
نایب رییس فراکسیون زنان مجلس: مقاومت های زیادی وجود دارد
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 قیمت 1000 تومان
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انس طال         1.318.93

مثقال طال     6.538.000

گرم طالی 18    1.509.192

گرم طالی 2۴   2.011.785 

انس نقره             16.37

انس پالتین        966.50

انس پاالدیوم       .979.90

بهار آزادی      15.210.000

امامی          15.610.000

نیم       7.660.000

ربع         ۴.610.000

گرمی       3.080.000

دالر             ۴7.9۴0

یورو         60.820

پوند           68.770    

درهم امارات        13.۴۴0

لیر ترکیه            13.220

یوان چین          7.850

ین ژاپن           ۴.000    

دالر کانادا        ۴0.۴20

دالر استرالیا      ۴0.010 @  p a y a m e m a

ما را در تلگرام 
دنبال کنید

طلوع آفتاب 
06:53
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طرحخروجزنانازکشوردربنبست
مشاور امور زنان وزیر بهداشت:

 افزایش مصرف 
4»گل« بین دختران
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تــو  می گوینــد  کیــا!  حاتمــی  آقــای 
را  ابراهیــم  ایرانــی!  ســینمای  ابراهیــم 
ولــی  نســوخت،  و  انداختنــد  آتــش  در 
آتــش  اخیــرت،  حرف هــای  بــا  تــو  
ــان همــان آتشــی  افروختــی . کاش در می
ــه  ــمنانت برافروخت ــم خودت،دش ــه به زع ک
انــد رقص کنــان وارد می شــدی و لــذت 
ــردی.  ــودن را حــس می ک ــه ب ــم گون ابراهی
اینکــه بخواهــی در آتش،خودت را بســوزانی 
حــق  نــدارم کــه  بــاور  امــا  مختــاری. 
ــرای  ــه ب ــی را ک ــی  ارزش های ــته باش داش
ســوخته اند،به  پروانــه  ماندنش،هــزاران 
ــرای  ــی ب آتــش بکشــانی.اینکه افتخــار کن
ــم  نظــام و آرمان هــا و دســتاوردهایش فیل
افتخارآمیــز  و  برانگیــز  می ســازی،غرور 
اســت. ایــن هدفــت »ایــوهللا« دارد امــا بــا 
ــم!  ــرادر ابراهی ــه ب ــرف زدن؟ ن ــرز ح آن ط
ــد باشــی. از ایــن  ــودی کــه بای ــی نب ــو آن ت
پــس اگــر خواســتی لبــاس دفــاع از نظــام 
ــر  ــپاه و فخ ــدس س ــاد مق ــالب و نه و انق
ــران و اســالم حــاج قاســم ســلیمانی را  ای
بــر تــن کنی و حتــی از موسســه ســینمایی 
ــن.  ــوض ک ــت را ع ــی، لحن ــاع کن اوج دف
دفــاع از واژه هــای مقــدس، شــیوه مقــدس 
لحــن  نمی خواهــد؛  فریــاد  می خواهــد. 
خشــن  قیافــه  نمی طلبــد؛  بغض آلــود 
الزم نــدارد؛ چشــمان پــر از نفــرت برایــش 
ــا!  ــی کی ــای حاتم ــد. آق ــازی نمی کن کارس
اگــر امــروز ســپاه مــدال افتخــار دارد،اگــر 
ســردار قاســم ســلیمانی را حتــی دشــمنان 
اگــر  می کننــد،  ســتایش  تــو  و  مــن 
ــالب و  ــه انق ــون خفت ــه خ ــزار ب ــا ه ده ه
جنــگ نامشــان مانــدگار شــده، بــه خاطــر 
مظلومیتــی اســت کــه آن را در اوج نجابــت 
ــز  ــدن و عزی ــوب ش ــد. محب ــاد کرده ان فری
مانــدن بــا فریــاد و جیــغ میســر نمی شــود. 
ابراهیــم عزیــز! مــن همــه فیلم هایــت 
را  برخــی  کــه  یک بــار  نــه  دیــده ام.  را 
چندیــن بــار و »آژانــس شیشــه ای« را 
ــل  ــده ام مث ــه دی ــار ک ــر ب ــار.و ه ــا ب ده ه
ــنواره  ــی در جش ــار گریســته ام. وقت ــر به اب
حرف هایــت را شــنیدم احســاس کــردم 
شــاید کســی دیگــر آن فیلم هــا را ســاخته 

قهرمانانه 
»دفاع بد« کردی

اعالم آمادگی سپاه برای ارائه 

مستندات مرگ سیدامامی
کاوه مدنی در صفحه اینستاگرام خود خبر آزادیش را منتشر کرد

یادداشت مهمان
محمد مهاجری

فرمــان  اجرایــی  ســتاد  رییــس 
اجرایــی  ســتاد  گفتــه  امــام)ره( 
در  گاه  هیــچ  امــام  فرمــان 
پروژه هایــی کــه باعــث ایجــاد رقابــت 
خصوصــی  بخــش  و  دولــت  بیــن 
ــد  ــته و نخواه ــور نداش ــود، حض می ش
ــم بخــش خصوصــی  ــر ه داشــت. اگ
بــرای ورود بــه پروژه هــای متعلــق 
ــه  ــی داشــته باشــد ب ــاد تمایل ــه بنی ب
و  فعالیــت  آن  از  شــرکت  آن  نفــع 
پــروژه خــارج می شــویم. بــه گــزارش 
ایلنــا، محمــد مخبــر اضافــه کــرده 

ــی  ــتاد اجرای ــم س ــالم می کن ــه اع ک
پروژه هــا  واگــذاری  آمــاده  فرمــان 
و  اســت  خصوصــی  بخــش  بــه 
بخــش  بــه  متعلــق  شــرکتی  هــر 
بــه  ورود  متقاضــی  خصوصــی کــه 
ــار ســتاد  فعالیتــی باشــد کــه در اختی
ــروژه  ــذاری آن پ ــی واگ ــت آمادگ اس
اجرایــی  ســتاد  رییــس  داریــم.  را 
فرمــان امــام بــا تاکیــد بــر اینکــه 
هیــچ بودجــه ای از دولــت دریافــت 
از  تنهــا  »نــه  گفــت:  نمی کنیــم، 
دولــت بودجــه ای نداریــم بلکــه در 

بــه  عمرانــی  پروژه هــای  اجــرای 
ــم  ــرده و خواهی ــم ک ــک ه ــت کم دول
کــرد.« وی بــا اشــاره بــه ورود ســتاد 
ــه پروژه هــای  اجرایــی فرمــان امــام ب
نیمــه تمــام گفــت: »پروژه هایــی از 
قبیــل احــداث مــدارس، شــبکه راهــی، 
بیمارســتان  کــه توســط ســتاد ســاخته 
شــده اند و یــا ســاخته می شــوند از 
تعهــدات دولت هــا بــوده و ســاخت 
ــوده  ــت ب ــف دول ــه وظای ــا از جمل آنه
ــه  ــک ب ــرای کم ــط ب ــا فق ــت و م اس

می کنیــم.« اقــدام  دولــت 

رییس ستاد اجرایی فرمان امام )ره(:

آماده واگذاری پروژه ها به بخش خصوصی هستیم
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سودترکیهاز

گردشگرانایرانی؛

12هزارمیلیارد
ایرانی ها در سال 2017 به اندازه 

خرید 12 هزار پورشه پانامرا 
در ترکیه پول خرج کردند

ــته  ــال گذش ــه س ــه ترکی ــان ب ــفر ایرانی س
ــان   ــارد توم ــزار میلی ــدود 12 ه ــالدی  ح می
نصیــب کشــور ترکیــه کــرد. بــر اســاس 
آمــاری کــه اخیــرا ارائــه شــده، در ســال 2017، 
2.5 میلیــون ایرانــی بــه ترکیــه ســفر کردند و 
حــاال پایــگاه خبــری حریــت دیلی نیــوز خبر 
ــرج  ــه خ ــا در ترکی ــه ایرانی ه ــی ک داده پول
کردنــد، بــه 2.5 میلیــارد دالر می رســد کــه بــا 
در نظــر گرفتــن دالر 4850 تومانــی، ایــن رقــم 
ــود.  ــان می ش ــارد توم ــزار میلی ــدودا 12 ه ح

روزانهم صبح اریان

ــه  ــردان ب ــم کارگ ــه اس ــو ب ــام ت ــط ن و فق
آن ســنجاق شــده اســت. »دفــاع بــد« 
می دانــی چیســت؟ همــان چیــزی کــه 
ــت و  ــش گف ــال پی ــریعتی 50س ــر ش دکت
ــرای  ــه ب ــم  ک ــان خوانده ای نوشــت و همه م
ــاع  ــد دف ــه یــک موضــوع ، از آن ب ــه ب حمل
بــد«  »دفــاع  قهرمانانــه  دیشــب  کــن. 
کــردی. هــم از ســپاه، هــم از نظــام و هــم 
از موسســه ســینمایی اوج. انــگار اصــرار 
ــه  ــایعه ها را ب ــائبه ها و ش ــه ش ــتی هم داش
موسســه ای کــه تــو آن را صاحــب فضیلــت 
می شناســی بچســبانی و خرابــش کنــی. 
ــد«  ــاع ب ــل »دف ــردان! در مقاب ــای کارگ آق
ــم. و  ــم داری ــوب« را ه ــه خ ــر »حمل تعبی
ــار  ــه رفت ــم قهرمانان ــه ه ــن زمین ــو در ای ت
و  صداوســیما  می خواســتی  کــردی. 
»هفــت« و »رشــید پــور » را بزنــی. اتفاقــًا 
نشــانه گرفتنــت درســت بــود. می خواســتی 
ــاد  ــاد و صداوســیمای پرانتق مجــری پرانتق
ــا لحــن  ــی. ام ــا خــاک یکســان کن ــر را ب ت
بیــان و کالمــت چنــان بــود کــه همین هــا را 
هــم بــا »حملــه خــوب« تطهیــر کــردی. من 
اگــر جــای رییــس صداوســیما بــودم حتمــًا 
ــه  ــا هم ــی دادم ت ــو م ــه ت ــیمرغ ب ــک س ی

را بپوشــانم. کارگــردان  عیــوب ســازمانم 
پیشــنهاد کنــم  می خواهــم  مــا!  خــوب 
ــدی و  ــمانت را ببن ــه چش ــد لحظ ــرای چن ب
خــودت را ببــری در مراســم. وقتــی ســیمرغ 
ــا  ــون و ب ــت تریب ــروی پش ــری ب را می گی
ــیمرغ  ــن س ــم« بگویی:ای ــاج کاظ لحن«ح
تقدیــم بــه مدافعــان حــرم و شــهدای ایــن 
ــدس  ــپاه مق ــان س ــه سبزپوش ــه ب راه؛هدی
پاســداران؛و تقدیــم بــه ســردار عشــق و 
وفــا حــاج قاســم ســلیمانی. خب.حــاال 
چشــم هایت را بازکــن تــا تأثیــر جمالتــت را 
ببینــی. نــه در زمیــن فقــط، کــه آن باالباالها. 
حاتمــی کیــای عزیــز! فضــای مجــازی 
ــب  ــه دیش ــان«ی ک ــت از »توف ــده اس پرش
برپــا کــردی. برایــت هــورا می کشــند و 
تشــویقت می کننــد. شــاید خــودت هــم 
ــردی  ــت ک ــر فرص ــا اگ ــرده ای. ام ــف ک کی
تــوی  بهشــت زهرا.  بیــا  صبــح  جمعــه 
و...حرف هــای  قطعه هــای2۴،26،27 
دیشــبت را بــا همــان حــرارت بــرای رفقــای 
ــن.  ــرار ک ــد تک ــا آرمیده ان ــه آنج ــی ک قدیم
حتــی اگــر یــک نفــر برایــت دســت زد، تــا 
آخــر عمــر همین جــوری کــه دیشــب حــرف 

ــن ــزن. خبرآنالی ــرف ب زدی، ح

غروب آفتاب 
17:43
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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پیام زیست
جمعه بود که خبر بازدداشت تعدادی از فعالین محیط زیست در موسسه میراث پارسیان 
و فوت دکتر کاووس سید امامی در زندان اوین ابتدا در شبکه های مجازی و سپس 
رسانه های رسمی منتشر شد. ساعاتی از انتشار خبر نگذشته بود که شایعه بازداشت معاون 
آموزش و پژوهش سازمان محیط زیست کشور نیز بازدداشت شده است. خبری که ابتدا 
از سوی صادقی نماینده افشاگر این روزهای مجلس شورای اسالمی منتشر شد.

کاوه مدنی دست به 

دامان الیو 

اینستاگرام شد 

مـــدنی کـه در مـحـــل کـارش زنـــده از 
اینستاگــرام بــا دنــبال کنندگــان صــفحه 
شخصی اش صـحبت می کرد خـبر داد که 
بـه ایمیل ، تـلگرام و تـوییترش دسـترسی 
نـدارد. او از امید حـرف زد و از خـدمـت بـه 

کشور حرف زد. 

روزنامه صبح ایران 
 @payamema
www.payamema.ir

اژه ای : خودکشی سیدامامی در حال بررسی است  آخرین اخبار از بازداشت 
فعاالن محیط زیست 

حـجت االسـالم غـالمحسین محسنی اژه ای دربـاره بـازداشـت تـعدادی از فـعاالن 
محیط زیست و ادعـای خـودکشی سید کاووس سیدامـامی، اسـتاد دانـشگاه و 
فـعال محیط زیست گـفت: افـرادی بـه اتـهام دادن اطـالعـات طـبقه بـندی شـده و از 
مـراکز حـساس بـه سـرویس هـای اطـالعـاتی بیگانـه از جـمله رژیم صیهونیستی 
اسـرائیل و امـریکا در روزهـای گـذشـته دسـتگیر شـده و بعضی از آنـها در بـازداشـت 
هسـتند.وی ادامـه داد: فـرد مـورد نـظر شـما جـزو هـمان بـازداشـت شدگـان بـوده اسـت 
امـا اینکه بـرای چـه کسانی و بـه چـه میزانی اتـهامـشان اثـبات می شـود بـاید تـا پـایان 
بـررسی هـا و دادگـاه صـبر کرد.مـعاون اول قـوه قـضاییه در پـاسـخ بـه این سـوال که 
عـلت درگـذشـت سیدکاووس سیدامـامی چـه بـوده اسـت؟ اظـهار داشـت: مـن هـم 
شنیده ام ایشان خـودکشی کرده انـد امـا هـنوز از جـزییات آن اطـالع نـدارم.محسنی 
اژه ای در پـاسـخ بـه این سـوال که بـا تـوجـه بـه خـودکشی سیدکاووس سیدامـامی و 
دو نـفر دیگر در زمـان اعـتراضـات، مـوجـب ایجاد سـوال بـرای مـردم و ایجاد این 
دگـان  شـبهه شـده اسـت که چـرا سـازمـان زنـدان هـا مـراقبتی نسـبت بـه بـازداشـت شـ
نـدارد. آیا قـوه قـضاییه بـرنـامـه ای بـرای رسیدگی بـه این تقصیر از سـوی سـازمـان 
زنـدان هـا دارد؟ تـصریح کرد: مـراقـبت می شـود امـا این مـوضـوع اخیر نیز در حـال 
بـررسی اسـت که ببینیم چـگونـه اتـفاق افـتاده اسـت.وی در گـفت وگـو بـا ایلنا، در 
پـاسـخ بـه این سـوال که آیا در رابـطه بـا بـازداشـت هـای اخیر که در اعـتراضـات صـورت 
گـرفـت، قـوه قـضاییه گـزارشی را بـه نـهادهـای بـاالدسـتی مـانـند رهـبری یا شـورای 
عـالی امنیت ملی داده اسـت؟ خـاطـرنـشان کرد: قـوه قـضاییه از طـریق دبیرخـانـه یا 

از طرق دیگر اطالعات کامل را به شورای عالی امنیت ملی داده است. 

جــمعه بــود که خــبر بــازدداشــت تــعدادی از 
فــعالین محیط زیست در مــوســسه میراث 
پـارسیان و فـوت دکتر کاووس سید امـامی در 
زنـدان اوین ابـتدا در شـبکه هـای مـجازی و 

سپس رسانه های رسمی منتشر شد. 
سـاعـاتی از انـتشار خـبر نـگذشـته بـود که شـایعه 
بـازداشـت مـعاون آمـوزش و پـژوهـش سـازمـان 
محیط زیست کشور نیز بــازدداشــت شــده 

است.  
خــبری که ابــتدا از ســوی صــادقی نــماینده 
افـشاگـر این روزهـای مجـلس شـورای اسـالمی 

منتشر شد. 
در دقـایق ابـتدایی خـبر بـازداشـت تـوسـط روابـط 
عـمومی سـازمـان محیط زیست تکذیب شـد. 
او بـه خـبرنـگاران گـفته بـود که از طـریق تـلگرام 

با کاوه مدنی صحبت کرده است.  
امـا کالنـتری رییس سـازمـان محیط زیست که 
در راهـپیمایی روز گـذشـته ۲۲بـهمن شـرکت 
کرده بـود بـار دیگر در پـاسـخ تلفنی بـه صـادقی 

گفته بود که معاونم در بازداشت است. 
صـبح روز دوشـنبه امـا خـبرهـای خـوش از راه 
رسید و کاوه مــدنی خــبر آزادیش را منتشــر 

کرد. 

کاوه مدنی به همراه کالنتری در دیدار سفیر آلمان 

کانـال خـبری سـازمـان محیط زیست بـا انـتشار تـصویر کالنـتری در کنار کاوه مـدنی در دیدار بـا سفیر 
آلمان غیر مستقیم خبر آزادی معاون این سازمان را تاببد کرد. 

توییتی که از دسترس خارج شد 
مـدنی که روز گـذشـته ابـتدا در تـوییتر خـبر آزادیش را نـوشـته بـود بـعد از سـاعـاتی 
دسـترسی اش بـه نـوییتر را از دسـت داد. او در این تـوییت از #امیدوار ی گـفت و 

آرزو کرد هر چه سریعتر حقایق روشن شود.

کمک ۱۱ میلیون دالری ژاپن به حل آلودگی هوای تهران 

صـبح دیروز سفیر ژاپـن در تهـران بـا حـضور در مـعاونـت حـمل و نـقل و تـرافیک 
شهـرداری تهـران، کمک ۱۱ میلیون دالری دولـت ژاپـن بـرای حـل آلـودگی هـوای 
تهـران را طی تـفاهـم نـامـه ای بـه شهـرداری تهـران در قـالـب تجهیزات آزمـایشگاهی 

تجزیه و تحلیل آلودگی هوا اعطا کرد. 
بـه گـزارش گـروه اجـتماعی خـبرگـزاری آنـا مـحسن پـورسیدآقـایی در مـراسـم امـضای 
مـبادلـه نـامـه همکاری بین ایران و ژاپـن در زمینه  تـامین تجهیزات انـدازه گیری و 
تجـزیه تحـلیل آالینده هـای هـوای تهـران بـرگـزار شـد، اظـهار کرد: بـرای کاهـش 
آلـودگی هـوای تهـران این تـفاهـم نـامـه بـه امـضا رسید، مجـری این طـرح در ایران 
شـرکت کنترل کیفیت هـوای تهـران وابسـته بـه شهـرداری تهـران و مجـری این 
مـبادلـه نـامـه در دولـت ژاپـن،آژانـس همکاری هـای بین المللی ژاپـن ( جـایکا) 

است. 

افزایش ۵ درصدی جمعیت حیات وحش تهران 

مـدیرکل حـفاظـت محیط زیست اسـتان تهـران گـفت: طـبق بـررسی هـای انـجام شـده 
جـمعیت پسـتانـداران شـاخـص اسـتان در سـال ۹۶ حـدود ۵ درصـد نسـبت بـه سـال 
گـذشـته افـزایش یافـته اسـت و امیدواریم این افـزایش جـمعیت بـا تـالش هـای 
محیط بـانـان اسـتان ادامـه داشـته بـاشـد.بـه گـزارش ایسنا کیومـرث کالنـتری بـا اشـاره 
بـه اینکه بـرنـامـه سـرشـماری حیات وحـش بـا هـدف بـرآورد جـمعیت پسـتانـداران و 
بهـبود مـدیریت زیستی مـناطـق اجـرا می شـود، گـفت: در این سـرشـماری گـونـه هـای 
قـوچ ومیش، کل و بـز، آهـو و جبیر اسـتان سـرشـماری شـده اسـت و این بـرنـامـه  بـا 
در نـظر داشـتن فـصل زادآوری و بسـته بـه آب و هـوای هـر مـنطقه در شـش مـنطقه 
تـحت مـدیریت اداره کل حـفاظـت محیط زیست اسـتان تهـران بـه روش مـشاهـده 

مستقیم و سیستم موقعیت یاب جغرافیایی جهت ثبت مسیرها انجام شد. 
وی افـزود: مـناطقی که بـرنـامـه سـرشـماری در آن اجـرا شـد شـامـل پـارک ملی و 
مـنطقه شکار مـمنوع الر، مجـموعـه حـفاظتی جـاجـرود شـامـل پـارک ملی سـرخـه 
حـصار ، پـارک ملی خجیر و مـنطقه حـفاظـت شـده جـاجـرود ، مـنطقه حـفاظـت شـده 
ورجین، مـنطقه حـفاظـت شـده کویر ، مـنطقه شکار مـمنوع کاوه ده  و مـناطـق آزاد 
ارجــمند فیروزکوه، مــنطقه شکار مــمنوع کوه سفید و محــدوده آثــار طبیعی ملی 
دریاچـه هـای تـار و هـویر دمـاونـد و بخشی از دامـنه جـنوبی مـنطقه حـفاظـت شـده  
الـبرز مـرکزی و مـناطـق آزاد و ارتـفاعـات مشـرف بـه شهـر تهـران بـود.کالنـتری بـا اشـاره 
بـه اینکه این بـرنـامـه سـرشـماری تـوسـط کارشـناسـان محیط زیست و محیط بـانـان بـا 
هـمراهی جـوامـع محـلی، گـروهـهای مـردم نـهاد، طبیعت دوسـتان و همیاران محیط 
زیست انـجام شـد، اظـهارکرد: طی این سـرشـماری در مجـموع تـعداد۱۷ هـزار و 
۷۶۷  راس قـوچ و میش،کل و بـز، آهـو و جبیر مـورد شـمارش قـرار گـرفـت که از 
این تـعداد۱۴ هـزار و۵۶۳  راس قـوچ و میش،۲۹۳۶ راس کل و بـز،۱۰۷ راس آهـو 

و ۱۶۱ راس جبیر هستند. 
وی در ادامـه بـا بیان اینکه بخشی از محـدوده هـای آثـار طبیعی ملی دریاچـه هـای 
تـار و هـویر در دمـاونـد همچنین بخشی از دامـنه جـنوبی مـنطقه حـفاظـت شـده الـبرز 
مـرکزی و مـناطـق آزاد و ارتـفاعـات مشـرف بـه شهـر تهـران بـرای نخسـتین بـار مـورد 

سرشماری پستانداران قرار گرفتند. 

