی هســـتند، نـــه از تبـــار مـــردم 

ـــش از  ـــن پی ـــیه و اوکرای ـــای روس ـــتان. کوزاکه کزاخس

ـــا پیشـــه ســـپاهیگری  ـــالب بلشـــویکی 1917، عمدت انق

داشـــتند[. پـــس از درگذشـــت امیرتیمـــور، پیکـــر او 

بـــه ســـمرقند منتقـــل و در گورگاهـــی كـــه خـــود در 

ايـــن شـــهر ایـــران باســـتان ســـاخته بـــود مدفـــون 

ـــود  ـــن ب ـــه چي ـــی ب ـــان لشكركش ـــور درجري ـــد. تيم ش

ـــار  ـــول تب ـــك مغ ـــت. او ي ـــد و درگذش ـــار ش ـــه بيم ك

ـــع  ـــش« واق ـــه »ك ـــه در ناحی ـــود ك ـــارالس« ب از ايل»ب

در منطقـــه فـــرارود كـــه امـــروز شـــهر ســـبز خوانـــده 

می شـــود، بـــه دنيـــا آمـــده بـــود. حمـــالت نظامـــی 

ـــد.  ـــته ان ـــورش« نوش ـــاری »ي ـــان تات ـــه زب ـــور را ب تيم

قلمـــرو تيمـــور از هنـــد تـــا قفقـــاز و از مـــرز غربـــی 

مغولســـتان تـــا دمشـــق وســـعت داشـــت كـــه 

پـــس از مـــرگ او ديـــری نپاييـــد. تيمـــور در يكـــی 

ــان  ــهر اصفهـ ــران، شـ ــه ايـ ــی هايش بـ از لشكركشـ

را ويـــران و در ايـــن شـــهر از كّلـــه مقتـــوالن منـــاره 

ســـاخت. بـــا وجـــود ايـــن، ابـــن خلـــدون از او بـــه 

ـــاب  ـــه اصح ـــد ب ـــرور و عالقمن ـــب پ ـــردی ادي ـــوان م عن

ـــر، معمـــاری و مهندســـی  فكـــر و دانـــش و مشـــّوق هن

يـــاد كـــرده اســـت. موّرخـــان نظامـــی نوشـــته انـــد 

كـــه تيمـــور نبردهـــا را عمدتـــا بـــا جنـــگ روانـــی و 

ـــکریانش  ـــجاعت لش ـــارت و ش ـــی در مه ـــات قبل تبليغ

ــرد. ــان می ُبـ ــر آنـ ــالحهای برتـ و سـ

رمان سرشار زندگی
فانته نویسنده: جان 

ترجمه: محمدرضا شکاری
انتشارات: نشر اسم

رمــان سرشــار زندگــی اولیــن کتــاب ترجمــه شــده از جــان 
فانتــه، نویســنده آمریکایــی اســت. ترجمــه بســیار خــوب 
و روان سرشــارِ زندگــی توســط محمدرضــا شــکاری انجــام 

شــده اســت.
در پشت جلد، قسمتی از متن کتاب آمده است:

پــای نیــاز پرشــورم بــه او هــم وســط بــود. از اولیــن بــاری 
ــه  کــه دیدمــش دچــارش شــدم. دفعــه اول رفــت. از خان
خالــه اش، آنجــا کــه موقــع خــوردن چــای همدیگــر را دیــده 
بودیــم بیــرون رفــت، و مــن حالــم بــدون او خــوب نبــود، 

علیلــی بیــش نبــودم تــا این کــه دوبــاره دیدمــش.
ــردم.  ــی می ک ــری زندگ ــور دیگ ــد ج ــر او بای ــه خاط ــا ب ام

ــود. ــا هــر چــی کــه دم دســت ب ــگار، یــک بن یــک خبرن
ــون  ــت. چ ــات می گرف ــود، از او نش ــوری ب ــر ج ــرم، ه نث
نفــرت  ازش  می گذاشــتم،  را کنــار  حرفــه ام  همیشــه 
ــردم و  ــه می ک ــذ را مچال ــدم، کاغ ــد می ش ــتم، ناامی داش
پــرت می کــردم وســط اتــاق. امــا او می توانســت آن 
ــک  ــد و ی ــر و رو کن ــده را زی ــه ش ــته های دور انداخت نوش
چیزهایــی دســتگیرش شــود، مــن هــم واقعــا هیــچ وقــت 

نمی دانســتم ِکــی خوبــم…
قسمت هایی از متن سرشار زندگی

ــود کــه بیــن مــا قــرار گرفــت. نگــران  بچــه مثــل ســدی ب
ــم  ــل قدی ــاره مث ــا اوضــاع دوب ــودم و فکــر مــی کــردم آی ب
هــا مــی شــود یــا نــه. هــوس روزهــای قدیــم را مــی کــردم 
کــه مــی توانســتم بــروم تــوی اتاقــش و یکــی از وســایل 
آشــنایش را بــردارم، یــک روســری یــا لبــاس یا قســمتی از 
روبانــی ســفیدرنگ. لمــس آن گیجــم مــی کــرد، باعــث مــی 
شــد از شــوق محبوبــه ام مثــل یــک غــوک نالــه ســر بدهــم. 
ــی نشســت،  ــش م ــه روی ــش ک ــز آرای ــوی می ــی جل صندل
آینــه ای کــه صــورت قشــنگش را بازمــی تابانــد، بالشــی کــه 
ســرش را روی آن مــی گذاشــت، یــک جفــت جــوراب کــه 
چــرت کــرده بود تــا بشــوید، جذابیت شــلوارهای ابریشــمی، 
ــه  ــه هــای خیســش ک ــون، و حول ــاس خــواب هــا، صاب لب
هنــوز بعــد از حمــام گرفتــن گــرم بودنــد و آدم را خلع ســالح 
ــا  ــتم؛ آن ه ــاز داش ــا نی ــن چیزه ــه ای ــن ب ــد: م ــی کردن م
بخشــی از زندگــی مــن بــا او بودنــد، و رنــگ ماتیــک فرقــی 
ــرم زن مــن  ــب هــای گ ــرد، چــون آن ســرخی از ل نمــی ک

ناشــی مــی شــد.

رسانه در آینه تصویر
آخرین شماره همشهری معماری منتشر شد. 
بنا به تصمیم مدیران همشهری این نشریه از 

این پس منتشر نخواهد شد.

آن ماه مهر پیکر نامهربان ما
گفت ای بنطق طوطی شکرستان ما
وقت سحر شدی بتماشای گل بباغ
شرمت نیامد از رخ چون گلستان ما
در باغ سرو را ز حیا پای در گلست

از اعتدال قد چو سرو روان ما
برگ بنفشه کز چمن آید نسیم او

تابیست از دو سنبل عنبر فشان ما
آب حیات کز ظلماتش نشان دهند
آبیست پیش کوثر آتش نشان ما
مائیم فتنه ئی که در آخر زمان بود
ور نی کدام فتنه بود در زمان ما

بنمود چشم مست و بر مزم عتاب کرد
کاخر چنین بود غمت از ناتوان ما

در باغ وصل اگر نبود چون تو بلبلی
کم گیر پشه ئی ز همای آشیان ما

خواجو اگر چه در سر سودای ما رود
تا باشدش سری سر او و آستان ما

خواجوی کرمانی 

نشانه های مرگ ما را 
به نظاره نشسته اند، چه 

مضحک است انتخاب راه 
در  روزمرگی
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