متن گفته های کاوه مدنی در اینستاگرام 
امیدوارم مشکل دوسـتان واقعی محیط زیست و زحـمت کشان بـرای کشورمـان حـل 
شـونـد. اگـر کسی کار بـدی می کند، در هـر حـوزه ای، بـه سـزای اعـمالـشان بـرسـند امـا 
قـرار نـباشـد خشک و تـر بـا هـم بـسوزنـد. امیدوارم آن هـایی که بـرای آبـادانی ایران و 
حـفاظـت از ایران زحـمت می کشند پـایدار و بـرقـرار بـمانـند و نـگرانی هـا حـل شـود، 
عـدالـت بـرقـرار شـود و شـفافیت ایجاد شـود و بـتوانیم بـه کشورمـان کمک کنیم و 

امیدوار بمانیم.  
این مـسائـل می گـذرد و تـنگ نـظری هـا از بین می رود و بـا قـدرت و کمک یکدیگر 
می تــوانیم کشور خــودمــان را تــوســعه دهیم. تــوســعه پــایدار. تــوســعه ای که 
محیط زیست را قــربــانی نمی کند و محیط زیست را بــرای نســل هــای بــعد بــاقی 
بـگذاریم.دسـترسی مـن بـه حـساب هـای کاربـری ایمیل، تـلگرام و تـوییتر قـطع شـده 

است.

اعالم آمادگی سپاه برای ارائه 
مستندات مرگ سیدامامی 

فــراکسیون محیط زیست مجــلس در ادامــه بــررسی 
دســتگیری عــده ای از فــعاالن محیط زیست و مــرگ 
دکتر سیدامـامی در زنـدان، بـا خـانـواده این افـراد دیدار 
خـواهـد داشـت.فـراکسیون محیط زیست مجـلس در 
ادامــه بــررسی دســتگیری عــده ای از فــعاالن محیط 
زیست و مـرگ دکتر سیدامـامی در زنـدان، بـا خـانـواده 
این افـراد دیدار خـواهـد داشـت.محـمدرضـا تـابـش رییس 
فــراکسیون محیط زیست مجــلس در گــفت و گــو بــا 
خـبرآنـالین، ضـمن اعـالم این خـبر افـزود: در نـظر داریم 
ظــرف روز هــای آینده، جــلسه ای نیز بــا مســئولین 
قـضایی، سـازمـان زنـدانـها، سـپاه، وزارت اطـالعـات و 

سازمان محیط زیست داشته باشیم. 
وی بـا تـاکید بـر اینکه اتـهامـات این افـراد بـاید در مـحاکم 
قـضایی اثـبات شـود ادامـه داد: دربـاره نـحوه مـرگ دکتر 
سیدامـامی نیز ابـهامـاتی مـطرح اسـت که بـاید مـرتـفع 
شـود. سـپاه اعـالم آمـادگی کرده اسـت که مسـتندات و 

مدارک خود را در این باره به مجلس ارائه دهد. 
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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گزارش

سـازمان  میـراث  فرهنگـی  معـاون 
میـراث فرهنگـی، صنایـع دسـتی و 
گردشـگری در بازدیـد از کاروانسـرای 
تاریخـی »تی تی« در سـیاهکل گفت: 
صیانت از آثار تاریخی یک مسـوولیت 
مدنی اسـت. محمدحسن طالبیان در 
حاشـیه بازدید از کاروانسرای تاریخی 
تی تـی با بیـان اینکه این بنـا جلوه ای 
هویتـی  و سـند  معمـاری  از سـبک 
بـه  را  سـیاهکل  و  دیلمـان  منطقـه 

نمایش گذاشـته اسـت، واگـذاری آن 
بـه بخش خصوصـی را یـک ضرورت 
در  مشـارکت جویی  و گفـت:  خوانـد 
حفـظ و صیانت از میراث فرهنگی یک 
ضـرورت بـه شـمار می آیـد، لـذا بایـد 
بـا واگـذاری ابنیـه تاریخـی به بخش 
خصوصـی برای اجـرای کاربری جدید 
فعالیت هـای  ترویـج  و  بوم گـردی 
همسـو بـا صنعـت گردشـگری تالش 
کـرد.وی صیانـت از آثـار تاریخـی را 

یک مسـئولیت مدنی خوانـد و افزود: 
ایـن وظیفه خطیر باید فرهنگ سـازی 
شـود و در ایـن بیـن فعـاالن صنعـت 
مردم نهـاد  تشـکل های  گردشـگری، 
و دانشـجویان نقـش مهمـی را ایفـا 
میـراث  سـازمان  معـاون  می کننـد. 
 فرهنگـی بـا اشـاره بـه نزدیـک بـودن 
ایـام نـوروز، بـر لـزوم معرفـی هرچـه 
بیشـتر ابنیـه تاریخـی به گردشـگران 
و فراهـم کـردن زمینه سـرمایه گذاری 
بـرای بخـش خصوصـی تأکیـد کرد و 
مسـئوالن اسـتان خواسـت تا پویایی 
و تعالـی اسـتان را بـا تکیه بـه عناصر 
هویت بخـش مـورد توجـه قـرار دهند.

ســفر ایرانیــان بــه ترکیــه ســال گذشــته میــالدی  
حــدود 12 هــزار میلیــارد تومــان  نصیــب کشــور ترکیــه 
ــه شــده، در  ــرا ارائ ــه اخی ــاری ک ــر اســاس آم ــرد. ب ک
ــفر  ــه س ــه ترکی ــی ب ــون ایران ــال 2017، 2.5 میلی س
کردنــد و حــاال پایــگاه خبــری حریــت دیلــی نیــوز خبــر 
ــه  ــد، ب ــه خــرج کردن ــی کــه ایرانی هــا در ترکی داده پول
2.5 میلیــارد دالر می رســد کــه بــا در نظــر گرفتــن دالر 
ــارد  ــزار میلی ــدودا 12 ه ــم ح ــن رق ــی، ای 4850 تومان

تومــان می شــود. 
ــان  ــر نش ــزارش خاط ــن گ ــد ای ــزارش می افزای ــن گ ای
ــور متوســط 6  ــه ط ــی ب ــر گردشــگر ایران ــه ه ــرده ک ک
شــب در ترکیــه اقامــت گزیــده و هــزار دالر هزینــه 
کــرده و در مجمــوع 2.5 میلیــون گردشــگر ایرانــی 2.5 
ــد. ســرانه  میلیــارد دالر بــرای ترکیــه درآمــد داشــته ان
هزینــه کــرد ســایر گردشــگران خارجــی در ترکیــه 
630 دالر بــوده اســت. آنطــور کــه تســنیم نوشــته، بــر 
اســاس آمارهــای وزارت گردشــگری ترکیــه، تعــداد 
ــه ایــن کشــور در ســال 2017  کل گردشــگران ورودی ب
میــالدی بــا 27.8 درصــد رشــد بــه 32.4 میلیــون نفــر 
ــی هــا در مجمــوع 7.7 درصــد از  رســیده اســت. ایران
کل مســافران ورودی بــه ترکیــه را بــه خــود اختصــاص 
داده انــد و بعــد از روس هــا )14.6 درصــد( و آلمانــی 

ــد.  ــه ان ــای گرفت ــوم ج ــه س ــد( در رتب ــا )11.1 درص ه
همانطــور کــه ســفر ایرانی هــا بــه ترکیــه در ســال 
2017 نســبت بــه ســال 2016 افزایــش پیــدا کــرد 
ــد افزایــش  ــه رون ــرده ک ــی ک ــزارش پیــش بین ــن گ ای
ــال  ــه در س ــه ترکی ــان ب ــگری ایرانی ــفرهای گردش س
جــاری میــالدی نیــز ادامــه یابــد و بــه ویــژه شــهرهای 
ــوروز  ــالت ن ــام تعطی ــی ای ــارس، یعن ــاه م ــه در م ترکی
شــاهد حضــور پرتعــداد گردشــگران ایرانــی باشــد.  در 
ســال 2016 حــدود 1.6 میلیــون ایرانــی بــه ترکیــه 
ــه 2.5 میلیــون نفــر رســیده.  ــد کــه حــاال ب ســفر کردن
ســفرهایی کــه 12 هــزار میلیــارد تومــان پــول از ایــران 

ــرد. ــه وارد ک ــه ترکی ب

12 هزار میلیارد یعنی چقدر؟
ــارد  ــزار میلی ــال 97، 1194 ه ــور در س ــه کش کل بودج
ــدازه  ــه ان ــا ب ــب ایرانی ه ــن ترتی ــت. بدی ــان اس توم
یــک درصــد کل بودجــه کشــور در ســال 2017 در ترکیــه 
ــازمان  ــه س ــر کل بودج ــرف دیگ ــد. از ط ــرج کرده ان خ
میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری کشــور 
در ســال 97، حــدود هــزار میلیــارد تومــان اســت، 
یعنــی یــک دوازدهــم آنچــه ایرانی هــا در ترکیــه خــرج 

ــد.  کردن
ــه  ــی ک ــا پول ــت ب ــر اس ــان براب ــارد توم ــزار میلی 12 ه
ــه  ــزار پورش ــا 12 ه ــد و ی ــزار پرای ــد 500 ه ــت خری باب

ــود. ــت ش ــد پرداخ ــرا بای پانام
هــزار  ســه  اختــالس  ماجــرای  روزهایــی کــه  در 

ــه  ــود، گفت ــان ب ــل ایرانی ــب محاف ــل اغل ــاردی نق میلی
ــی  ــش ماه ــال پی ــر از 2500 س ــورش کبی ــر ک ــد اگ ش
ــروز در  ــرد ام ــی ک ــداز م ــس ان ــان پ ــون توم 100 میلی
ــغ ســه هــزار میلیــارد تومــان  حســاب بانکــی اش مبل
ــی کــه ایرانی هــا در ســال 2017 در  ــول داشــت.  پول پ
ترکیــه خــرج کردنــد، چهــار برابــر اختــالس ســه هــزار 
میلیــارد تومانــی اســت.  اگــر بخواهیــم ایــن مقــدار را 
بــه اســکناس 10 هــزار تومانــی تبدیــل کنیــم  و  آن را 
ــدار  ــن مق ــی 18 چــرخ ای ــد 80 تریل ــم بای جابجــا کنی
پــول را جابجــا کنــد کــه وزن اســکناس ها معــادن 
ــرم و  ــه  وزن آن 1,3 گ ــرا ک ــود. چ ــن می ش 1273 ت
ضخامــت آن نیــز 0.012 میلیمتــر اســت کــه کــه تقریبــا 

ــاند. ــع را می پوش ــر مرب ــک مت ــرگ آن ی 76 ب

صیانت از آثار تاریخی یک 

مسوولیت مدنی است

پاکسازیبقایای

معماریصفهسرمسجد

سرپرسـت برنامـه پاک سـازی و جمـع آوری بقایای معمـاری فروریخته معبد 
بـزرگ و معبد شـمال شـرقی سرمسـجد در شـهر مسجدسـلیمان خوزسـتان 
گفـت: »برنامـه پاک سـازی و جمـع آوری بقایـای ایـن معابـد کـه پیش تـر 
توسـط گیرشـمن مـورد کاوش هـای باستان شناسـی قـرار گرفتـه بـود، اجـرا 
شـد.« میثم حسـین زاده، سرپرسـت برنامه پاک سـازی و جمـع آوری بقایای 
معمـاری فروریختـه معبـد بـزرگ و معبـد شـمال شـرقی سرمسـجد شـهر 
مسـجد سـلیمان خوزسـتان امروز دوشـنبه 23 بهمن 96 با اعالم این مطلب 
گفـت: »پـس از مشـخص شـدن فضاهـا و بقایـای معمـاری، اقدامـات الزم 
بـرای حفاظـت و تثبیـت وضـع موجـود و در صورت لـزوم بازچینـی و تکمیل 
بخش هـای فروریختـه انجـام شـد.«  او با اشـاره به ثبت ملی صفـه تاریخی 
سرمسـجد مشـرف بـر شـهر مسجدسـلیمان و در جـوار بافت مسـکونی محله 
نصیرآبـاد در سـال 1316  گفـت: »بیشـترین پژوهش هـای میدانـی در ایـن 
مجموعـه را رومـن گیرشـمن انجـام داده اسـت. پیش از او نیز کسـانی چون 
ژاک دومـرگان، آنـدره گـدار و سـراورل اشـتاین بـه آثـار تاریخـی ایـن منطقه 
اشـاراتی داشـته اند.« بـه گفتـه ایـن باستان شـناس، گیرشـمن پیـش از آغاز 
کاوش هـای باسـتان شـناختی، تاریـخ پیشـنهادی بنـای اولیه این نیایشـگاه 
را برمبنـای پیـش فرض تقارن مسجدسـلیمان کنونی با پارسـوماش باسـتان 
نخسـتین زمان هـای حضـور پارسـیان در ایـن منطقـه )حـدود سـده هفتـم 
پیـش از میـالد( دانسـته و از صفه هـای سرمسـجد، بردنشـانده و پاسـارگاد 
بـه عنـوان نخسـتین اسـتقرارهای پارسـیان در عصر هخامنـش و چیش پش 
و پیش نمونـه سـاختارهای معمـاری شـاخص عصـر هخامنشـی چـون تخت 

جمشـید یـاد می کند.«

سود ترکیه از گردشگران ایرانی؛ 12 هزار میلیارد
ایرانی ها در سال 2017 به اندازه پول 12 هزار پورشه پانامرا در ترکیه خرج کردند

 1194 بودجـه کشـور در سـال 97،  کل 
بدیـن  اسـت.  تومـان  میلیـارد  هـزار 
ترتیـب ایرانی هـا بـه انـدازه یـک درصـد کل 
بودجـه کشـور در سـال 2017 در ترکیـه خـرج 
کرده انـد. از طـرف دیگـر کل بودجـه سـازمان 
میـراث فرهنگی، صنایع دسـتی و گردشـگری 
میلیـارد  هـزار  حـدود   ،97 سـال  در  کشـور 
آنچـه  دوازدهـم  یـک  یعنـی  اسـت،  تومـان 
هـزار   12 خـرج کردنـد.  ترکیـه  در  ایرانی هـا 
میلیـارد تومـان برابر اسـت بـا پولی کـه بابت 
خریـد 500 هـزار پرایـد و یـا 12 هـزار پـورش 

پانامـرا بایـد پرداخـت شـود.

ساخت 57 موزه 
خصوصی در کشور

معـاون سـازمان میـراث فرهنگـی 
و گردشـگری کشـور بـا تأکیـد بـر 
آمادگـی ایـن سـازمان در مرمـت 
بناهـای تاریخـی، گفـت: طی سـه 
سـال گذشـته 57 موزه خصوصی در کشـور ایجاد شده است.
محمـد حسـن طالبیـان با بیان این که سـازمان میـراث برای 
مرمـت بناهـای تاریخی از لحاظ تسـهیالت و اسـتاد کار تا 50 
درصـد در پـروژه هـای مشـارکتی سـهیم اسـت، افـزود: ایـن 
سـازمان قصـد مالکیـت موزه ها را نداشـته بلکـه آمادگی دارد 
هـر بنایـی که براسـاس تصمیـم مدیریت شـهری خواسـتار 
تغییـر کاربـری به مـوزه اسـت، اشـیای تاریخی واگـذار کند. 

»آسبادهای نشتیفان« 
پیش به سوی ثبت جهانی

موانعـی کـه بر سـر راه ثبت جهانی 
نشـتیفان«  »آسـبادهای  شـدن 
اسـت، برطـرف خواهـد شـد. ایـن 
را رییـس اداره میـراث فرهنگـی، 
صنایـع دسـتی و گردشـگری خـواف گفتـه اسـت. محمود 
باعقیدهگفـت: ایـن مشـاغل مزاحـم شـامل جوشـکاری و 
تعمیـرگاه اسـت کـه منظـر آسـبادها را مخـدوش کـرده و 
ایـن مشـاغل را در حریـم آزاد کـردن اضطـراری آسـبادها 
قـرار داده ایـم.  او ادامـه داد: حـدود سـه هکتـار زمیـن از 
سـوی بنیـاد مسـکن خراسـان رضوی موافقـت شـده که به 

طـرح تفصیلـی شـهر نشـتیفان اضافـه شـود.

میراثموزه

ــده  ــدگل گفــت: پرون ــراث فرهنگــی آران و بی رئیــس می
دریاچــه نمــک جهــت تصویــب نهائــی بــه شــورای 
ــه  ــا در صــورت تاییــد ب ــی ارجــاع مــی شــود ت ثبــت مل
ــان، ســمنان  ــام 3 اســتان اصفه ــه ن صــورت مشــترک ب
ــه گــزارش روابــط عمومــی میــراث  و قــم ثبــت شــود. ب
فرهنگــی آران و بیــدگل، جــواد صدیقیــان بــا اشــاره 
ــه اینکــه نشســت شــورای ثبــت آثــار تاریخــی اســتان  ب
اصفهــان و بررســی و تصویــب پرونــده هــای ثبــت ملــی 

ــت:  ــار داش ــد، اظه ــزار ش ــی برگ ــراث طبیع ــوزه می در ح
در ایــن نشســت 11 اثــر طبیعــی اســتان اصفهــان جهــت 
ثبــت ملــی بــه تصویــب رســید کــه ۴ اثــر طبیعــی 
ــت. وی  ــاص داش ــدگل اختص ــتان آران و بی ــه شهرس ب
ایــن نشســت پرونــده بزرگتریــن  تصریــح کــرد: در 
ــوان دریاچــه نمــک آران و  ــا عن ــران ب دریاچــه نمــک ای

ــید.  ــه رس ــب اولی ــه تصوی ــدگل ب بی

ثبت ملی بزرگترین دریاچه نمک ایران
این دریاچه قرار است به اسم استان های اصفهان،سمنان و قم ثبت شود

پیام میراث 50 نمونه باستانی ایران مورد آزمایش DNA قرار می گیرد
50 نمونه باستانی از مناطق مختلف ایران طی قراردادی بین مرکز تحقیقات ژنتیک 

انسانی دانشگاه علوم پزشکی بقیه هللا)عج( و پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، 
مورد آزمایشات ژنتیکی و آنالیز DNA قرار می گیرد.

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 )الحـاق2( 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 96/11/23 لغایـت پایـان وقـت اداری 96/11/28 و مهلت 
تکمیـل و تحویـل اسـناد مزایـده از تاریخ 96/11/29 لغایـت پایان وقت اداری 96/12/27 می باشـد و تاریخ بازگشـایی 
پاکتهـای مزایـده سـاعت 10 صبح مـورخ 96/12/8 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 

2173123829005 نـزد بانـک ملـی بـه نـام وجوه سـپرده آمـوزش و پرورش یـا ضمانتنامه معتبـر بانکی.

آگهیمزایده  )نوبت دوم( 

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 97/3/1 لغایت 98/2/31

ازتاریخ 98/3/1 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 97/3/1 لغایت 98/2/31

ازتاریخ 98/3/1 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 97/11/1۴

ازتاریخ 97/12/15 لغایت 98/11/1۴

ازتاریخ 98/12/15 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 97/11/1۴

ازتاریخ 97/12/15 لغایت 98/11/1۴

ازتاریخ 98/12/15 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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و  درمـان  بهداشـت،  وزیـر  زنـان  امـور   مشـاور 
آمـوزش پزشـکی بـدون اشـاره به آمـاری خاص 
گفـت: همزمـان بـا افزایـش مصـرف دخانیـات، 
مصـرف مـاده روانگـردان »گل« بیـن دختـران 

افزایـش یافتـه اسـت. سـاره محمـدی در گفـت 
و گـو بـا خبرنـگار سـالمت ایرنـا افـزود: این یک 
واقعیت اسـت که آسـیب های اجتماعی در بین 
دختـران و زنـان رو بـه افزایـش اسـت. یکـی از 

ایـن آسـیب هـا رو آوردن آنان به سـیگار، قلیان 
و مـواد مخـدر اسـت و بـه خصـوص مصـرف 
مـواد صنعتـی و روانگـردان بین دختران بیشـتر 
شـده اسـت کـه آسـیب آن بـه مراتب بیشـتر از 
مـواد مخـدر سـنتی اسـت. وی ادامـه داد: واقعا 
رسـیدگی بـه این آسـیب ها در کشـور جـای کار 
دارد. بسـیاری از مسـووالن از این مسـائل غفلت 
کـرده انـد و متاسـفانه از دوران مدرسـه دختـران 

غفلـت کـرده ایم.

مصرف»ُگل« بین دختران 

افزایش یافته است

خودکشی سیدامامی در حال بررسی است
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه خودکشی سیدامامی در حال بررسی است تا 
ببینیم چگونه اتفاق افتاده است، درباره بازداشت تعدادی از فعاالن محیط زیست 
گفت: اینکه برای چه کسانی و به چه میزانی اتهامشان اثبات می شود باید تا پایان 
بررسی ها و دادگاه صبر کرد.

طرح خروج زنان از کشور در بن بست
نایب رییس فراکسیون زنان مجلس:مقاومت های زیادی وجود دارد

این طرح باید در کمیسیون امنیت مجلس بررسی شود

طــرح امــکان خــروج زنــان نخبــه 
ورزشــی و علمــی از کشــور  بــدون 
اذن شــوهر اگرچــه از خــرداد مــاه  بــه 
مجلــس داده شــده   امــا هنــوز در 
ــی  ــت مل ــیون امنی ــتور کار کمیس دس

ــت. ــه اس ــرار نگرفت ــس ق مجل
یــک شــنبه عصــر بــود کــه طیبــه 
سیاوشــی، نایــب رییــس فراکســیون 
خــود  توییتــر  در  مجلــس   زنــان 
مانــع  و  مقاومت هــا  کــه  نوشــت 
مســیر  در  زیــادی  تراشــی های 
ــان  ــکان خــروج زن ــرح ام ــب ط تصوی
نخبــه ورزشــی و علمــی از کشــور بدون 
متاســفانه  دارد.  همســروجود  اذن 
طــرح هنــوز در دســتور کار کمیســیون 
امنیــت قــرار نگرفتــه اســت. او هشــتم 
مســکوت  از  هــم  امســال  بهمــن 

مانــدن طــرح یــاد شــده گالیــه کــرده 
ــه  ــت گفت ــه مل ــزاری خان ــه خبرگ و ب
بــود کــه بســیاری از زنــان مطالبــه 
اصــالح  طــرح  چــرا  می کننــد کــه 
مــاده 18 قانــون گذرنامــه فقــط بــرای 
ــده  ــی دی ــی و علم ــه ورزش ــان نخب زن
ــن اجــازه ای  ــان چنی ــه زن شــده و هم
او  ندارنــد.  از کشــور  بــرای خــروج 
اینکــه از چــه ناحیــه ای در  دربــاره 
ــود   ــی می ش ــوص مانع تراش ــن خص ای
هــم گفتــه بــود کــه طبیعــی اســت کــه 
ــای  ــه ای مخالفت ه ــرح و برنام ــر ط ه
خــاص خــود را دارد امــا بــه علــت 
ــه  ــان ورزشــکار و نخب عــدم خــروج زن
و  فــرد  بــرای  باالیــی  هزینه هــای 

ــت. ــده اس ــاد ش ــور ایج کش
هزینه هــای  بــه  سیاوشــی  اشــاره 
دو  بــه  و کشــور  فــرد  بــرای  بــاال 
بانــوی ورزشــکار ایرانــی برمی گــردد 
ــه دلیــل  کــه در یــک ســال گذشــته ب

ــکل  ــا مش ــان، ب ــا همسرش ــالف ب اخت
شــدند.  مواجــه  ممنوع الخروجــی 

ماجرای زهرا نعمتی 
و نیلوفر اردالن 

زهــرا نعمتــی، قهرمــان پارالمپیکــی 
ــل از  ــران قب ــان ای ــا کم ــدازی ب تیران
ــو  ــک ری ــای المپی ــه رقابت ه ــزام ب اع
2016، بــا مشــکل خــروج از کشــور 
مواجــه شــد، چــرا کــه قصــد جدایــی 
از همســرش را داشــت. ایــن موضــوع 
اگرچــه بــا وســاطت کمیتــه ملــی 
نعمتــی  امــا  شــد  رفــع  المپیــک 
چنــدی پیــش در ایــن رابطــه بــه 
ــال  ــدر ح ــه آنق ــت ک ــا« گف ــام م »پی
روحــی اش از ایــن موضــوع خــراب 
ــه نتوانســت در المپیــک  ــود ک شــده ب
موفــق باشــد. دیگــر ماجــرای مشــابه 
ــی  ــم مل ــتاره تی ــر اردالن، س ــه نیلوف ب
فوتســال بانــوان ایــران برمی گــردد. 

مخالفــت  دلیــل  بــه  اردالن 
همســرش، مهــدی توتونچــی، مجــری 
برنامــه شــب های فوتبالــی بــا خــروج 
ضبــط گذرنامــه اش،  و  کشــور  از  او 
ــان  ــی فوتســال زن ــم مل نتوانســت تی
ایــران را در جــام ملت هــای آســیا 
ســال 2015 همراهــی کنــد. محرومیــت 
اردالن از حضــور در جــام ملت هــای 
جنجــال  همســرش  توســط  آســیا 
زیــادی بــه پــا کــرد. ســرانجام وی 
ــا اجــازه دادســتانی راهــی  توانســت ب
مســابقات قهرمانــی فوتســال زنــان 
ــن  ــود. ای ــاال ش ــان 2015 در گواتم جه
دو اتفــاق باعــث شــد تــا طــرح خــروج 
زنــان نخبــه ورزشــی و علمــی از کشــور 
بــدون اجــازه همســر در دســتور کار 
ــد  ــه در آن بای ــرد ک ــرار گی ــس ق مجل
ــه  ــون گذرنام ــاده 18 قان ــوم م ــد س بن

ــود. ــالح ش اص
ــه  ــرار اســت ک ــن ق ــرا از ای ــا ماج ام
ــاده  ــوم م ــد س ــرای  بن ــا ب صحبت ه
خــروج  )اذن  قانــون گذرنامــه   18
از  خــروج  بــراى  زوج  از  زوجــه 
ــون،  ــن قان ــق ای کشــور(  اســت. طب
زنــان بــرای خــروج  از کشــور نیــاز به 

اذن همســر دارنــد. طیبــه سیاوشــی 
ــا  ــه ایلن خــرداد مــاه ســال جــاری ب
گفتــه بــود طــرح پیشــنهادی دولــت 
امــکان  بدیــن شــکل اســت کــه 
ــه  ــی ک ــرای زنان ــور ب ــروج از کش خ
جــزء نخبــگان علمــی و ورزشــی 
هســتند و زمــان بازگشــت آن هــا 
نیــز بــه کشــور مشــخص اســت، 
ــود.«  ــم ش ــوهر فراه ــدون اذن ش ب
او ادامــه داد مرکــز پژوهش هــای 
فراکســیون  همــراه  بــه  مجلــس 
ــن طــرح  ــان در حــال بررســی ای زن
اســت و پــس از حصــول بــه توافــق، 
ــی  ــیون حقوق ــرح در کمیس ــن ط ای
ــن  ــس از آن در صح ــی و پ و قضای
خواهــد  مطــرح  مجلــس  علنــی 

ــد.«  ش
ــن  ــاه از ای ــت م ــش از هش ــاال بی ح
و  می گــذرد  سیاوشــی  اظهــارات 
نــه تنهــا خبــری از در دســتور کار 
قــرار گرفتــن طــرح نیســت  کــه 
مانع تراشــی ها  و  مخالفت هــا 
باعــث شــده امیــد بــه اصــالح قانــون 

گذرنامــه کمرنــگ شــود.

خبر
ته

نک

رایزنی با مراجع دینی 
برای حفظ حقوق زنان

معصومه ابتـکار معاون رییس جمهور  روز گذشـته با بیان 
اینکـه بـرای بهبـود قوانیـن کنونـی و جـاری در چارچوب 
شـریعت و قوانیـن اسـامی اقداماتـی صـورت گرفتـه و 
در همیـن چارچـوب برخـی از مفـاد قانونی اصاح شـده 
اسـت، گفت:  شـاهد اصـاح برخـی از قوانین در راسـتای 
حفـظ حقـوق زنـان هسـتیم البته پیشـبرد ایـن موضوع 
نیازمنـد انجام گفت وگوهای زیادی اسـت. در حال حاضر 
در حوزه هـای علمیـه، گفت وگـو در مـورد مباحث حقوقی 
و قانونـی در ایـن زمینـه وجـود دارد و تـاش اسـت تـا 
موانعـی که در راسـتای بهبـود قوانین وجـود دارد برطرف 
شـود و تـاش کرده ایـم که گفت وگوهـای سـازنده ای را با 

مراجـع دینـی و حوزه ها داشـته باشـیم.

ــوول  ــف مس ــای مختل ــتگاه ه ــت: دس وی گف
ــی  ــته اجرای ــا بس ــرح ی ــک ط ــد ی ــی توانن م
هــای  آســیب  کاهــش  بــرای  مشــترک 
اجتماعــی، آمــوزش نوجوانــان و جوانــان و 
توجــه بــه آنــان داشــته باشــند. ایــن دختــران، 
ــر  ــتند و اگ ــت هس ــن مملک ــده ای ــادران آین م
دچــار آســیب باشــند، آینــده کشــور بــه مخاطــره 

ــاد. ــد افت خواه

ــادی  ــیون اقتص ــو کمیس ــک عض ی
مجلــس بــا اشــاره بــه پرداخــت 
موسســات  ســپرده گذاران  عمــده  بدهــی 
مالــی و اعتبــاری، تاکیــد کــرد کــه عمــالً 
باقــی  رییس جمهــور  از  ســوال  جــای 
نمی مانــد و بــا بیــان این کــه حــدود 50 
از  ســوال  متقاضــی  نماینــدگان  درصــد 
پــس  را  امضایشــان  رییس جمهــور 
ــد، گفــت: ســوال از رییس جمهــور در  گرفته ان
ــی و خارجــی پنجــه  شــرایط حســاس داخل
اســت.  یکدیگــر  صــورت  بــه  کشــیدن 
ــا  معصومــه آقاپــور علیشــاهی در گفت وگــو ب
خبرنــگار پارلمانــی ایلنــا، بــا اشــاره بــه 
آخریــن وضعیــت رســیدگی بــه طــرح ســوال 
از رییــس جمهــور کــه پــس از چندمــاه 
ــرًا جهــت  بالتکلیفــی در هیــات رییســه، اخی
ــاع  ــادی ارج ــیون اقتص ــه کمیس ــیدگی ب رس
شــد، گفــت: تــا جایــی کــه اطــالع دارم 
حــدود 50 درصــد از نماینــدگان امضــای خــود 
ــئله  ــح داد: مس ــد.وی توضی ــس گرفته ان را پ
ــرح  ــه ط ــا تهی ــان ب ــه همزم ــت ک ــن اس ای
ــی از  ــط گروه ــور توس ــوال از رییس  جمه س
بدهــی  پرداخــت  رونــد  نماینــدگان، 
ســپرده گذاران نیــز آغــاز و همچنــان نیــز 

درحال طی شدن است.
 غالمحســين اســماعيلي رییــس 
ــران در  ــتان ته ــتری اس کل دادگس
بــا خبرنــگار گــروه حقوقــی و  گفت وگــو 
قضایــی خبرگــزاری میــزان آخریــن جزییــات 
ــل  ــاوری مدیرعام ــا خ ــود رض ــده محم پرون
ســابق بانــک ملــی را تشــریح کــرد و گفــت: 
فــرد،  ایــن  محکومیــت  بــه  توجــه  بــا 
ــی از ســوی دادســتانی کل و اجــرای  اقدامات
صــورت  بــه  تهــران  دادســرای  احــکام 
ــق  ــری از طری ــا پیگی ــاط ب ــر در ارتب جدی ت
ــرای بازگشــت وي در  ــل ب ــن المل پلیــس بی
کــرد:  تصریــح  اســت.وی  انجــام  حــال 
ــه  ــی ب ــرای مراحــل اجرای ــده خــاوری ب پرون
دادســرا ارجــاع شــده اســت و اقدامــات 
مراجــع  وظیفــه  اجرایــی کــه  و  قضایــی 
ــل در  ــم و اكم ــو ات ــه نح ــت ب ــی اس قضای

حوزه اجرا پیگیری می شود.
 معــاون توســعه مدیریــت، منابــع و 
پشــتیبانی ســازمان حــج و زیــارت 
گفــت: حــج ســال آینــده بــا افزایــش قیمــت 
مواجــه مــی شــود. محمــد آزاد در مــورد 
آخریــن وضعیــت حــج 97 گفــت: براســاس 
توافــق بــا عربســتان بــرای حــج واجــب 
ســال آینــده بــا افزایــش تعــداد حجــاج، 90 
هــزار حاجــی ایرانــی بــه مکــه و مدینــه اعــزام 
مــی شــوند. از ایــن تعــداد، تنهــا ســه درصــد 
نیروهــای خدماتــی بــوده و ســعی شــده 

است تعداد زائران بیشتر باشد.

گزیده ها

جامعه
امــور  معــاون 
وزیــر  اجتماعــی 
گفــت:  بهداشــت 
مصــرف هروییــن و 
ــیار  ــه بس ــت ک ــش اس ــال افزای ــه درح شیش
ایــازی،  محمدهــادی  دارد.  نگرانــی  جــای 
بهداشــت،  وزیــر  اجتماعــی  امــور  معــاون 
ــش  ــاره افزای ــوزش پزشــکی درب ــان و آم درم
آمــار اعتیــاد و رســیدن ایــن آمــار بــه بیــش 
ــاد  ــاره اعتی ــت: درب ــر گف ــون نف از 5/2 میلی
کاری کــه بایــد بــه صــورت جــدی و اساســی 
صــورت بگیــرد، اقدامــات پیشــگیرانه اســت و 
ــیما،  ــدا وس ــل ص ــی مث ــتگاه های فرهنگ دس
وزارت ارشــاد و مابقــی دســتگاه هایی کــه 
ــه  ــش ب ــد، نق ــی کار می کنن ــوزه فرهنگ در ح

دارنــد. حــوزه  ایــن  در  ســزایی 
بــه عنــوان  ادامــه داد: وزارت بهداشــت  او 
متولــی ســالمت در کشــور نیــز اقدامــات 
پیشــگیرانه را در دســتور کار دارنــد و در مراکــز 
ــئله را  ــن مس ــور ای ــر کش ــت در سراس بهداش
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــازی ب ــال می کنند.ای دنب
افــرادی کــه اعتیــاد دارنــد بــه دو گــروه 
تقســیم می شــوند، افــزود: یــک ســری از 
ایــن افــراد هم چنــان بــا خانواده هایشــان 
صــورت  بــه  می تواننــد  و  دارنــد  ارتبــاط 
ــر  ــاد زیرنظ ــرک اعتی ــز ت ــه مراک ــه ب داوطلبان
ــد کــه جمعیــت  وزارت بهداشــت مراجعــه کنن
قابــل توجهــی هــم هســتند و در قالــب مراکــز 

می شــوند. پوشــش دهی   15 مــاده 

مصرف »هرویین« و »شیشه« 
در حال افزایش است

پیام خبر

    آگهی تحدید حدود اختصاصی
تحدیــد حــدود اختصاصــی ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن محصور 
ــماره  ــه ش ــع ب ــاحت 295/64 مترمرب ــه مس ــویه ب ــاعا بالس مش
فرعــی 9545 مجــزی شــده از 509 از ســنگ اصلــی 8 واقــع در قریــه طــوالرود 
بخــش 28 گیــان تصرفــات مالکانــه آقــای ابراهیــم فرهنــگ ریــک و خانــم 
حمیــده رحمتــی طــوالرود فرزنــدان منصــور و صمــد انتقالــی ملــک از مالــک 
ــاده 13  ــتناد م ــه اس ــذا ب ــده ل ــرز گردی ــک مح ــی ری ــب قدرت ــمی حبی رس
آئیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های 
فاقــد ســند رســمی آگهــی تحدیــد حــدود اختصاصــی بــه نــام آقــای ابراهیــم 
فرهنــگ ریــک و خانــم حمیــده رحمتــی طــوالرود منتشــر و بــه اطــاع کلیــه 
مجاوریــن صاحبــان حقــوق ارتفاقــی مــی رســاند کــه تحدیــد حــدود پــاک 
ــه  موصــوف از مــورخ 96/12/16 راس ســاعت 9 صبــح در محــل شــروع و ب
عمــل خواهــد آمــد چنانچــه هــر یــک از مجاوریــن ملــک مرقــوم بــه حــدود 
ــد از  ــی توانن ــند م ــته باش ــی داش ــوم واخواه ــک مرق ــی مل ــوق ارتفاق و حق
تاریــخ تنظیــم صورتمجلــس تحدیــدی ظــرف مــدت ســی روز اعتــراض خــود 
را کتبــا بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک تالــش تســلیم و رســید اخــذ نماینــد 
ــون ثبــت معتــرض بایــد ظــرف  ــر مــاده 86 آئیــن نامــه اصاحــی قان و براب
ــه دادگاه  ــه ایــن اداره دادخواســت ب یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ب
محــل تقدیــم دارد در غیــر ایــن صــورت پــس از گذشــت مــدت مذبــور ارائــه 
گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت بــه وســیله متقاضــی یــا نماینــده قانونــی 
او ایــن اداره بــدون توجــه بــه اعتــراض عملیــات ثبتــی را ادامــه خواهــد داد.

تاریــخ انتشــار:96/11/24
رئیس ثبت اسناد و امالک تالش- فردین نورزاده          340

آگهی حصر وراثت
شـماره  دارای  فریـژی  نیـره  خانـم 
شناسـنامه 7693 شـرح دادخواسـت 
شـماره 9609983468200859 مـورخ 1396/11/11 
معافـی  زهـرا  خانـم  شـادوران  داده  توضیـح 
در   7960 بشناسـنامه  حسـن  فرزنـد  فرسـنگی 
تاریـخ 1396/08/30 در کرمـان فوت شـده و وراث 
منحصـر حیـن الفـوت وی عبارتنـد / عبارتسـت از:
1-خانـم نیـره فریـژی فرزنـد ابوالقاسـم شـماره 
شناسـنامه 7963 متولـد 1327/12/01 مـادر متوفی

هـای  روزنامـه  در  نوبـت  یـک  مراتـب  لـذا 
کثیراالنتشـار محلـی آگهـی مـی شـود چنانچـه 
از  ای  نامـه  وصیـت  یـا  دارد  اعتـراض  کسـی 
باشـد ظـرف یـک مـاه  اشـخاص  نـزد  متوفـی 
 22 اختـالف  حـل  شـورای  بـه  آگهـی  نشـر  از 
تقدیـم دارد واال گواهـی صـادر خواهـد شـد و هر 
وصیتنامه ای جز رسـمی و سـری کـه بعد از این 
موعـد ابـراز شـود از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت. 

 2430 الـف  م 
دفتر شورای حل اختالف 22 شهرستان کرمان

شعبه دوم بازپرسی دادسرای 
عمومی وانقاب شهرستان جیرفت

نامه صادره
تعالی  بسمه 

ــه  ــا جمع ــای محمدرض ــه اق ــن ک ــه ای ــر ب نظ

بخــش فرزنــد مجیــد در پرونــده کالســه 

ــک  ــیصد وی ــداری س ــام نگه ــه اته 960250ب

ــب  ــت تعقی ــاک تح ــرم تری ــد گ ــو پانص کیل

ــاده  ــرای م ــیله در اج ــن وس ــد بدی ــی باش م

ــب  ــری مرات ــی کیف ــن دادرس ــون ائی 174قان

ــاه از  ــک م ــرف ی ــا ظ ــالغ ت ــرده اب ــه نامب ب

ــود  ــاع از خ ــت دف ــی جه ــار اگه ــخ انتش تاری

در صــورت  مرجــع حاضــر شــود  ایــن  در 

ــخ  ــاه از تاری ــک م ــس از ی ــور پ ــدم حض ع

انتشــار اگهــی غیابــی بــه اتهامــش رســیدگی 

ــردد. ــی گ ــاذ م ــی اتخ ــم مقتض وتصمی

/م الف 122

عمومــی  دادســرای  دوم  شــعبه  بازپــرس 

جیرفــت  وانقــالب 

سلیمانی  ابراهیم 
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این صفحه می خوانیم
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گزارش 

علیرضــا رحیمــی رییــس مرکــز آمــوزش 
علمــی کاربــردی شــهرداری کــرج بــا 
بیــان مقدمــه ای بــرای آشــنایی بیشــتر 

ــد  ــا اســتارتاپ ویکن ب
عنــوان  بــه   )start up weekend(
یــک رویــداد آموزشــی، تجربــی کــه 

ــر 54  ــغ ب ــی و بال ــه روز متوال ــی س ط
ســاعت در کــرج برگــزار شــد ابــراز کــرد : 
اســتارتاپ ویکنــد عنوانــی نــو و حرکتــی 
ــب و کار  ــوزه کس ــکاری در ح ــر و ابت بک
ــا  ــدر نوپ ــی آنق ــی رود، ول ــمار م ــه ش ب
و نوپدیــد اســت کــه شــمار افــراد آشــنا 

ــاد نیســت.  ــدان زی ــداد چن ــا ایــن روی ب

آینده ات را دور نریز
در رویــداد اســتارتاپ پســماند و محیــط 
زیســت کــه بــا شــعار »آینــده ات را دور 
نریــز«  برگــزار شــد، بــا اشــاره بــه اینکــه 
هــر هفتــه 49000 تــن زبالــه تولیــد مــی 
دادن  رخ  معنــای  بــه  ایــن  و  شــود 
یــک فاجعــه زیســت محیطــی  اســت، 
ــه  ــداد ن ــن روی ــی ای ــا برپای ــن ب بنابرای
تنهــا مــی تــوان فرهنگســازی الزم را 
بــرای بیــش از 300 نفــر از حاضــران 
در رویــداد تشــریح کــرد، بلکــه مــی 

تــوان بــه روشــهای نوینــی بــرای تبدیــل 
ایــن تهدیــد بــه فرصــت جهــت بالندگــی 
ایــران اندیشــید.اولین اســتارتاپ ویکنــد 
ــا  پســماند و محیــط  زیســت در کــرج ب
شــعار »آینــدت رو دور نریــز« در حالــی 
ــوی داوران  ــه از س ــید ک ــان رس ــه پای ب
ایــن رویــداد، ســه تیــم از میــان 15 
برتــر شــناخته  تیــم شــرکت کننــده 
ــن  ــای ای ــن محوره ــدند.وی مهمتری ش
ــداء جمــع آوری  ــرل از مب ــه را کنت برنام
فرهنگســازی  و  بازیافــت  انتقــال  و 

ــمرد . برش

حــدود 2 ســال از اجــرای طــرح »سه شــنبه های بــدون 
ــواری  ــگ دوچرخه س ــج فرهن ــدف تروی ــا ه ــودرو« ب خ
در شــیراز می گــذرد امــا هنــوز فرهنــگ اســتفاده از 
دوچرخــه در میــان شــهروندان دیــده نمی شــود. حــدود 
بــدون  »سه شــنبه های  طــرح  اجــرای  از  ســال   2
ــردم  ــنبه م ــر سه ش ــذرد و ه ــیراز می گ ــودرو« در ش خ
و مســووالنی در ایــن برنامــه شــرکت کرده انــد امــا 
هــدف اصلــی از برگــزاری ایــن طــرح، ترویــج فرهنــگ 
دوچرخه ســواری در شــهر بــود. بــا ایــن وجــود در 
نقــاط مختلــف شــهر ندیده ایــم کــه شــهروندان از ایــن 
ــره خــود اســتفاده  ــای روزم ــرای انجــام کاره وســیله ب
ــا و  ــداد خودروه ــر تع ــه روز ب ــان روز ب ــد و همچن کنن

ــود. ــزوده می ش ــوا اف ــی ه آلودگ
ــه از  ــا گالی ــارس ب ــواری ف ــات دوچرخه س ــس هی ریی
اهــداف بــه ثمــر نرســیده طــرح »سه شــنبه های بــدون 
ــر  ــم و ه ــعار بدهی ــا ش ــه تنه ــد: اینک ــودرو« می گوی خ
ــا  ــه و ب ــار دوچرخ ــن در کن ــس گرفت ــا عک ــنبه ب سه ش
مســووالن مختلــف عکس هــای خبــری بگیریــم دردی 

از مــا دوا نمی کنــد.
ادامــه می دهــد: »سه شــنبه های  باشــفاعت  هــادی 

بــدون خــودرو« در شــیراز بــا حمایــت و همــکاری 
شــهرداری  حمل ونقــل  معــاون  مناطــق،  شــهرداری 
هیــات  فــارس،  و جوانــان  ورزش  اداره کل  شــیراز، 
مــدت  در  توانســت   ... و  اســتان  دوچرخه ســواری 
کوتاهــی بــه جایــگاه مطلوبــی برســد امــا اهــداف آن در 

ــد. ــق نش ــزاری محق ــال برگ 2 س
فرهنــگ  ترویــج  مزایــای  بــر  تاکیــد  بــا  وی 
از  بیــان می کنــد:  دوچرخه ســواری در کالن شــهرها 
ــردد  ــرای ت ــای اســتفاده شــهروندان از دوچرخــه ب مزای
در شــهر، کاهــش ترافیــک، آلودگــی شــهری و صوتــی 

ــت. اس

جاده های نامناسب
از  فــارس  اســتان  هیــات دوچرخه ســواری  رییــس 
آســیب دیدگی 12 دوچرخه ســوار عضــو ایــن هیــأت 
در ســال گذشــته و در حیــن دوچرخه ســواری خبــر 
می دهــد و می گویــد: ایــن افــراد کــه آموزش دیــده 
نیــز  مناســب  دوچرخه ســواری  وســایل  از  و  بودنــد 
اســتفاده می کردنــد در مســیرهایی همچــون صــدرا، 
چمــران و ... دچــار حادثــه و حتــی شکســتگی در 
ــیراز  ــهرداری ش ــد: ش ــه می ده ــدند.وی ادام ــو ش عض
در پــارک کوهســتانی دراک هزینــه زیــادی کــرده و 
14 کیلومتــر مســیر دوچرخه ســواری احــداث کــرده 

اســت کــه می توانســت یکــی از بهتریــن مکان هــا 
بــرای دوچرخه ســواری باشــد. وی افــزود: امــا بــه 
دلیــل اینکــه هم زمــان بــه عنــوان مســیر پیــاده راه 
باعــث  بــود  و دوچرخه ســواری در نظــر گرفته شــده 
برخــورد دوچرخه ســواران بــا عابــران پیــاده می شــد و در 
کمــال نابــاوری پــس از مدتــی تــردد دوچرخــه در ایــن 
ــد اســت:  ــوع شد.باشــفاعت معتق مســیر مناســب ممن
ــگ دوچرخه ســواری در  ــج فرهن ــم در تروی ــر بخواهی اگ
شــهر موفــق باشــیم بایــد اکنــون مدیــران مــا و کارکنــان 
ــا  ــهروندان ب ــایر ش ــوی س ــوان الگ ــه عن ــازمان ها ب س

دوچرخــه در شــهر تــردد می کردنــد.

اولین رویداد استارتاپ 

پسماند و محیط  زیست

39پروژهدرکرج

بهبهرهبرداریمیرسد

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

ــارد تومــان افتتــاح مــی شــود. ــر 190 میلی ــغ ب بال
ــر گفــت: مدیریــت شــهری کــرج  ــن خب ــا اعــالم ای ــری ب اصغــر نصی
در نظــر دارد بــه منظــور ارتقــای ســطح رفــاه شــهروندی اقداماتــی را 
همزمــان بــا پیــروزی انقــالب اســالمی انجــام دهــد 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 
ــره  ــل به ــای قاب ــروژه ه ــز از پ ــوری، نی ــوار جمه ــتی و بل ــهید بهش ش

بــرداری 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 مــی گیــرد.

ســواری سه شنبه های بدون خودرو در شیراز دوچرخــه  هیــات  رییــس 
ــم  فــارس معتقــد اســت: اگــر بخواهی
ــگ دوچرخه ســواری در شــهر  ــج فرهن در تروی
ــا و  ــران م ــون مدی ــد اکن ــیم بای ــق باش موف
کارکنــان ســازمان ها بــه عنــوان الگــوی 
ســایر شــهروندان بــا دوچرخــه در شــهر تــردد 
می کردنــد تــا مــردم عــادی نیــز الگوبــرداری 
ــان  ــه پای ــرح ب ــن ط ــکات  ای ــد و مش کنن
برسند..باشــفاعت معتقد اســت: اگــر بخواهیم 
ــگ دوچرخه ســواری در شــهر  ــج فرهن در تروی
ــا  ــران مــا ب ــد اکنــون مدی موفــق باشــیم بای

دوچرخــه در شــهر تــردد می کردنــد.

حال وخیم مصدومان 
حادثه فردوس

مدیــر مرکــز مدیریــت حــوادث 
پزشــکی  هــای  فوریــت  و 
پزشــکی  علــوم  دانشــگاه 
بیرجنــد گفــت: حــال 10 نفــر از 36 مصــدوم حادثــه 
واژگونــی اتوبــوس در جــاده دیهــوک - فــردوس 
وخیــم گــزارش شــده کــه در حــال اعــزام بــه مرکــز 

اســتان هســتند.
وی گفــت: از دیگــر مصدومــان ایــن حادثــه، اکنــون 
ــر  ــس و 10 نف ــتان طب ــی در بیمارس ــان 16 زخم درم

ــه دارد.  ــردوس ادام در بیمارســتان ف

افتتاح فاز اول پاالیشگاه 
پل دختر 

نفــت  پاالیشــگاه  ســرمایه گذار 
خــام پل دختــر از افتتــاح فــاز 
بهمــن   22 در  طــرح  ایــن  اول 
ســال آینــده خبــر داد. عبــاس 
زاده در مراســم کلنگ زنــی فــاز اول پاالیشــگاه نفــت خــام 
ــرمایه گذاری 50  ــا س ــرح ب ــن ط ــرد: ای ــار ک ــر اظه پل دخت
ــل  ــازه بین المل ــرکت پتروس ــط ش ــان و توس ــارد توم میلی

می شــود. ســاخته  آرام 
وی ظرفیــت تولیــد ایــن پاالیشــگاه را 5000 بشــکه در روز 
عنــوان کــرد و افــزود: همچنیــن به صــورت مســتقیم 100 و 

ــتغال زایی دارد. ــر اش غیرمســتقیم 300 نف

کنترل 43 برچسب 
انرژی لوازم خانگی 

لرســتان  اســتاندارد  دبیــرکل 
اعــالم کــرد: 43 برچســب انــرژی 
ــازار لرســتان  ــی در ب ــوازم خانگ ل
مــاه  در دی  قنبریــان گفــت:  کنتــرل شــد. مرضیــه 
ــی از  ــایل خانگ ــرژی وس ــب ان ــاری، 43 برچس ــال ج س
جملــه المــپ، ماشــین ظرفشــویی، فریــزر، جــارو برقــی، 
ــاق  ــزر، اج ــال فری ــویی، یخچ ــین لباسش ــال، ماش یخچ
ــد. ــی ش ــش دار و ... بررس ــوز دودک ــاری گاز س گاز، بخ

بــه  انــرژی  هــای  شد.برچســب  مشــاهده  انــرژی 
ــرژي  ــزان مصــرف ان ــدگان در خصــوص مي مصــرف کنن

و هزينــه هــا آگاهــي مي دهنــد.

توليد روزانه 350 تن 
زباله توسط يزدي ها

شــهري  خدمــات  معــاون 
شــهرداري يــزد بــا اشــاره بــه 
جمــع آوري و دفــن بهداشــتي 
ــدن  ــهر، پيچي ــن ش ــطح اي ــه از س ــن زبال ــه 350 ت روزان
نســخه مناســبي بــراي دفــع زباله هــاي شــهر را در اولويــت 
برنامه هــاي ايــن بخــش ذكــر كــرد. »حســين صالحيــان« 
بــا اشــاره نوســازي تمــام نــاوگان مديريــت خدمــات 
ــت  ــكار در جه ــج پيمان ــا پن ــرارداد ب ــاد ق ــهري و انعق ش
ــرد: در حــال  ــار ك جمــع آوري زباله هــاي ســطح شــهر، اظه
حاضــر روزانــه 350 تــن زبالــه اعــم از خشــك و تــر از ســطح 
ــود. ــن مي ش ــي دف ــورت اصول ــه ص ــع آوري و ب ــهر جم ش

یزدلرستانفردوس خوزستان

ــا بیــان اینکــه  رییــس اداره بهزیســتی شهرســتان اســدآباد ب
در حــال حاضــر 204 نفــر از زنــان تحــت پوشــش حــوزه 
اجتماعــی بهزیســتی هســتند، گفــت: در ایــن حــوزه تمامــی 
زنــان تحــت پوشــش از بیمــه تأمیــن اجتماعــی برخوردارنــد.

ــدان،  ــه هم ــا در منطق ــا م ــو ب ــش در گفت وگ ــر احمدی من اکب
ــان بیمــه شــده تأمیــن اجتماعــی بهزیســتی را 44  تعــداد زن
نفــر و بیمــه عشــایری و روســتایی را 161 نفــر برشــمرد و اظهار 
کــرد: یکــی از اهــداف ســازمان بهزیســتی توانمندســازی افــراد 

ــارت  ــای مه ــرکت در کالس ه ــه ش ــوده ک ــش ب ــت پوش تح
زندگــی و کســب وکار در زمینــه توانمندســازی ایــن افــراد 
ــا  ــه ب ــرد ک ــام می گی ــند، انج ــه شــرایط الزم را داشــته باش ک
ــتی  ــت بهزیس ــه حمای ــر از چرخ ــال 24 نف ــدام امس ــن اق ای

ــده اند. ــارج ش ــتان خ شهرس
ــان  ــت، زن ــت و بی سرپرس ــان بدسرپرس ــد: زن ــادآور ش وی ی
مطلقــه، افــراد شــبه خانواده و فاقدخانــواده و در معرض خطــر 
تحــت پوشــش حــوزه  اجتماعــی بهزیســتی بهزیســتی 

هســتند.

ــت: در  ــل گف ــتان اردبی ــکی اس ــوم پزش ــگاه عل ــس دانش ریی
راســتای مبــارزه بــا بیماری هــای غیــر واگیــر غربال گــری 
ســرطان بــرای 25 درصــد از جمعیــت ایــن اســتان انجــام شــد.

ــح  ــر تصری ــگار مه ــا خبرن ــو ب ــری در گفتگ ــوان اکب ــدرت اخ ق
کــرد: در قالــب ایــن طــرح غربال گــری میــزان شــیوع و 
ــزرگ، ســینه و  ــه ســه ســرطان شــایع روده ب احتمــال ابتــال ب

ــود. ــام می ش ــم انج ــه رح دهان
ــرح  ــن ط ــهروند در ای ــر ش ــمی ه ــت جس ــزود: وضعی وی اف
ارزیابــی شــده و درصــد احتمــال ابتــال بــه ایــن ســه ســرطان 

ــه خــود فــرد اعــالم می شــود. ــه و ب مــورد بررســی قــرار گرفت
وی تأکیــد کــرد: مشــاوران بهداشــت نــکات ضــروری بهداشــتی 
ــا از  ــد ت ــال می دهن ــرد انتق ــه ف ــه را ب ــادات تغذی ــه ع از جمل

احتمــال ابتــال بــه ســرطان کاســته شــود.
رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی اســتان تأکیــد کــرد: بــا وجــود 
اینکــه ســامانه یکپارچــه بهداشــتی )ســیب( تمامــی جمعیــت 
اســتان را تحــت پوشــش دارد امــا تاکنــون 25 درصــد جمعیــت 

در غربال گــری ســرطان مشــارکت داده شــدند.

غربال گری سرطان برای 25درصد اردبیلزنان تحت پوشش بهزیستی بیمه هستند

برگزاری هشتمین همایش ملی مهندسی برق در بابلسر
عضو هئیت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران از برگزاری 

هشتمین همایش ملی مهندسی برق در بابلسر خبر داد.

پیام ایران
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پیام ایران
حسین رشیدی مدیرکل دامپزشکی استان کرمان علت شیوع بیماری تب برفکی 
دربرخی از شهرستان های این استان را قاچاق دام ازطریق استان های همجوار اعالم 
کرد و گفت:  دام های منطقه کامال تحت پوشش واکسن تب برفکی قرارگرفته اند، 
همچنین تردد غیرمجاز دام زنده عامل مهم گسترش بیماری تب برفکی است. 

امــام جمعــه کرمــان گفــت: مــا در حــوزه هنــری 
اســتان کرمــان منفعــل هســتیم، بایــد اســتعداد ها 
ــری اســتان  ــده هن ــدارس بشناســید و آین را در م
حســن  حجت االســالم  دهیــد.  نجــات  را 

ــری  ــه هن ــا جامع ــدار ب ــلیمانی در دی علیدادی س
اســتان کرمــان خلــق انســان را یــک هنــر دانســت 
ــا همــه تعــددی کــه  و اظهــار داشــت: انســان ها ب
دارنــد، ماننــد هــم نبــوده و از نظــر روحی، جســمی 

و روانــی بــا هــم متفــاوت هســتند کــه ایــن یــک 
ــای  ــان چهره ه ــت. کرم ــزرگ اس ــیار ب ــر بس هن
فرهیختــه ای در ایــن زمینــه دارد و مســووالن بایــد 
ــری  ــه هن ــا را در جامع ــور آن ه ــای حض زمینه ه
ــی  ــا کس ــم ت ــر می مانی ــا منتظ ــد. م ــم کنن فراه
ــه عنــوان  در ایــن زمینــه بدرخشــد و بعــد آن را ب
هنرمنــد پذیرفتــه و بــه او اعتمــاد می کنیــم، ایــن 
ــدارس  ــتعداد ها را در م ــد اس ــت، بای ــتباه اس اش
بشناســید و آینــده هنــری اســتان را نجــات دهید.

حوزه هنری استان کرمان 

منفعل است 

آرسنیک آب آشامیدنی رفسنجان،

 15 برابر حد استاندارد
نماینده مردم رفسنجان: 

مجوز احداث تصفیه خانه آب آشامیدنی در باالی این شهر را گرفتیم.

مجوز احداث تصفیه خانه آب آشامیدنی در باالی شهر رفسنجان

اسـتاندارد  حـد  برابـر   15 رفسـنجان  آشـامیدنی  آب 
آرسـنیک دارد اینهـا را احمـد انارکـی محمـدی نماینـده 
مـردم رفسـنجان و انار در راهیپیمایی 22 بهمن امسـال 
مـی گویـد و ادامه می دهـد: مجوز احـداث تصفیه خانه 
آب آشـامیدنی در بـاالی ایـن شـهر را گرفتیـم. در سـفر 
رئیـس جمهـوری تقاضایـی بـه وزیـر صنعـت، معدن و 
تجـارت دادیـم که بـرای رعایـت حـال مـردم و مطالبه 
گـری هـای مـردم ایـن کار صـورت گیـرد و مـردم این 
دغدغـه آب آشـامیدنی را نداشـته باشـند. قبـل از ایـن 
نیـز حسـین آذین نماینـده پیشـین مردم رفسـنجان و 
انـار در مجلـس اعام کرد میزان سـرطان در رفسـنجان 
19 درصد اسـت این در حالی اسـت که در کشـور میزان 
شـیوع سـرطان 16 درصد اسـت و وجود آرسنیک در آب 
آشـامیدنی این شهرسـتان منشـا بروز برخی سرطانها در 

این شهرسـتان شـده اسـت. 

امـام جمعـه کرمـان گفـت: کرمـان چهره هـای 
بایـد زمینه هـای  فرهیختـه ای دارد و مسـووالن 
حضـور آن هـا را در جامعـه هنـری فراهـم کننـد 
امـا مـا منتظـر می مانیـم تا کسـی در ایـن زمینه 
بدرخشـد و بعـد آن را بـه عنوان هنرمنـد پذیرفته 
و بـه او اعتمـاد می کنیـم، ایـن اشـتباه اسـت، 
بایـد اسـتعداد ها را در مدارس بشناسـید و آینده 

هنـری اسـتان را نجـات دهیـد.

برابــر   15 رفســنجان  آشــامیدنی  آب 
ــا را  ــنیک دارد اینه ــتاندارد آرس ــد اس ح
احمــد انارکــی محمــدی نماینــده مــردم 
رفســنجان و انــار در راهیپیمایــی 22 
بهمــن امســال مــی گویــد و ادامــه مــی 
دهــد: مجــوز احــداث تصفیــه خانــه 
ــهر را  ــن ش ــاالی ای ــامیدنی در ب آب آش
گرفتیــم. در ســفر رییــس جمهــوری 
ــدن و  ــت، مع ــر صنع ــه وزی ــی ب تقاضای
تجــارت دادیــم کــه بــرای رعایــت حــال 
مــردم و مطالبــه گــری هــای مــردم ایــن 
کار صــورت گیــرد و مــردم ایــن دغدغــه 
آب آشــامیدنی را نداشــته باشــند. قبــل 
از ایــن نیــز حســین آذیــن نماینــده 
پیشــین مــردم رفســنجان و انــار در 
ــرطان  ــزان س ــرد می ــالم ک ــس اع مجل
در رفســنجان 19 درصــد اســت ایــن 
ــزان  ــور می ــه در کش ــت ک ــی اس در حال

شــیوع ســرطان 16 درصــد اســت و 
وجــود آرســنیک در آب آشــامیدنی ایــن 
شهرســتان منشــا بــروز برخــی ســرطانها 

ــت.  ــده اس ــتان ش ــن شهرس در ای

مضرات آشامیدن آرسنیک
ــوان  ــه عن ــم ب ــای قدی آرســنیک از زمانه
یــک ســم اضافــی شــناخته شــده اســت 
وجــود مقادیــر کــم ارســنیک در آب 
آشــامیدنی کــه در شــبکه لوله کشــی 
شــهری یــا چاههــای اختصاصــی وجــود 
دارد و باعــث یکــی از دلنگرانیهــای جوامع 
آرســنیک  معــرض  اســت.در  شــده 
ــی  ــی حت ــدت طوالن ــه م ــن ب قرارگرفت
در مقادیــر کــم )0/05 میلــی گــرم در 
لیتــر( باعــث افزایــش خطــر ابتــالء بــه 
ــاری ادراری  ــه، مج ــت، ری ــرطان پوس س
ــود.  ــی ش ــه م ــرطان کلی ــه و س و مثان
ــل  ــتی از قبی ــرات پوس ــن تغیی همچنی

تغییــر رنــگ پوســت ) پیدایــش نقــاط 
تیــره و روشــن در پوســت ( و افزایــش 
ــگ روی  ــی زرد رن ــا برآمدگ ــت ی ضخام
پوســت ) شــاخی شــدن پوســت ( نیــز 
از عــوارض دیگر آن است.آرســنیک دارای 
اثــرات ســوء روی سیســتم عصبــی 
ــرزش و ســردرد  ــم آن ل ــه عالئ اســت ک
اســت. تنفــس آرســنیک خطــر ابتــالء به 
ســرطان ریــه را افزایــش مــی دهد.جذب 
آرســنیک از طریــق پوســت بســیار کــم 
اســت. بنابرایــن شستشــو بــا آب حــاوی 
آرســنیک مخاطــرات ســالمتی بــرای 

ــدارد. انســان ن

نمی گذاریم مردم 
آرسنیک بیاشامند

انطــور کــه ایســنا مــی نویســد ســال 
گذشــته محمدرضــا بختیاری مدیــر عامل 

ــه  ــان در رابط ــتان کرم ــه ای اس آب منطق
بــا کیفیــت آب اســتان کرمــان گفتــه بــود: 
بــا توجــه بــه آنکــه در هیــچ کجــای دنیــا 
آرســنیک آب صفــر نمــی باشــد، در نتیجه 
ــود دارد،  ــز آرســنیک وج ــان نی در آب کرم
منتهــی بــا چنــگ و دنــدان در حــال کنترل 
ــردم  ــم م ــی گذاری ــیم و نم ــی باش آن م
آرســنیک بیاشــامند. دو فلــز طــال و مس، 
آرســینک تولیــد مــی کننــد و بــا توجــه به 
اینکــه، شــمال اســتان کرمــان روی پهنــه 
مــس قــرار دارد، در نتیجــه ســفره هــای 
آب زیرزمینــی آن تحــت تاثیــر تولیــد 
آرســنیک قــرار گرفتــه انــد، امــا ایــن 
اطمینــان را بــه مــردم اســتان مــی دهــم 
ــرار داده  ــا ق ــار آنه ــه آب ســالم در اختی ک
ایــم. شــهرهای ســیرجان، رفســنجان و به 
طــور کل شــمال اســتان کرمان، آرســنیک 
ــه ایجــاد  ــا در حــدی نیســت ک ــد ام دارن

مشــکل و بیمــاری بــرای مــردم کننــد.

 شرکت مس همکاری کند
ــامیدنی  ــل آب آش ــال قب ــدود 7 س ح
رفســنجان توســط مســوولین بهداشــتی 
ایــن شهرســتان از نظــر کیفیــت و وجود 
ــرار گرفــت  ــورد آزمایــش ق آرســنیک م
و وجــود ایــن عنصــر خطرنــاک مثبــت 

ــی شــد. آذیــن در ســال گذشــته  ارزیاب
بیــان مــی کنــد بعــد از چندیــن جلســه 
بــا شــرکت آب و فاضــالب کشــور و 
ــش از 50  ــد در بی ــرار ش ــرو ق وزارت نی
نقطــه از شهرســتان رفســنجان تصفیــه 
ــت آب  ــاء کیفی ــرای ارتق ــای ب ــه ه خان
رفســنجان ایجــاد شــوند. آرســنیک 
موجــود در آب، بــا مصــرف از راه خــوردن 
جــذب بــدن مــی شــود و نیــز از طریــق 
شستشــو  نیــز بــا پوســت تمــاس مــی 
ــتی  ــای پوس ــب بیماریه ــرد و موج گی
ــاز  ــن راســتا نی ــی شــود و در ای ــز م نی
بــه همــکاری شــرکت مــس بــرای 
داریم.مــردم  بیشــتر  تحقیقــات 
رفســنجان آرســنیک مــی نوشــند، ایــن 
خبــری اســت کــه مدتهــا مــردم اســتان 
را نگــران کــرده اســت و خواســتار توجــه 
جــدی مســوولین بــرای حــل ایــن 
مشــکل شــده انــد، مســاله ای کــه 
مســتقیما بــا ســالمت مــردم در ارتبــاط 
ــد از ســفر رییــس  اســت و امســال بع
جمهــور بــه اســتان، نماینــده رفســنجان 
ــا اعــالم خبــر مجــوز احــداث تصفیــه  ب
خانــه آب آشــامیدنی مــردم را بــه حــل 

ــرده اســت. ــدورا ک ــن مشــکل امی ای

مسابقه بین المللی نامه نگاری 
2018برگزار می شود

اکبـری مدیـرکل پسـت اسـتان از آغاز مسـابقه 
بیـن المللی نامه نـگاری 2018 دراسـتان خبرداد 
و گفـت: ایـن مسـابقه به همـت وزارت ارتباطات 
و فنـاوری اطالعـات، وزارت آمـوزش و پـرورش، 
وزارت فرهنگ و ارشـاد اسـالمی و کانون پرورش 
برگـزار می شـود.  نوجوانـان  و  فکـری کـودکان 
اتحادیه پسـتی جهانی چهل و هفتمیـن دوره از 
مسـابقات نامه نگاری ویژه نوجوانان را در سـطح 
بیـن المللـی برگـزار می نمایـدو اتحادیه پسـتی 
جهانـی )UPU( با هدف افزایش آگاهی جوانان 
از اهمیـت نقـش خدمـات پسـتی در جامعـه و 
نیـز ترویج فرهنگ مکاتبه، همه سـاله مسـابقه 
نامه نگاری ویـژه نوجوانان را با انتخاب موضوعی 
خـاص در سـطح بین المللی برگـزار می کند. این 
رقابـت با عنـوان تصور کنید، نامه ای هسـتید که 
در زمـان سـفر می کنیـد، قصد داریـد چه پیامی 
بـه خواننـدگان خـود منتقل کنید،  تعیین شـده 
اسـت. براسـاس اعـالم اتحادیه پسـتی جهانی، 
می تواننـد  سـال  حداکثـر 15  دارای  نوجوانـان 
در ایـن مسـابقه بـه رقابـت پرداختـه و از جوایز 
ارزشـمند آن بهره منـد شـوندونامه های ارسـالی 
بایـد بـه صـورت دسـت نویـس و یـک رو بـوده 
و مـوارد مربوط بـه نامه نگاری نظیـر درج آدرس 
و  تاریـخ  تمـاس،  فرستنده،شـماره  و  گیرنـده 
امضـای پایانـی را رعایت نمـوده افـزود: نامه ها 
 A4 حداقـل در 2 صفحـه و حداکثـر در 4 صفحه
باشـد . شـرکت ملـی پسـت بـه منظور تسـهیل 
و تسـریع فراینـد ارسـال، پاکـت هـای ویـژه 
ای را بـرای ایـن مسـابقه طراحـی نمـوده که در 
دفاتـر پسـتی و مراکـز کانـون فکری کـودکان و 
نوجوانـان و مـدارس بـه صـورت رایـگان قابـل 
تهیه اسـت وشـرکت کنندگان نامه های نوشـته 
شـده را در ایـن پاکـت ها که در قالب سـرویس 
پسـت جـواب قبـول طراحـی شـده قـرار داده و 
بـدون هیـچ گونـه پرداخـت وجهـی بـه صندوق 
هـای پسـتی سـطح معابـرو انداختـه و یـا بـه 
دهنـد.  تحویـل  پسـتی  دفتـر  تریـن  نزدیـک 
نامه نـگاری 2018  مسـابقه  در  شـرکت  مهلـت 
اتحادیـه پسـتی جهانـی را دوازدهـم اسـفندماه 
سـال جاری اسـت و مدال هـاي طال،  نقـره و برنز 
بـه ترتیـب بـه نفـرات اول تا سـوم بیـن المللی 
تعلـق خواهد گرفت؛همچنين به دیگر انشـا های 
برتـر گواهينامـه  و جوايـزي اهـدا خواهـد شـد . 
عالقه منـدان بـرای شـرکت در ایـن مسـابقه 
مراجعـه   www.post.ir آدرس بـه  می تواننـد 
کننـد وهمچنینعالقمنـدان می تواننـد آثار خود 
8811-15875،روابـط  پسـتی  صنـدوق  بـه  را 
عمومی شـرکت ملی پسـت جمهوری اسـالمی 

ایـران ارسـال نمایند.

خبر

افتتاح چهار واحد 
بوم گردی در زرند

رییــس اداره میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و 
گردشــگری شهرســتان زرنــد گفــت: چهــار واحــد جدیــد 
ــه  ــر هفت ــتی آخ ــع دس ــک کارگاه صنای ــردی و ی بوم گ
جــاری در شهرســتان زرنــد افتتــاح می شــود.آنطور کــه 
فــارس مــی نویســد محمــد اســالمی اظهــار داشــت: بــا بهره بــرداری از ایــن واحدها 
حداقــل 10 شــغل بــه صــورت مســتقیم ایجــاد می شــود و بــا تــداوم فعالیت هــای 
آن هــا تــا 25 شــغل افزایــش می یابــد. پــس از کارگاه مجهز ســاج آوند در روســتای 
ــا ســرمایه گذاری  ــان ب ــه پیشــرفته ترین کارگاه ســفال اســتان کرم ــاد ک ابراهیم آب
عضــو هیــأت علمــی دانشــگاه شــهید باهنــر اســت، کارگاه تولیــد ســفال نیــز بــا 
ســرمایه گذاری بخــش خصوصــی در  اکبرآبــاد بــه بهره بــرداری می رســد. بــه دلیــل 
تراکــم افتتاحیه هــا در دهــه مبــارک فجــر، عمــالً در نظــر گرفتــن یــک روز کامــل 
بــرای افتتــاح طرح هــای میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری کــه در 
روســتاهای مختلــف و میســرهای ناهمســو قــرار دارنــد، ممکــن نشــد و تصمیم به 

افتتــاح ایــن طرح هــا در 26 بهمــن مــاه جــاری گرفتــه شــد.

حضور منابع طبیعی 
در جشنواره روستاییان 

آبخیــزداری  و  طبیعــی  منابــع  کل  اداره 
اســتان کرمــان در ســالجاری بــا برگــزاری 
مســابقه نقاشــی کــودکان دوســتدار طبیعــت 
بــا موضــوع رویــش درخــت و همچنیــن 
توزیــع نهــال رایــگان در جشــنواره روســتائیان و عشــایر دهــه فجــر 
حضــوری چشــمگیر داشــت. در بیســت و یکمیــن روز از دهــه 
ــنواره  ــزاری جش ــل برگ ــان مح ــهر کرم ــوی ش ــدان خواج ــر، می فج
روســتاییان و عشــایر اســتان کرمــان بــود کــه درآن مســابقات 
ورزشــی در رشــته هــای اســب دوانــی، شــتر ســواری، طنــاب کشــی، 
ــر  ــالوه ب ــزار و ع ــی برگ ــاط خاص ــم و انضب ــا نظ ــا ب ــرواز بادبادکه پ
طبــخ و توزیــع صلواتــی نــان و غذاهــای محلــی و آش، محصــوالت 
ــواع گیاهــان دارویــی و  و تولیــدات روســتائیان و عشــایر شــامل ان

ــت. ــرار گرف ــروش ق ــرض ف ــی در مع ــوالت لبن محص

راهداریآبخیزداریزرند
ــش  ــروژه روک دو پ
آســفالت  در محــور 
ــه  ــد ب کرمــان _زرن
طــول 27 کیلومتــر 
ــال و  ــار ری ــغ بر81میلی ــاری بال ــا صــرف اعتب ب
ــه  ــد  ب محــور كمربنــد شــرقی  شهرســتان زرن
طــول 9 کیلومتربــا اعتبــار 32میلیــارد ریالــی بــا 
حضور اســتاندار کرمــان، معــاون هماهنگی امور 
عمرانــی اســتاندار، مدیــرکل راهــداری و حمل و 
نقــل جــاده ای اســتان و جمعــی از مســووالن 
ــا رزم حســینی  ــاح شــد. علیرض ــتانی افتت اس
ــاره  ــا اش ــم ب ــن مراس ــان در ای ــتاندار كرم اس
بــه اهمیــت راههــا بعنــوان بخــش مهمــی كــه 
ــد  ــزایی دارن ــش بس ــادی نق ــعه اقتص در توس
ــداری  ــت و نگه ــت خدم ــد در جه ــت ؛ بای گف

محورهــای مواصالتــی اســتان کار اساســی 
انجــام دهیــم وایمــن ســازی جــاده هــا، نصــب 
دوربیــن هــای پایــش تصویــری و رفــع نقــاط 
ــرای  ــت. ب ــد اس ــورد تاکی ــواره م ــر هم پرخط
ــد 81  ــان _زرن ــیر کرم ــفالت مس ــش آس روک
میلیــارد ریــال هزینــه شــده، در حــوزه روکــش 
و ایمــن ســازی جــاده هــا نیــز 132 کیلومتــر 
ــه 16  ــر اینك ــاف ب ــت، مض ــاح اس ــاده افتت آم
طــرح راهــداری نیــز در دهــه مبــارك فجــر بــه 
بهــره بــرداری مــی رســد كــه در مجمــوع 312 
ــه ایــن طــرح هــا شــده و  میلیــار ریــال هزین
ــفالت و  ــش آس ــم از روك ــا اع ــرح ه ــه ط كلی
ایمنــی راههــا از محــل اعتبــارات ملــی وتوســط 
ــاده ای  ــل ج ــل ونق ــداری و حم ــازمان راه س

كشــور تامیــن شــده اســت.

افتتاح دو طرح روكش آسفالت 
توسط استاندار كرمان 
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این صفحه می خوانیم
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صمت دکتر صیدی، مدیرعامل بانک صادرات ایران با حضور در غرفه ویژه فرهنگی هنری 
بانک صادرات در مراسم راهپیمایی یوم هللا 22 بهمن، درگرامیداشت ایثارگری ها و 
جانفشانی های شهید مدافع حرم »محسن حججی« و حماسه آفرینی های سردار 

»قاسم سلیمانی«، از تمبر یادبود آنها رونمایی کرد.

سنا
 ای

س
عک

سنا
 ای

س
عک

ــی  ــات بازرگان ــر خدم ــر کل دفت مدی
ســازمان توســعه تجــارت معتقــد 
ــی ارز  ــوک های ناگهان ــه ش ــت ک اس
بعضــًا آثــار معکــوس و متناقــض 
ــد  ــان خواه ــار و بازرگان ــار تج ــر رفت ب

داشــت.
فرهــاد نــوری در گفت وگــو بــا ایســنا، 
ــر  ــاره تاثی ــوالی درب ــه س ــخ ب در پاس
ــرخ ارز در حجــم  ــی ن افزایــش ناگهان

گفــت:  اخیــر  ماه هــای  صــادرات 
مقایســه رونــد نــرخ ارز آزاد و صــادرات 
غیرنفتــی کشــور در دوره 1386-95 
بیانگــر آن اســت کــه همبســتگی 
باالیــی میــان صــادرات  و  مثبــت 
و نــرخ ارز وجــود دارد. بــا ضریــب 
همبســتگی 81 درصــد و افزایــش 
نــرخ ارز معمــوال بــا افزایــش صــادرات 
ــرای  ــن وجــود ب ــا ای همــراه اســت، ب

شــوک  ارز  نــرخ  کــه  ســال هایی 
ناگهانــی را تجربــه کــرده ایــن ارتبــاط 

ــت. ــوده اس ــوس ب معک
وی افــزود: بــرای نمونه در ســال 1391 
کــه نــرخ ارز بــه طــور ناگهانــی بیــش 
از 90 درصــد افزایــش یافــت صــادرات 
حتــی بــا کاهــش رشــد منفــی پنــج 

درصــدی همــراه شــد.
نــوری همچنیــن گفــت: بخــش قابــل 
توجهــی از ایــن موضــوع بــه افزایــش 
ــازه  ــی از واردات در ب ــای ناش هزینه ه
ــود  ــوط می ش ــدت مرب ــی کوتاه م زمان
ــار  ــًا آث ــی ارز بعض ــوک های ناگهان ش
معکــوس و متناقــض بــر رفتــار تجار و 

ــان خواهــد داشــت. بازرگان

شوک های ارزی چه تاثیری 

بر رفتار تجار داشت؟

روندافزایشقیمتطال

ازسرگرفتهشد

ــه گذشــته،  ــود هفت ــس از صع ــکا پ ــه دالر آمری قیمــت طــال روز دوشــنبه ک
دچــار ضعــف شــد، اندکــی افزایــش یافــت.

بــه گــزارش ایســنا، هــر اونــس طــال بــرای تحویــل فــوری در معامــالت روز 
گذشــته بــازار ســنگاپور 0.6 درصــد رشــد کــرد و بــه 1323.68 دالر رســید. ایــن 
فلــز ارزشــمند هفتــه گذشــته 1.2 درصــد کاهــش داشــت کــه دومیــن کاهــش 

هفتگــی متوالــی بــود.
در بــازار آمریــکا، هــر اونــس طــال بــرای تحویــل در آوریــل 0.8 درصــد افزایــش 

یافــت و بــه 1326.30 دالر رســید.
ــکا روز چهارشــنبه  ــی آمری ــار قیمــت مصرف ــرز، آم ــزارش رویت ــر اســاس گ ب
ــورم  ــد رشــد ت ــاره رون منتشــر خواهــد شــد و نشــانه های روشــن تری را درب
فراهــم خواهــد کــرد. نــرخ تــورم باالتــر ممکــن اســت رونــد تحکیــم سیاســت  
پولــی ایــن کشــور  را تســریع کنــد. نگرانی هــا نســبت بــه رشــد تــورم، افــت 
شــدید بورس هــای جهانــی در هفتــه گذشــته را بــه دنبــال داشــت. شــاخص 
ــه  ــود ک ــرده ب ــزش ک ــد ری ــته 5.2 درص ــه گذش ــی  500« هفت ــد پ »اس ان

ــود. بزرگتریــن کاهــش هفتگــی از ژانویــه ســال 2016 ب
ــزش قیمــت دارایی هــای  ــس از ری ــران، انتظــار مــی رود پ ــه تحلیلگ ــه گفت ب
ــه  ــود ب ــت ش ــی حمای ــه خوب ــال ب ــت ط ــته، قیم ــه گذش ــک در هفت پرریس

ــد. ــدا کن ــه پی ــی ادام ــای مال ــر نوســان بازاره خصــوص اگ
طبــق آمــار کمیســیون معامــالت آتــی کاالی آمریــکا، مدیــران ســرمایه 
و صندوق هــای ســرمایه گذاری شــمار قراردادهــای خریــد خــود در بــازار 
معامــالت آتــی کامکــس را در هفتــه منتهــی بــه ششــم فوریــه برای نخســتین 

ــد. ــه گذشــته کاهــش دادن ــار در هشــت هفت ب
در بــازار ســایر فلــزات ارزشــمند، هــر اونــس نقــره بــرای تحویــل فــوری 0.6 

ــه 16.۴5 دالر رســید. درصــد رشــد کــرد و ب

تجارت 1.5 میلیارد 
دالری ایران و پاکستان

سرکنســول  رفیعــی،  محمــد 
پاکســتان  کویتــه  در  ایــران 
گفــت، حجــم مبــادالت تجــاری 
ــال  ــارد دالر در س ــه 1.5 میلی ــتان ب ــران و پاکس ــن ای بی
رســیده و ایــران خواهــان رســیدن ایــن رقــم بــه ســطح 
ــی  ــاق بازرگان ــزود: ات ــی اف ــت. رفیع ــارد دالر اس 5 میلی
مشــترک ایــران و پاکســتان در حــال همــوار کــردن 
ــه اســت.  ــط تجــاری دوجانب ــت رواب ــت تقوی مســیر جه
ــترک دو کشــور  ــاق مش ــه اخیــر ات همچنیــن در جلس
ــددی را  ــای تجــاری متع ــدان، دو کشــور قرارداده در زاه

ــد. ــرده ان ــا ک امض

کشف محموله قاچاق 
دندان مصنوعی

بــازرگان  گمــرک  مامــوران 
یــک  کنتــرل  و  دربازرســی 
آن  مبــدا  کــه  اتوبــوس 
ــه  ــک محمول ــود، ی ــتان ب گرجس
ــه ســاخت  ــد ک ــی را  کشــف کردن ــای مصنوع ــدان ه دن
کشــور ایتالیــا را بــر خــود دارنــد. ایــن محمولــه قاچــاق 
ــده  ــازی ش ــوس جاس ــف اتوب ــای مختل ــمت ه در قس
ــه  ــا رصــد اطالعــات محمول ــود کــه مامــوران گمــرک ب ب
هــای ورودی ، موفــق بــه کشــف ایــن محمولــه قاچــاق 
شــدند . گمــرک مــرز بــازرگان از پرترددتریــن مرزهــای 

گمرکــی کشــور اســت.

کاهش یک میلیون تنی 
تولید سیمان

ــام  ــیهای انج ــاس بررس ــر  اس ب
شــده از ســوی مرکز پژوهشــهای 
ــیمان از 34  ــد س ــس، تولی مجل
میلیــون تــن در ســال 95 بــه 33 میلیــون تن در ســال 96 
کاهــش خواهــد یافــت. بــه ایــن ترتیــب هرچنــد میــزان 
مصــرف داخلــی ســیمان در ایــن ســال 29 میلیــون تــن 
بــوده و نســبت بــه ســال قبــل تغییــری نخواهــد کــرد امــا 
ــه  ــا کاهــش یــک میلیــون تنــی رو ب صــادرات ســیمان ب
رو خواهــد شــد. طبــق پیــش بینــی هــا در پایــان امســال 
صــادرات ســیمان ایــران از 8 میلیــون تــن بــه 7  میلیــون 

تــن کاهــش خواهــد یافــت.

توسعه همکاری های 
اقتصادی ایران و هند

پایــگاه خبــری هنــدو بیزینــس 
الیــن نوشــت هنــد در نظــر دارد 
بــا توســعه بنــدر چابهــار، ایــران 
ــه  ــن هفت ــد ای ــد. هن ــل کن ــه تبدی ــاب منطق ــه ه را ب
ــی، رئیــس جمهــوری  ــی از حســن روحان آمــاده میزبان
ــط  ــر رواب ــاره ب ــدی دوب ــه تاکی ــود ک ــد ب ــران خواه ای
ــن  ــود. ای ــوب می ش ــور محس ــترش دو کش ــه گس رو ب
ــد  ــه هن ــی ب ــر روحان ــفر دکت ــتین س ــه نخس ــفر ک س
اســت در شــرایطی انجــام می شــود کــه ترامــپ تهدیــد 
کــرده اســت تحریــم هــای تجــاری را بــاز گردانــد و از 

برجــام خــارج شــود.

تجارتصنعتتجارت گمرک

بانــک  هدیــه  هــای  جشــنواره کارت  دوره  هشــتمین 
ــا  ــاری ب ــال ج ــاه س ــدای دی م ــن  از ابت ــاد نوی اقتص
ــاز  ــن کارت آغ ــدگان ای ــه دارن ــده ب ــز ارزن ــدای جوای اه
شــده اســت و تــا پایــان اســفندماه ادامــه خواهــد 

داشــت.
ــن، در  ــاد نوی ــک اقتص ــی بان ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــک دســتگاه  ــدی ی ــز نق ــر جوای ــالوه ب ــن جشــنواره ع ای
ــدارک  ــژه ت ــزه وی ــوان جای ــه عن ــز ب ــودروی ســراتو نی خ
دیــده شــده اســت کــه جوایــز بــه قیــد قرعــه بــه 

دارنــدگان کارت هــای هدیــه ایــن بانــک اهــدا مــی 
شــود.در ایــن جشــنواره کــه بصــورت فصلــي برگــزار 
مي شــود بــه ازاي هــر 250 هــزار لاير مانــده کارت هديــه 
در هــر روز ،يــک امتيــاز بــراي دارنــده کارت هديــه 

ــد. ــد ش ــور خواه منظ
ــه بانــک اقتصــاد نویــن مــی  ــدگان کارت هــای هدی دارن
ــس  ــرح، عک ــا ط ــه ب ــفارش کارت هدی ــرای س ــد ب توانن
ــه  ــازات ب ــی از امتی ــز آگاه ــود و نی ــواه خ ــن دلخ و مت

ســایت micard.enbank.ir مراجعــه کننــد.

اعــالم کــرد: مراحــل  راه و شهرســازی  وزیــر  معــاون 
ذینفــع  توســط کشــورهای  ســانچی  ســانحه  بررســی 
ــگالدش  ــران و بن ــا ،ای ــگ، پانام ــگ کن ــن، هن ــامل چی ش

ــت. ــام اس ــال انج در ح
بــه گــزارش پایــگاه اطــالع رســانی ســازمان بنــادر و 
دریانــوردی، محمــد راســتاد گفــت: روی اطالعــات خامــی 
ــی  ــل های ــه مشــترک رســیده، تحلی ــه دســت کمیت ــه ب ک
شــده امــا تصمیــم گیــری و جمــع بنــدی نهایــی در ایــن 
ــده  ــدی ش ــع بن ــات و جم ــز اطالع ــتلزم آنالی ــه مس زمین

اســت.
ــفر  ــرد در س ــادآوری ک ــازی ی ــر راه و شهرس ــاون وزی مع
و  بنــادر  ســازمان  ســوانح  بــه  رســیدگی  کارشناســان 
ــه ســیاه )وی.دی.آر( کشــتی  ــن جعب ــه چی ــوردی ب دریان

ــد. ــوده ش ــمی گش ــور رس ــه ط ــانچی ب س
ــیدن  ــه رس ــه نتیج ــا ب ــم ب ــور حت ــه ط ــه داد: ب وی ادام
ــترک  ــه مش ــط کمیت ــه توس ــورت گرفت ــای ص ــی ه بررس
متشــکل از کشــورهای ذینفــع گــزارش نهایــی تکمیــل 

ــد. ــی رس ــوم م ــالع عم ــه اط ــود و ب ــی ش م

گزارش علت آتش سوزی سانچی تا 2 ماه دیگرسراتو، جایزه ویژه بانک اقتصادنوین

بالتکلیفی بازار خودروهای خارجی
رکود بازار خودروهای خارجی شاید تا اوایل خرداد 97 ادامه یابد

شــرایط بــازار بــه هیــچ 
عنــوان مناســب نیســت و 
فعــاالن خودرویــی در باتکلیفــی 
بــه ســر مــی برنــد. شــایعات 
اخیــر فقــط بــازار را وارد فــاز 
ــرد  ــد ک ــود خواه ــدی از رک جدی
ــازار  ــی ب ــون تعطیل ــم اکن و از ه
شــب عیــد خودروهــای خارجــی 
ــه  ــت ک ــی اس ــش بین ــل پی قاب
شــاید تــا اواخــر اردیبهشــت مــاه 
ــده  ــاه آین ــرداد م ــل خ ــا اوای ی

ــد ــداوم یاب ــز ت نی

ــی  ــای خارج ــازار خودروه ــال ب ــک فع ی
فــروش  و  خریــد  اســت،  معتقــد 
ــه  ــدود س ــه از ح ــی ک ــای خارج خودروه
هفتــه پیــش بــه شــدت وارد رکــود شــده، 
ــد  ــی توان ــی م ــه بالتکلیف در صــورت ادام
ــال  ــاه س ــرداد م ــا خ ــازار را ت ــکون ب س

ــد. ــداوم بخش ــده ت آین
ــد:  ــی گوی ــا م ــه ایرن ــوروش طواحــن ب ک
خارجــی  خودروهــای  بــازار  اکنــون 
وضعیــت مناســب و جالبــی را تجربــه 
نمــی کنــد و بویــژه اخبــاری کــه بــه 
صــورت پراکنــده از گوشــه و کنــار شــنیده 
ــن زده  ــود موجــود دام ــر رک ــی شــود ب م

ــت. اس
ــوان  ــر دی ــق رای اخی ــه وی، مطاب ــه گفت ب
ــه جدیــد دولــت در  عدالــت اداری، مصوب
زمینــه واردات خــودرو امــکان اجــرا نــدارد 
و در نتیجــه اجــرای آن نیــز بایــد متوقــف 
شــود. از ایــن رو بــا توجــه بــه توقــف این 
ــه اجــرای تمــام و کمــال  ــد ب ــه بای مصوب
همــه مفــاد مصوبــه پیشــین بازگشــت که 
ــان مــاه ســال گذشــته  ــه آب همــان مصوب

اســت.
ــی  ــای خارج ــازار خودروه ــال ب ــن فع ای

ادامــه داد: ایــن در حالــی اســت کــه 
مســئوالن ســازمان توســعه تجــارت و 
ــارت  ــدن و تج ــت، مع ــر صنع ــی وزی حت
ــن  ــون چنی ــه تاکن ــد ک ــی کنن ــوان م عن

حکمــی را دریافــت نکــرده انــد.
ــخص  ــه مش ــاره ب ــا اش ــن ب وی همچنی
نبــودن وضعیــت خودروهــای بــاالی چهــار 
بــازار، خاطرنشــان کــرد:  هــزار دالر در 
ــوان مناســب  ــچ عن ــه هی ــازار ب شــرایط ب
نیســت و فعــاالن خودرویــی در بالتکلیفی 

ــد. ــه ســر مــی برن ب
طواحــن یــادآوری کــرد: در شــرایط کنونی، 
بیشــتر خودروهــای بــا قیمــت 300 تــا 400 
ــی  ــروش م ــد و ف ــان خری ــون توم میلی
شــوند و خریــد و فــروش ســایر خودروها 

بــا احتیــاط انجــام مــی شــود.
ایــن فعــال بــازار خــودرو ادامــه داد: پیــرو 
اعــالم رای دیــوان عدالــت اداری، ایــن 
روزهــا شــاهد تبلیغات برخی فروشــندگان 
خــودرو در ایــن زمینــه و وعــده بازگرداندن 
ــه  ــی ک ــوارض قانون ــوق و ع ــوع حق ــر ن ه
از بابــت ایــن مصوبــه دریافــت شــده، بــه 

مشــتریان هســتیم.
ــازار را  ــر فقــط ب وی گفــت: شــایعات اخی

وارد فــاز جدیــدی از رکــود خواهــد کــرد و 
ــازار شــب عیــد  از هــم اکنــون تعطیلــی ب
خودروهــای خارجــی قابــل پیــش بینــی 
ــت  ــر اردیبهش ــا اواخ ــاید ت ــه ش ــت ک اس
ــز  ــده نی ــاه آین ــرداد م ــل خ ــا اوای ــاه ی م
تــداوم یابــد؛ زیــرا همــه فعــاالن این بــازار 
منتظرنــد تــا ببیننــد چــه اتفاقــی در بــازار 

ــد داد. رخ خواه
مــاه  دی  دهــم  ایرنــا،  گــزارش  بــه 
ــوری  ــس جمه ــاون اول ریی ــته مع گذش
دســتورالعمل جدیــد واردات خــودرو را کــه 
ــود،  ــده ب ــب ش ــران تصوی ــات وزی در هی

ــرد. ــالغ ک اب
بــر اســاس ایــن دســتورالعمل، واردات 
خــودرو ســواری بــا توجــه بــه مــاده 
4 قانــون حمایــت از مصــرف کننــدگان 
بــه  منــوط   1388 ســال  مصــوب 
ــن  ــمی و همچنی ــی رس ــتن نمایندگ داش
بــرای  الزم  و  کافــی  زیرســاخت های 
ــذ  ــروش و اخ ــس از ف ــات پ ــه خدم ارائ
صنعــت،  وزارت  از  الزم  تاییدیه هــای 

معــدن و تجــارت اســت.
خودروهــای  واردات  و  ســفارش  ثبــت 
ــزار دالر  ــش از 40 ه ــا ارزش بی ســواری ب

ثبــت ســفارش و واردات  و همچنیــن 
ــور  ــم موت ــا حج ــواری ب ــای س خودروه
اعــالم  بــاالی 2500 سی ســی ممنــوع 

ــت. ــده اس ش
ــه ایــن گــزارش، از ابتــدای امســال  برپای
ــاه، 58 هــزار و 637  ــان 28 آذر م ــا پای ت
ــک  ــه ارزش ی ــودرو ب ــواع خ ــتگاه ان دس
ــور  ــون دالر وارد کش ــارد و 559 میلی میلی

شــده اســت.
مدیــرکل حــوزه ریاســت دیــوان عدالــت 
تعرفــه  کاهــش  خصــوص  در  اداری 
واردات خــودرو گفتــه دیــوان عدلــت 
ــاذ  ــه اتخ ــن رابط ــی در ای ــچ تصمیم هی

ــت. ــرده اس نک



32117852-034سال سیزدهم | شماره پیاپی 1107 |سه شنبه  24 بهمن 1396

8
www.payamema.ir

پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

1 0 0 0 3 4 3 2 1 1 7 8 3 4

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

روزنامه »اصفهان زیبا«نوشت: 
برخی را از قطار انقالب پیده کردیم که 

می توانستیم نکنیم.

روزنامه »بامداد« نوشت: وام های 
جدید قیمت اوراق مسکن را کاهش می دهد.

روزنامه »مهد تمدن« تیتر زد: 
تماشایی بودیم.

روزنامه »شهرآرا«نوشت: حاتمی کیا 
سیمرغ گرفت و اعتراض کرد.

روزنامه » افسانه «خبر داد: پیشنهاد 
همزمان اجرای دو خط متروی شیراز.

روزنامه »خبر شمال«از روشن شدن 
مشعل گاز در روستاهای مازندران خبر داد.

روزنامه »باختر« نوشت: دارایی مردم 
کرمانشاه چقدر است؟

روزنامه »صبح ساحل« نوشت: 
سرسمات و بالولی سند جنایات آمریکا را امضا 

کرده اند.

روزنامه » دریا « از تولید 400هزارتن 
ماهی در قفس در افق 1404خبر داد.

روزنامه »خراسان جنوبی« 
نوشت« فرزان فردا تعیین تکلیف می شود.

روزنامه »سپهر « نوشت: 100هزارنفری که 
در آمار جمعیت استان دیده نشدند.

روزنامه »کاغذ وطن« نوشت: حضور 
نماینده شجاع کهنوج در مجلس، نشان دهنده 

وحدت اصالح طلبان.

اصفهان

بوشهر

آذربایجان شرقی

مشهد

فارس

مازندران

کرمانشاه

هرمزگان

هرمزگان

خراسان جنوبی

غرب کشور

جنوب کرمان
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نگاه در این صفحه مهمترین خبرهایی که روزنامه های استانی به آنها 
پرداخته اند را می بینید.

22 بهمن 1357 - روز پیروزی انقاب  /  ایرنا
عکس نشنال جئوگرافیک یک موش بیور یا نوتریا را نشان می دهد که در حال شنا کردن داخل 

رودخانه ای در جمهوری چک است.

کم آبی در روستای جمی - خراسان شمالی  /  تسنیم تصویر هوایی از کوه های بیرجند /  جام جم

نمایشگاه هوایی سنگاپور    /  بلومبرگکوچ حواصیل ها به ساحل بندرعباس  /  همشهری

برف برای بزرگترها فقط سفیدرنگ است، اما برای کودکان دنیای رنگ هاست. بهانه شاد بودن است / مهر هر ساله ده ها هزار قطعه فامینگو ) مرغ آتشین( به پناهگاه حیات وحش میانکاله مهاجرت می کنند. / تسنیم
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بین الملل 

ــه در وزارت کشــاورزی  ــدگار نوشــت ک مان
افغانســتان تــوازن و عدالــت کامــل وجود نــدارد.

خبرگــزاری فرانــس24 نوشــت کــه 
آمریــکا درصــدد بازگردانــدن نیروهــای جنگنــده 

ــت. ــوریه اس ــاک س ــی از خ خارج

خبرگــزاری ســی ان ان  بــه نقــل ترامــپ 
نوشــت کــه نــه اســراییل و نــه فلســطین 

ــتند. ــه نیس ــان مصالح خواه

گاردین از روشـهای ایجاد یک شـهر سـالم 
در روزنامـه به طور مفصل نوشـته اسـت.

یورونیــوز از وضعیــت پروازهــای بریتانیــا 
بعــد از بمبــی کــه روز گذشــته در یکــی از پروازهــا 

پیــدا شــد نوشــت.

الحیات 
ــری مســکو  ــا در 40کیلومت ــه ســقوط هواپیم ب

ــه اســت. پایتخــت روســیه پرداخت

خبرگزاری اسپوتنیک
ــه  ــک ب ــدن تزدی ــژه ای از پیداش ــر وی در خب
ــه ســقوط  ــان حادث 200 تکــه از اجســاد قربانی

ــر داد. ــیه خب ــا در روس هواپیم

روزنامـه گلـف نیـوز بـه نقـل از امـارات 
الگـو  هنـد  از  نفتـی  مسـائل  در  کـه  گفتـه 

. یـم میگیر

روزنامه فایننشیال تایمز 
از صحبتهــای تنــد روحانــی در رابطــه با  اســراییل 

ــته است. نوش

ــت  ــی مل ــینهوا از راهپیمای ــزاری ش خبرگ
ایــران بــه مناســبت 30ونهمیــن ســال پیــروزی 
انقــالب گــزارش تصویــری منتشــر کــرده اســت.

روزنامه نیویورک تایمز
 از اختالفــات زیــاد میــان ژاپــن و کــره جنوبــی در 

عیــن دوســتی کامــل آنهــا نوشــت.

خبرگـزاری رویتـرز از مذاکـرات میـان کـره 
شـمالی و آمریـکا خبـر داد.

افغانستان

فرانسه

آمریکا

انگلیس

اروپا

عربستان

روسیه

امارات

انگلستان

چین

آمریکا

انگلستان

در این صفحه می توانید مهم ترین خبرهای

رسانه های مختلف جهان را ببینید
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رسانی

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 فاقــد ســند رســمی 
برابــر رأی شــماره 139660318019006101 مــورخ 1396/10/23هیــأت اول 
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقد 
ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک تالــش تصرفــات 
ــد احــدهللا  ــه بالمعــارض متقاضــی آقــای یاســر اکبــری دیــزگاه فرزن مالکان
ــاب  ــدانگ یکب ــش در شش ــادره از تال ــنامه 2620019346 ص ــماره شناس بش
خانــه و محوطــه بــه مســاحت 205/31 متــر مربــع پــالک فرعــی 9556 از 8 
اصلــی مفــروز و مجــزا شــده از پــالک 666 واقــع در قریــه طــوالرود بخــش 
28 گیــالن خریــداری از مالــک رســمی آقــای آقاقلــی مــددزاده طــول گیالنــی 
محــرز گردیــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه 
فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور 
ــخ  ــد از تاری ــی توانن ــند م ــته باش ــی داش ــی اعتراض ــت متقاض ــند مالکی س
انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را ایــن اداره تســلیم 
و پــس از اخــذ رســید ، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، 
دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در 
صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند 

مالکیــت صــادر خواهــد شــد. 
تاریخ انتشار نوبت اول :  1396/11/10  تاریخ انتشارنوبت دوم : 1396/11/24 
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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 فاقــد ســند رســمی 
برابــر رأی شــماره 139660318019006078 مــورخ 1396/10/21هیــأت اول 
ــاختمانهای  ــی و س ــی اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان موض
ــش  ــک تال ــت مل ــوزه ثب ــی ح ــد ثبت ــتقر در واح ــمی مس ــند رس ــد س فاق
ــتاری لیســاری  ــای ارســالن س ــارض متقاضــی آق ــه بالمع ــات مالکان تصرف
ــش در ششــدانگ  ــد اســمعلی بشــماره شناســنامه 822 صــادره از تال فرزن
قســمتی از یکبــاب خانــه و انبــاری و محوطــه بــه مســاحت 446 متــر مربــع 
پــالک فرعــی 1123 از 16 اصلــی مفــروز و مجــزا شــده از پــالک 102 واقــع در 
قریــه لیســار بخــش 28 گیــالن خریــداری از مالــک رســمی آقــای حاجــی 
علــی طاهــری 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 
ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ 
تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. 
بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض 

طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1396/11/10  تاریخ انتشارنوبت دوم : 139/11/24
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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 فاقــد ســند رســمی 
برابــر رأی شــماره 139660318019006076 مــورخ 1396/10/21هیــأت اول 
ــاختمانهای  ــی و س ــی اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان موض
ــش  ــک تال ــت مل ــوزه ثب ــی ح ــد ثبت ــتقر در واح ــمی مس ــند رس ــد س فاق
ــد  ــی ادب فرزن ــد بن ــای صمی ــی آق ــارض متقاض ــه بالمع ــات مالکان تصرف
حمیــد بشــماره شناســنامه 2221 صــادره از اردبیــل در شــش دانــگ 
یکبابخانــه و محوطــه بــه مســاحت 140 متــر مربــع پــالک 1933 فرعــی از 
24 اصلــی مفــروز و مجــزا شــده از پــالک 659 واقــع در قریــه چوبــر بخــش 
ــزی محــرز  ــر عزی ــی اکب ــای عل ــک رســمی آق ــداری از مال ــالن خری 28 گی
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 
ــلیم و  ــن اداره تس ــود را ای ــراض خ ــاه اعت ــدت دو م ــه م ــی ب ــن آگه اولی
پــس از اخــذ رســید ، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، 
دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در 
صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند 

مالکیــت صــادر خواهــد شــد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1396/11/11تاریخ انتشارنوبت دوم : 1396/11/24
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      آگهی تحدید حدود اختصاصی
تحدیــد حــدود اختصاصــی ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن 
مزروعــی و بــاغ محصــور بــه مســاحت 20468/09 مترمربــع 
ــع  ــی 7 واق ــنگ اصل ــده از  191 از س ــزی ش ــی 1944  مج ــماره فرع ــه ش ب
ــان  ــای ساس ــه آق ــات مالکان ــالن تصرف ــش 28 گی ــدان بخ ــه جوکن در قری
خــودکاری فرزنــد مرحمــت انتقالــی ملــک از مالــک رســمی شــاهرخ 
خــودکاری جوکنــدان محــرز گردیــده لــذا بــه اســتناد مــاده 13 آئیــن 
ــای  ــاختمان ه ــی و س ــی اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــه قان نام
ــان  ــام ساس ــه ن ــی ب ــدود اختصاص ــد ح ــی تحدی ــمی آگه ــند رس ــد س فاق
ــه اطــالع کلیــه مجاوریــن صاحبــان حقــوق ارتفاقــی  خــودکاری منتشــر و ب
مــی رســاند کــه تحدیــد حــدود پــالک موصــوف از مــورخ 96/12/21  راس 
ــر  ــد چنانچــه ه ــد آم ــل خواه ــه عم ــح در محــل شــروع و ب ســاعت 9 صب
یــک از مجاوریــن ملــک مرقــوم بــه حــدود و حقــوق ارتفاقــی ملــک مرقــوم 
واخواهــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ تنظیــم صورتمجلــس 
ــت  ــه اداره ثب ــا ب ــود را کتب ــراض خ ــی روز اعت ــدت س ــرف م ــدی ظ تحدی
ــاده 86  ــر م ــد و براب ــذ نماین ــش تســلیم و رســید اخ ــالک تال ــناد و ام اس
آئیــن نامــه اصالحــی قانــون ثبــت معتــرض بایــد ظــرف یــک مــاه از تاریــخ 
تســلیم اعتــراض بــه ایــن اداره دادخواســت بــه دادگاه محــل تقدیــم دارد در 
غیــر ایــن صــورت پــس از گذشــت مــدت مذبــور ارائــه گواهــی عــدم تقدیــم 
ــدون  ــی او ایــن اداره ب ــده قانون ــا نماین ــه وســیله متقاضــی ی دادخواســت ب

ــد داد. ــه خواه ــی را ادام ــات ثبت ــراض عملی ــه اعت ــه ب توج
تاریخ انتشار:96/11/24   
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             رونوشت آگهی حصروراثت
ــنامه  ــماره شناس ــات بش ــد التف ــی فرزن ــام کاظم ــای اس ــخ 96/11/15 آق بتاری
7 از ایــن شــورا درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح 
ــدرود  ــود ب ــی خ ــگاه دائم ــخ 95/5/23 دراقامت ــه رزم آرا در تاری ــه مرضی ــه مرحوم داده ک
ــه  ــات ب ــد التف ــی فرزن ــام کاظم ــر است:1-اس ــوم منحص ــه آن مرح ــه و ورث ــی گفت زندگ
شــماره ملــی 2631215621 متولــد 62/1/1 صــادره از تالــش – فرزنــد متوفــی 2- فاطمــه 
کاظمــی فرزنــد التفــات بــه شــماره ملــی 2631166097 متولــد 59/9/9 صــادره از تالــش – 
فرزنــد متوفــی 3- بهــروز کاظمــی فرزنــد التفــات بــه شــماره ملــی 2631138899 متولــد 
56/1/6 صــادره از تالــش – فرزنــد متوفــی 4- ملــک کاظمــی فرزنــد التفــات بــه شــماره 
ملــی 2631133536 متولــد 55/3/2 صــادره از تالــش – فرزنــد متوفــی 5- روزیتــا 
کاظمــی فرزنــد التفــات بــه شــماره ملــی 2630452689 متولــد 58/8/7 صــادره از تالــش 
ــی 2620017947  ــماره مل ــه ش ــات ب ــد التف ــی فرزن ــانه کاظم ــی 6- افس ــد متوف – فرزن
ــات  ــد التف ــی کاظمــی فرزن ــی 7- عل ــد متوف ــش – فرزن ــد 68/3/27 صــادره از تال متول
ــی 8-  ــد متوف ــش – فرزن ــد 70/9/24 صــادره از تال ــی 2620178169 متول ــه شــماره مل ب
راحلــه کاظمــی فرزنــد التفــات بــه شــماره ملــی 26301227972 متولــد 63/6/13 صــادره 
ــه  ــد اســکندر ب ــره دشــت فرزن ــری ه ــم باق ــه خان ــی 9- صدیق ــد متوف ــش – فرزن از تال
ــک  ــی این ــادر متوف ــش – م ــادره از تال ــد 31/2/1 ص ــی 2630426726 متول ــماره مل ش
بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور یــک نوبــت آگهــی مــی گــردد تــا اگــر 
کســی اعتراضــی دارد و یــا وصیــت نامــه ای از متوفــی نــزد او مــی باشــد از تاریــخ نشــر 
ــه ایــن شــورا تقدیــم دارد و اال گواهــی صــادر  نخســتین آگهــی ظــرف مــدت یــک مــاه ب
خواهــد شــد.بدیهی اســت هــر وصیــت نامــه  ای ســری یــا رســمی کــه بعــد از ایــن موعــد 

ــراز شــود از درجــه اعتبــار ســاقط و بااثــر خواهــد بــود. مقــرر اب
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 رونوشت آگهی حصروراثت
در کاســه پرونــده 960469 حــوزه 7 شــورای 
حــل اختــاف تالــش آقــای محمــد مهــدی زاده 
فرزنــد شــعبانعلی دارای شــماره شناســنامه 61 از ایــن شــورا 
گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده اســت 
کــه مرحــوم شــعبانعلی مهــدی زاده در تاریــخ 84/4/21 در 
ــدرود زندگــی  ــگاه دائمــی خــود ب ــش اقامت شهرســتان تال
ــد  ــه: 1- محم ــه آن مرحــوم منحصــر اســت ب ــه و ورث گفت
مهــدی زاده دارای ســند ســجلی شــماره 61 صــادره از 
ــند  ــدی زاده دارای س ــرزاد مه ــی 2- ف ــر متوف ــش پس تال
ســجلی شــماره 2 صــادره از تالــش پســر متوفــی 3- زهــرا 
مهــدی زاده دارای ســند ســجلی شــماره 19 صــادره از تالش 
دختــر متوفــی 4- جیــران تیمــور زاده خوجیــن دارای ســند 
ســجلی شــماره 28 صــادره از تالــش همســر متوفــی اینــک 
بــا انجــام تشــریفات قانونــی درخواســت مزبــور را در یــک 
ــا کســی  ــد ت ــی مــی نمای ــاه آگه ــه مــدت یــک م ــت ب نوب
ــد  ــزد او باش ــی ن ــه از متوف ــا وصیتنام ــراض  دارد و ی اعت
از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف مــدت یــک مــاه بــه شــورای 
ــی –  ــان طالقان ــع خیاب حــل اختــاف حــوزه 7 تالــش واق
ــم دارد و اال گواهــی صــادرو  هــر  دادگســتری ســابق تقدی
ــد  ــن موع ــد از ای ــه بع ــز ســری و رســمی ک ــه ج وصیتنام
ــود. ــار ســاقط و بااثــر خواهــد ب ــراز شــود از درجــه اعتب اب
قاضی شورای حل اختالف حوزه 7 تالش                   342

                   اجرائیه
ــد  ــت صم ــه ریاس ــا ب ــه درن ــرکت اریک ــه: ش ــوم ل ــخصات محک مش
رســولوی و مدیریــت عاملــی خانــم زهــره رســولوی بــه نشــانی تهــران 
آیــت الــه کاشــانی خیابــان بهنــام نبــش پیامبــر پــاک 23  - مشــخصات محکــوم 
علیهــم: 1- امیــن امینــی بــه نشــانی گیــان – رشــت – جانبــازان پشــت cng کوچــه 
حســینی پــاک 328 ، 2- محمــد سرشــار چهــارده بــه نشــانی گیــان رشــت بلــوار 
شــهید انصــاری داخــل دیلمــان کوچــه همــت جنب ســاختمان ســبحان درب طوســی 
ــوار شــهید  ــان رشــت بل ــه نشــانی گی ــور شــیوایی ب ــه محمدپ ــاک 4، 3- فاطم پ
انصــاری داخــل دیلمــان کوچــه همــت جنــب ســاختمان ســبحان درب طوســی پاک 
ــا قائــم مقــام قانونــی محکــوم لهــم: 1- اعظــم عاشــوری  4،مشــخصات نماینــده ی
محرمانــی فرزنــد کریــم بــه نشــانی رشــت علــم الهــدی ســاختمان معیــن ط 2 دفتــر 
وکالــت آقــای علیرضــا فتحــی پــور – نــوع رابطــه: وکیــل – محکــوم لــه: شــرکت اریکه 
درنــا بــه ریاســت صمــد رســولوی و مدیریــت عاملــی خانــم زهــره رســولوی 2- النــاز 
مقیمــی فرزنــد بهــزاد بــه نشــانی رشــت علــم الهــدی ســاختمان معیــن ط 2 دفتــر 
وکالــت آقــای علیرضــا فتحــی پــور – نــوع رابطــه: وکیــل – محکــوم لــه: شــرکت اریکه 
درنــا بــه ریاســت صمــد رســولوی و مدیریــت عاملــی خانــم زهــره رســولوی – محکوم 
ــه شــماره 9610091324200859 و  ــه: بموجــب درخواســت اجــرای حکــم مربوطــه ب ب
شــماره دادنامــه مربوطــه 9509921324201167 محکــوم علیهــم تضامنــا محکــوم انــد 
بــه پرداخــت 156/120/000 ریــال بابــت اصــل خواســته و مبلــغ 4/938/000 ریــال جهت 
هزینــه دادرســی و حــق الوکالــه وکیــل طبــق تعرفــه قانونــی و خســارت تاخیــر تادیــه 
از تاریــخ صــدور چــک لغایــت  اجــرای حکــم در حــق محکــوم لــه چنانچــه محکــوم 
علیــه در فرجــه قانونــی مدلــول حکــم را اجــرا ننمایــد وفــق مقــررات هزینــه اجرایــی 
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      آگهی تحدید حدود اختصاصی
تحدیــد حــدود اختصاصــی ششــدانگ یکبــاب ســاختمان دو طبقه و 
محوطــه مشــاعا بالســویه بــه مســاحت 163/50 مترمربــع بــه فرعــی 
9529 مجــزی شــده از 856 از ســنگ اصلــی 8 واقــع در قریــه طــوالرود بخــش 
28 گیــان تصرفــات مالکانــه آقــای ایــرج حســن زاده میــل آغــاردان و خانــم 
ــک  ــک از مال ــی مل ــی و عمــران انتقال ــدان حکمعل ــاز فرزن ــی اوجق ــا رضائ زیب
رســمی وراث عبــرت الــه رضائــی محــرز گردیــده لــذا بــه اســتناد مــاده 13 آئین 
نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد 
ســند رســمی آگهــی تحدیــد حــدود اختصاصــی بــه نــام آقــای ایــرج حســن 
ــه  ــه اطــاع کلی ــاز منتشــر و ب ــی اوجق ــا رضائ ــم زیب زاده میــل آغــاردان و خان
ــد حــدود پــاک  ــان حقــوق ارتفاقــی مــی رســاند کــه تحدی مجاوریــن صاحب
ــه  ــح در محــل شــروع و ب ــورخ 96/12/23 راس ســاعت 9 صب موصــوف از م
عمــل خواهــد آمــد چنانچــه هــر یــک از مجاوریــن ملــک مرقــوم بــه حــدود و 
حقــوق ارتفاقــی ملــک مرقــوم واخواهــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ 
تنظیــم صورتمجلــس تحدیــدی ظــرف مــدت ســی روز اعتــراض خــود را کتبــا 
بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک تالــش تســلیم و رســید اخــذ نماینــد و برابــر 
مــاده 86 آئیــن نامــه اصاحــی قانــون ثبــت معتــرض بایــد ظــرف یــک مــاه 
از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه ایــن اداره دادخواســت بــه دادگاه محــل تقدیــم 
ــه گواهــی عــدم  ــور ارائ دارد در غیــر ایــن صــورت پــس از گذشــت مــدت مذب
ــن اداره  ــی او ای ــده قانون ــا نماین ــه وســیله متقاضــی ی ــم دادخواســت ب تقدی

بــدون توجــه بــه اعتــراض عملیــات ثبتــی را ادامــه خواهــد داد.
تاریخ انتشار:96/11/24 
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هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت 
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی 
آگهــی موضــوع مــاده 3 قانــون و مــاده 13 آئیــن 
ــی و  ــی اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــه قان نام

ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی
برابــر رای شــماره 139660318022007514 مــورخ 96/10/25 هیــات اول موضــوع 
ــد ســند  ــی اراضــی و ســاختمانهای فاق ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی قان
رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک ماســال تصرفــات مالکانــه 
بالمعــارض متقاضــی آقــای فرامــرز حســینی شــالمائی فرزنــد عطاءالــه بشــماره 
ــک  ــگ مشــاع از ششــدانگ ی شناســنامه 1043 صــادره از ماســال در ســه دان
ــه  ــی ب ــان احداث ــر اعی ــع  مشــتمل ب ــه مســاحت 360 مترمرب قطعــه زمیــن ب
مســاحت   38/08مترمربــع در ششــدانگ پــالک2440 فرعــی از 2 اصلــی مفروز 
و مجــزی شــده از پــالک 2 فرعــی از 2 اصلــی واقــع در قریــه لوحــه ســرا بخــش 
26 گیــالن خریــداری از نســق عبدالمســعود هاشــمی کلــور محــرز گردیده اســت 
ــه 15 روز آگهــی  ــه فاصل ــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت ب ــذا ب . ل
مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی 
اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهی به 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 عدم 

وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد . 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1396/11/24  تاریخ انتشارنوبت دوم : 1396/12/09 
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هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت 
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی 
آگهــی موضــوع مــاده 3 قانــون و مــاده 13 آئیــن 
ــی و  ــی اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــه قان نام

ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی
اول  هیــات   96/10/25 مــورخ   139660318022007512 شــماره  رای  برابــر 
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد 
ــات  ــک ماســال تصرف ــت مل ــی حــوزه ثب ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبت
مالکانــه بالمعــارض متقاضــی خانــم پرویــن معــاف فرزنــد ســعادتقلی بشــماره 
شناســنامه 2 صــادره از ماســال در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک قطعــه 
زمیــن بــه مســاحت 360 مترمربــع  مشــتمل بــر اعیــان احداثــی بــه مســاحت   
38/08مترمربــع در ششــدانگ پــالک2440 فرعــی از 2 اصلــی مفــروز و مجــزی 
شــده از پــالک 2 فرعــی از 2 اصلــی واقــع در قریــه لوحــه ســرا بخــش 26 گیالن 
خریــداری از نســق عبدالمســعود هاشــمی کلــور 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 
ــه ایــن اداره ثبــت محــل تســلیم و پــس از اخــذ رســید ،  اعتــراض خــود را ب
ظــرف یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ، دادخواســت خــود را بــه مراجــع 
قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عدم 

وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد . 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1396/11/24تاریخ انتشارنوبت دوم : 1396/12/09
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هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت 
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی 
آگهــی موضــوع مــاده 3 قانــون و مــاده 13 آئیــن 
ــی و  ــی اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــه قان نام

ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی
برابــر رای شــماره 139660318022007885 مــورخ 96/11/3 هیــات اول موضــوع 
ــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند  قان
رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک ماســال تصرفــات مالکانــه 
بالمعــارض متقاضــی خانــم مهتــاب قلــی پــور فرزند گلعلی بشــماره شناســنامه 
302 صــادره از ماســال در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــه مســاحت 401/02 
ــاحت   40/6  ــه مس ــوز ب ــد مج ــی فاق ــان احداث ــر اعی ــتمل ب ــع  مش مترمرب
ــع پــالک 1721 فرعــی از 25 اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــالک  مترمرب
2 فرعــی از 25 اصلــی واقــع در قریــه میلــه ســرا بخــش 26 گیــالن خریــداری 
ــالع  ــور اط ــه منظ ــذا ب ــت . ل ــده اس ــرز گردی ــور مح ــی پ ــی قل ــق گلعل از نس
ــی  ــی شــود در صورت ــی م ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب ــوم مرات عم
کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته 
باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض 
خــود را بــه ایــن اداره ثبــت محــل تســلیم و پــس از اخــذ رســید ، ظــرف یــک 
ــی  ــع قضای ــه مراج ــود را ب ــت خ ــراض ، دادخواس ــلیم اعت ــخ تس ــاه از تاری م
تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصول 

اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1396/11/24تاریخ انتشارنوبت دوم : 1396/12/09
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هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت 
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی 
آگهــی موضــوع مــاده 3 قانــون و مــاده 13 آئیــن 
ــی و  ــی اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــه قان نام

ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی
برابــر رای شــماره 1396603180220074765 مــورخ 96/10/24 هیــات اول 
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد 
ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک ماســال تصرفــات 
ــت  ــد هیب ــاری فرزن ــی ی ــای محمدرضــا عل ــارض متقاضــی آق ــه بالمع مالکان
بشــماره شناســنامه 2620024544 صــادره از رشــت در ششــدانگ یــک قطعــه 
زمیــن بــه مســاحت 406/62 مترمربــع  مشــتمل بــر بنــای احداثــی فاقــد مجوز 
ــروز و  ــی مف ــی از 2 اصل ــالک 2444 فرع ــع پ ــاحت   13/90 مترمرب ــه مس ب
ــرا  ــه س ــه لوح ــع در قری ــی واق ــی از 2 اصل ــالک 58 فرع ــده از پ ــزی ش مج
خریــداری از نســق حســنقی حســنی محــرز گردیــده اســت . لــذا بــه منظــور 
ــود در  ــی ش ــی م ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب ــوم مرات ــالع عم اط
صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی 
داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه 
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 انقضای مــدت مذکــور و عدم 

وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1396/11/24تاریخ انتشارنوبت دوم : 1396/12/09 
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           دادنامه
خواهــان بانــک مهــر اقتصــاد بــه مدیریــت 
ســید ضیــاء ایمانــی و بــا وکالــت فریــدون 
ــه آدرس  ــح ب ــور صال ــم پ ــت ابراهی ــا وکال حاجــی زاده و ب
ــه  ــار ســاختمان شــقایق طبق ــان رودب ــدای خیاب رشــت ابت
ــدی  ــد مه ــیجانی فرزن ــازی ش ــادر نم ــد 5 ، 1- به 2 واح
ــوی  ــگاه ک ــد از دانش ــی بع ــوار الکان ــت بل ــه آدرس رش ب
رجبــی فرعــی اول 2- احمــد کوثــری نیــا فرزنــد حســین 
ــکان –  ــول الم ــوری مجه ــعود ن ــکان 3- مس ــول الم مجه
خواســته مطالبــه وجــه چــک تقاضــای صــدور حکــم 
ــت  ــه پرداخ ــدگان ب ــی خوان ــت تضامن ــر محکومی ــی ب مبن
مبلــغ 176/000/000 ریــال بابــت دو فقــره چــک بــه شــماره 
ــارت و  ــک تج ــده بان ــورخ 92/6/12 عه ــای 847892 م ه
شــماره 717038/150 مــورخ 92/6/12 عهــده بانــک ملــت 
بانضمــام خســارت تاخیــر تادیــه درزمــان سررســید چــک 
ــارات  ــه خس ــراه کلی ــه هم ــم ب ــرای حک ــان اج ــت زم لغای
وارده قانونــی از جملــه هزینــه هــای دادرســی حــق الوکالــه 
وکیــل- بتاریــخ 96/9/19 پرونــده کالســه 950971 در وقــت 
فــوق العــاده جلســه شــورای حــل اختــالف شــعبه 2 رشــت 
بتصــدی قاضــی امضــا کننــده ذیــل تشــکیل و تحــت نظــر 
اســت شــورا بــا توجــه بــا جامــع اوراق و محتویــات پرونــده 
و مداقــه در ان و نظــر بــه مشــورتی اعضــائ ختــم رســیدگی 

ــد. ــه صــدور رای مــی نمای ــادرت ب را اعــالم و مب

رای قاضی شورا
ــه  درخصــوص دعــوی خواهــان هــا بانــک مهــر اقتصــاد ب
ــدون  ــت فری ــا وکال ــی و ب ــاء ایمان ــید ضی ــت س مدیری
ــت  ــح بطرفی ــور صال ــم پ ــت ابراهی ــا وکال ــی زاده و ب حاج
ــا 3-  ــری نی ــد کوث ــیجانی  2- احم ــازی ش ــادر نم 1- به
ــه چــک تقاضــای  ــه وج ــته مطالب ــوری بخواس مســعود ن
ــدگان  ــی خوان ــر محکومیــت تضامن ــی ب صــدور حکــم مبن
خوانــدگان بــه پرداخــت مبلــغ 176/000/000 ریــال بابــت دو 
ــه شــماره هــای 847892 مــورخ 92/6/12  فقــره چــک ب
بانــک  عهــده   92/6/12 مــورخ   717038/15 و شــماره 
تجــارت و بانــک ملــت بــه انضمــام خســارت تاخیــر تادیــه 
از تاریــخ سررســید چــک لغایــت اجــرای کامــل حکــم و 
ــا  ــه ب ــق تعرف ــل طب ــه وکی ــه دادرســی و حــق الوکال هزین
بررســی جمیــع اوراق و محتویــات پرونــده و مداقــه آن اوال 
چــک هــای مذکــور ممضــی بــه امضــاء خوانــدگان ردیــف 
اول و دوم بــه عنــوان صــادر کننــده و خوانــده ردیــف ســوم 
ــی  ــراد مصــون باق ــه ای ــس از هرگون ــر نوی ــوان ظه ــه عن ب
مانــده و ثانیــا ســند تجــاری چــک در یــد دارنــده حکایــت 
ــس آن را  ــر نوی ــا و ظه ــده ه ــادر کنن ــه ص ــتغال ذم از اش
ــت  ــدم پرداخ ــی ع ــه گواه ــه اینک ــه ب ــا توج ــا ب دارد ثالث
ــک در  ــت چ ــدم پرداخ ــات از ع ــه کلی ــال علی ــک مح بان
سررســید را دارد و رابعــا بــا قانــون نســبت خوانــده ردیــف 
ــکان  ــول الم ــوم و مجه ــف دوم و س ــدگان ردی اول و خوان

بــودن و امــور وکیلــی از روزنامــه هــای کثیراالنتشــار محلــی 
ــی  96/8/17 و 96/6/21 و جلســه دادرســی مبنــی  همدل
حاضــر نشــده انــد و الیحــه دفاعیــه مبنــی بــر برائــت ذمــه 
ــه  ــه جوابی ــی ب ــد و خامســا باق ــوده ان ــه ننم ــش ارائ خوی
واصلــه بــه شــماره ثبــت 741134 بتاریــخ 96/8/15 میــزان 
مدیونیــت خوانــدگان تــا تاریــخ 96/7/25 بــه مبلــغ 
ــب  ــا مرات ــن بن ــده بنابرای ــالم گردی ــال اع 217/000/000 ری
ــخیص  ــت تش ــه صح ــرون ب ــان مق ــوی خواه ــوق دع ف
ــن  ــون آیی ــواد 198-519-522 قان ــه م ــتندا ب داده و مس
ــواد 1284 -1286  -1288 -1291-  ــی و م ــی مدن دادرس
1292- 1301  قانــون مدنــی و مــواد 9- 16- 18- 19- 
25- 26 -27 قانــون شــورای حــل اختــالف مصــوب 1394 
ــه پرداخــت  ــدگان ب ــی خوان ــت تضامن ــه محکومی ــم ب حک
اصــل خواســته و خســارت  بابــت  ریــال   176/000/000
تاخیــر تادیــه از تاریــخ سررســید چــک 96/6/12 لغایــت 
اجــرای حکــم بــر اســاس شــاخص نــرخ تــورم بانــک نــرخ 
ــل  ــورا قاب ــی ش ــکام مدن ــرای اح ــران دراج ــید ای سررس
ــال و  ــغ 4/885/000 ری ــه مبل ــه دادرســی ب وصــول و هزین
حــق الوکالــه وکیــل طبــق تعرفــه در حــق خواهــان صــادر 
ــرف 20  ــوده و ظ ــی ب ــادره غیاب ــی دارد رای ص ــالم م و اع
روز پــس از ابــالغ قابــل تجدیــد نظــر خواهــی در محاکــم 

عمومــی و حقوقــی رشــت مــی باشــد.
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          آگهی حصر وراثت
طالــب   پــدر  نــام  بروایــه   شــهرت  آقــای کاظــم 
بشناســنامه 5260140680 صــادره از شــوش درخواســتی  
ــح داده  ــم و توضی ــت تقدی ــی حصروراث ــدور گواه ــته ص بخواس
کــه شــادروان  مرحــوم طالــب  شــهرت بروایــه  بشناســنامه 
ــگاه  ــواز  اقامت ــخ 1395/11/12 در اه ــواز در تاری ــادره اه 285 ص
دائمــی فــوت ورثــه اش عبارتنــد از : 1- متقاضــی بــا مشــخصات 
فــوق الذکــر )پــدر متوفــی(2- کلثــوم بروایــه شــماره شناســنامه 
شــماره  بروایــه  زینــب   -3 شــوش  صــادره   5260254058
شناســنامه 1744116301 صــادره اهــواز4- کبــری بروایــه شــماره 
بروایــه  نرگــس  اهــواز5-  صــادره   1742936512 شناســنامه 
شــماره شناســنامه 5260254041 صــادره شــوش6- معصومــه 
ــوش )اوالد  ــادره ش ــنامه 5260140729 ص ــماره شناس ــه ش بروای
انــاث متوفــی(7- فرحــه لطیفــی شناســنامه 5287 صــادره 
اهــواز )همســر متوفــی( و ال غیــر بــه شــرح دادخواســت تقدیمــی 
بــا انجــام تشــریفات قانونــی  شــماره 960399/9/96.اینــک 
ــس  ــا هرک ــد ت ــی مینمای ــت آگه ــک نوب ــور را در ی ــب مزب مرات
اعتــراض دارد یــا وصیــت نامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ 
ــه شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی  نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه ب
صــادر و هــر وصیــت نامــه بجــز ســری و رســمی کــه بعــد از ایــن 

ــت. ــاقط اس ــار س ــه اعتب ــود از درج ــراز ش ــخ اب تاری
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      آگهی حصر وراثت
ــدر  ــام پ ــرازی  ن ــهرت چه ــد ش ــای محم آق
 1741001171 بشناســنامه  الــه   حشــمت 
ــواز درخواســتی  بخواســته صــدور گواهــی  صــادره از اه
شــادروان   داده کــه  توضیــح  و  تقدیــم  حصروراثــت 
ــنامه  ــرازی  بشناس ــهرت چه ــه  ش ــمت ال ــوم حش مرح
اهــواز   در   96/10/21 تاریــخ  در  ایــذه  صــادره   295
 -1  : از  عبارتنــد  اش  ورثــه  فــوت  دائمــی  اقامتــگاه 
متقاضــی بــا مشــخصات فــوق الذکــر 2- امیــن چهــرازی 
اهــواز3-  صــادره   1742077730 شناســنامه  شــماره 
 1744387419 چهــرازی شــماره شناســنامه  ســهراب 
ــی  ــه اورک ــی(4- فاطم ــور متوف ــواز)اوالد ذک ــادره اه ص
شــماره شناســنامه 381 صــادره ایــذه )همســر متوفــی( 
شــماره  تقدیمــی  دادخواســت  شــرح  بــه  غیــر  ال  و 
960413/9/96 .اینــک بــا انجــام تشــریفات قانونــی 
مراتــب مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی مینمایــد تــا 
هرکــس اعتــراض دارد یــا وصیــت نامــه از متوفــی نــزد 
او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا 
تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر و هــر وصیــت نامــه بجــز 
ــراز شــود از  ســری و رســمی کــه بعــد از ایــن تاریــخ اب

ــت. ــاقط اس ــار س ــه اعتب درج

قاضی شورای حل اختالف مجتمع شماره دو اهواز     354
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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

ــک غــذای خوشــمزه شــمالی  ــق ی ــاال قات باق
اســت در خطــه شــمال کشــور ایــن غــذا را بــه 
ــی  ــه، ســیر ترشــی، ماه ــا کت ــو ی ــراه چل هم

شــور و زیتون پرورده سرو می کنند.
مواد الزم:

باقالــی خشــک کشــاورزی)پاچ  100 گــرم 
باقاال رشتی(

2 قاشــق غذاخوری شوید خشک
3 الی 4 حبه سیر
2 عدد تخم مرغ

2 قاشق غذاخوری روغن
2 لیوان آب

زردچوبه،نمک،فلفل به میزان الزم
ابتــدا  باقــاال قاتــق شــمالی  بــرای تهیــه 
باقالــی خشــک را 5 الــی 6 ســاعت قبــل در 
ــه راحتــی  آب خیــس کنیــد تــا پوســت آن ب
جــدا شــود. ســپس پوســت آن را جــدا کــرده 
و بشــوئید. روغــن را در یــک دیگچــه داغ 
نمــوده ، ســپس باقالــی پوســت کنــده و 
ــده را در آن  ــده ش ــا رن ــده ی ــرد ش ــیر خ س

تفــت دهیــد. بعــد از کمــی تفــت دادن شــوید 
اضافــه  را  نمک،فلفل،زردچوبــه  و  خشــک 
کــرده و کامــال هــم بزنیــد و در روغــن تفــت 
دهیــد. ســپس 2 لیــوان آب ولــرم را بــه 
ــی  ــا باقال ــد ت دیگچــه اضافــه کــرده و بگذاری
هــا پختــه شــوند. تــا جایــی کــه باقالــی هــا 
ــه نشــوند. در آخــر زمانــی کــه باقــاال قاتــق  ل
پختــه شــد تخــم مــرغ هــا را در آن بشــکنید 
ــا باقــاال قاتــق یــک  و در ظــرف را بگذاریــد ت

جــوش بخورد و تخم مرغ ها ببندد.
تخــم مــرغ هــا را بعــد از شکســتن در باقــاال 
قاتــق هــم نزنیــد. کافیســت کمــی زرده آن را 
شــل کنیــد تــا بــه همــان شــکل کامــل 

ببندد.
شــما مــی توانیــد بــه تعــداد نفــرات از تخــم 
ــای  ــه ج ــوان ب ــی ت ــتفاده کنید.م ــرغ اس م
شــوید خشــک، از شــوید تــاز ه خــرد شــده در 
ــم  ــر و طع ــرد. عط ــتفاده ک ــق اس ــاال قات باق
بهتــری خواهــد داشــت. بجــای ســیر خشــک 
ــرد  ــازه خ ــیر ت ــرگ س ــوان از ب ــی ت ــم م ه

شده استفاده نمود.
باقــاال قاتــق شــما آمــاده اســت آن را بــا کتــه 

سرو کنید نوش جان.
ایــن غــذا جــز غداهایــی بــه شــمار مــی رود 
کــه تمــام نقــاط ایــران ســرو مــی شــود ولــی 
ــذا  ــن غ ــدا ای ــل مب ــه دلی در شــمال کشــور ب
پــر  جــز  و  دارد  بیشــتری  داران  دوســت 
ــه شــمار  طرفدارتریــن غذاهــای آن منطقــه ب

می رود. 

باقاال قاتق

 الهام بخش زندگی من، شرح حال کسانی بوده است که امکانات و استعدادهای خود 
را به کار می گیرند تا به موفقیت ها و نتایجی تازه، چه برای خود و چه برای دیگران 
دست یابند.
 آنتونی رابینز

طالع بینی روزوب نوشت

از نظـر  بایـد  امـروز احسـاس می کنیـد کـه  فروردیـن: 
احساسـی تعدیـل شـوید و می خواهید انـرژی اضافی خود 

را تخلیه کنید.
بایـد کاری  بـا وجوداینکـه می دانیـد امـروز  اردیبهشـت: 
انجـام دهیـد امـا احتمـاال بـه درسـتی نمی دانیـد کـه آن کار 

دقیقا چیست.
خـرداد: شـما اغلـب اجـازه می دهیـد کـه فلسـفه بافی بر 
شـعور عـادی تـان برتـری پیـدا کنـد ولـی ایـن کار می تواند 

شما را به دردسر بیندازد.
تیـر: ممکـن اسـت بـر ایـن بـاور باشـید کـه تمـام عـادات 
احساسـی قابـل تغییـر هسـتند مخصوصـا اگـر شـما مایل 
باشـید کـه در ذهن خـود خیال کنیـد کـه در موقعیت کنونی 

به نتیجه و هدف خود رسیده اید.
مـرداد: احتمـاال امروز قـادر نیسـتید دیگران را به روشـنی 
و بـه وضـوح ببینیـد به خاطر اینکه شـما به جهـان با عینک 

خوش بینی می نگرید.
شـهریور: امروز برایتان آسـان نیسـت که انرژی خود را به 
حرکـت واداریـد چـرا که اتصـال خورشـید- نپتون امـروز در 

نشان شما و در ششمین خانه از “کار” شما دیده می شود.
مهـر: امـروز بازگشـت ماه به نشـان شـما یادآور این اسـت 
کـه شـما بایـد از نظر احساسـی بـا منابعی که باعـث الهام و 

وحی در شما می شوند در تماس باشید.
آبـان: شـما ممکن اسـت تحـت تاثیـر جادویی باشـید که 
بـه روزهـای کودکی تان مربوط می شـود. متاسـفانه سـخت 
اسـت کـه بگوییم کـدام یک از خاطرات واقعی اسـت و کدام 

یک از ضمیر ناخودآگاه شما سر بیرون آورده است.
آذر: اگـر امـروز در محـل کارتـان گامـی اسـتوار و محکـم 
برداریـد بهتـر می توانیـد کارکنیـد؛ تـا آنجایـی کـه می بینیـد 
تمـام کارهایتـان را زودتـر از آنچـه انتظـار داشـتید بـه پایان 

رسانده اید.
دی: امـروز بـرای گرفتـن یـک تصمیـم مهم درباره مسـائل 
مالـی اصـول اساسـی و ضـروری را در اختیـار نداریـد امـا 
توجـه داشـته باشـید کـه پنجـره ای کـه بـرای فرصـت های 

جدید به روی شما گشوده شده است.
بهمـن: امـروز همچنانکه نپتـون رویایـی با خورشـید الهام 
پیـدا  اتصـال  “مبتکـر و مختـرع” شـما  بخـش در نشـان 
می کننـد شـما منبـع نیرومنـدی از الهـام و خیـال دریافـت 

می کنید.
اسـفند: سـیاره حاکم شـما نپتون کمک پرانرژی از اتصال 
بـا خورشـید دریافـت می کنـد و از زمانـی کـه ایـن اتفـاق در 
دوازدهمیـن خانـه از اسـرار شـما می افتـد مـي توانـد اسـرار 

پشت پرده را آشکار کند.

اپل 3.۴ میلیارد دالر در بخش تحقیق 
و توسعه خود سرمایه گذاری کرده 

است
طبــق معمــول، اپــل در طــول ســه ماهه 
ــی 2018 ســرمایه گذاری   اول ســال مال
ــق و توســعه  ــود را در بخــش تحقی خ
)R&D( افزایــش داده و بیــش از 3.۴ 
میلیــارد دالر در زمینه ی اســتخدام های 
جدیــد و ابتکاراتــی در جهــت رشــد 
شــرکت در بازارهــای تکنولــوژی هزینــه 
ــه  ــبت ب ــم نس ــن رق ــت. ای ــرده اس ک
ســه ماهه ی منتهــی بــه دســامبر 2017، 
بــا  ۴10 میلیــون دالر و در مقایســه 
ســه ماهه اول ســال مالــی 2017، 536 
ــش داشــته اســت. ــون دالر افزای میلی
ــعه  ــق و توس ــش تحقی ــل روی بخ اپ
مهم تریــن  و  دارد  زیــادی  تأکیــد 
اســتراتژی ایــن شــرکت در چنــد ســال 
بخــش  در  ســرمایه گذاری  اخیــر، 
توســعه محصــوالت و خدمــات جدیــد 
خدمــات  به روزرســانی  همچنیــن  و 

قبلی بوده است.
اپــل قصــد دارد در ســال  شــرکت 
2018 بیــش از 10 میلیــارد دالر بــه 
خــود  توســعه  و  تحقیــق  بخــش 
ــرای  ــم ب ــن رق ــد؛ ای ــاص ده اختص
ــن  ــه ای ــال 2016 ب ــار در س ــن ب اولی
بخــش اختصــاص داده شــد و حــدود 
5 درصــد از درآمــد خالــص اپــل را 
ــال های  ــل در س ــی داد. اپ ــکیل م تش
201۴ و 2015 ســه درصــد از درآمــد 
بخــش  ایــن  در  را  خــود  خالــص 

سرمایه گذاری کرد.
افزایــش ســرمایه گذاری در بخــش 
ــتلزم کار روی  ــعه مس ــق و توس تحقی
ــد اســت؛  ــه و جدی ــای نوآوران پروژه ه
هماننــد واقعیــت افــزوده کــه اکنــون 
بــا اســتفاده از ARKit در محصــوالت 
اپــل محقــق شــده. ایــن امــر ممکــن 
اســت طــی ماه هــا یــا ســال های 
ســخت افزاری  تغییــرات  آینــده، 

جدیدی در پی داشته باشد.

افقی
1- از اركان بانك ها طبق الیحه ای كه در 
7 مهر 1358 به تصویب شورای انقالب 

اسالمی رسید - جهانگرد ونیزی
2- بسته بندی استوانه ای - پایتخت نروژ 

- رخساره
3- حكیم روحانی زرتشتی - از 

طبقه بندی های اقتصاد - واحد اندازه گیری 
و وزن معادل 28 سانتی متر مكعب و 28 

گرم - رغبت
۴- آژانس انرژی اتمی روسیه - آبراهه - 

گونه برجسته
5- خم پارچه - شهر شرقی آلمان - به 

آتش كشیدن
6- هر كار علمی و فنی و تخصصی - از 

وسایل جانبی رایانه - جنس مذكر
7- هم نشین - تو در تو - ساز

8- نیم صدای حمار - كامل - بازرس - 
نت سوم موسیقی

9- آزمون چهار جوابی - پیش پرداخت - 
پی در پی

10- عید ویتنامی ها - بدون مصیبت - از 

ورزش های رزمی
11- آماسیده - جایگاه - دیروز

12- رود اروپایی - لحظه ای - از مهم ترین 
عوامل تجارت

13- امر به یافتن - جدید - حیله گر - 
عالمت جمع فارسی

1۴- كالم استوار و عالی - سنجاق سر 
- زشت

15- دایره وسط خیابان - از راهكارهای 
صرفه جویی درمصرف بنزین

عمودی 
1- تنگه جنوبی كشورمان - از اصلی ترین 

منابع درآمدزایی در قبرس
2- طوق اسارت - سالم از لحاظ بدنی - 

مشهور و پرآوازه
3- پهلوان - گوسفند چران - درخت لرزان
۴- انس - تمام شد - دومین حرف از 

حروف الفبای یونانی - رمق آخر
5- بندری در فرانسه - از القاب خاص 

شاهنشاهان ایران
6- علم - رییس آژانس دفاع موشكی 

پنتاگون
7- عالمت تردید - حرف فاصله - انباشته 

و پر - موی بلند
8- صورتگر - خدای باستان - حلقوم - 

تاج عروس و داماد كه بر سر می گذارند
9- از میوه های هسته دار - تخم گیاهی 

دارویی - ناشنوا - اراده
10- چهارمین تامین كننده نفت ایاالت 

متحده - قصه و داستانسرا
11- از انواع بیكاری در علم اقتصاد عامل 

اصلی این نوع بیكاری، كاهش درازمدت و 
تدریجی عمر یك صنعت می باشد - خالق 

اثر »كمدی الهی«

12- پایه - مخفف »بدتر« - انگور سیاه 
خشك شده - دست  تازی

13- چرك لباس و بدن - از بخش های 
گوارش بدن انسان - از حروف الفبای 

انگلیسی

1۴- دعای شب های جمعه - یأس - از 
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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 فقط 5 درصد از سیگارها قاچاق هستند
رضا موسی زاده معاون مدیرکل مبارزه با قاچاق کاالهای هدف گفت: در حال 
حاضر 90 درصد سهم بازار سیگار از طریق تولید داخل، پنج درصد از مجرای 

واردات و پنج درصد باقیمانده به شکل قاچاق تأمین می  شود.

-----

قیمت خودرو »صفر«

ســفر« آمادگــی مــی خواهــد. تفاوتــی نــدارد کــه 
ــهر  ــراف ش ــه اط ــک روزه ب ــک ی ــک نی ــک پی ی
اســت، یــک ســفر کوتــاه بــه دل طبیعت سرســبز 
و یــا چنــد هفتــه رانندگــی جــاده ایــی در دل کــوه 
هــا و کویــر. در هــر شــرایطی و بــا هــر همســفری 
شــما بایــد در ســفر احســاس آرامــش و امنیــت 

داشــته باشــید.
چــادر مســافرتی قطعــًا یکــی از مهــم تریــن ابــزار 
بــرای داشــتن ایــن آمادگــی اســت و هــر چقــدر 
ــی  ــای امن ــه ج ــه ب ــید ک ــن باش ــه مطمئ ــم ک ه
ســفر مــی کنیــد و یــا هواشناســی در پیــش بینی 
ــم از  ــاز ه ــرده اســت، ب ــل ک ــه عم خــود متبحران
بــاران هــای ناگهانــی و رعــد و بــرق هــا در امــان 

ــود. نخواهیــد ب
اگــر تصمیــم گرفتــه ایــد بــرای ســفر هــای 
ــای  ــک ه ــک نی ــا و پی ــفر ه ــا س ــوروزی و ی ن
ــو، یــک چــادر  دیگــر در شــش نخســت ســال ن
مســافرتی و وســایل اســکان مناســب تهیــه 
کنیــد، بهتــر اســت بودجــه ی خودتــان و کیفیــت 
ــان بررســی  ــه صــورت همزم ــادر را ب ــرد چ و کارب
کنیــد. در هــر حــال خریــد چنیــن وســایلی 
ماننــد ســرمایه گــذاری بــرای روز هــای راحــت تــر 
اســت و اگــر درســت انتخــاب نشــوند هــدر دادن 

ــد. ــی آین ــمار م ــه ش ــما ب ــرمایه ی ش س
به همسفران خود فکر کنید

هــدف تــان از خریــد چــادر چیســت؟ قــرار اســت 
همیشــه همــراه خانــواده بــه دل طبیعــت برویــد 
و پیــک نیــک هــای یــک روزه داشــته باشــید؟ 
قاعدتــًا بــرای چنیــن اســتفاده ای در اولیــن 
ــی چــادر و ســبک  ــه فضــای کاف ــد ب ــه بای مرحل

ــد. ــودن آن توجــه کنی ب

همچنیــن تهویــه ی چــادری کــه قــرار اســت بــه 
صــورت دســته جمعــی از آن اســتفاده شــود، 

ــت دارد. ــیار اهمی بس

مقصد و مصرف چادر را مشخص کنید
اگــر قــرار اســت از ایــن پــس، بعــد از راهپیمایــی 
هــا و کوهنــوردی هــای خــود در طبیعــت بــه 
در  نیــز  را  شــبی  همســفران،  همــراه گــروه 
کوهســتان بگذارنیــد بــه چــادری بــا دوام، مقــاوم 
در برابــر، آب، پرش ســنگ، خراشــیدگی و ســبک 

ــد. ــاز داری نی
ــق  ــر و دقی ــرای خــود بهت ــرد چــادر را ب ــر کارب اگ
تــر تعریــف کنیــد راحــت تــر مــی توانیــد ویژگــی 
هــای مهمــی کــه بــه آن هــا نیــاز داریــد را بــرای 

خــود فهرســت کنیــد.

ویژگــی های مهم چادر را در نظر 
داشته باشید

چــادر هــا در اشــکال و انــدازه هــای مختلــف برای 
انــواع نیــاز هــا و شــرایط آب و هوایــی کمپینــگ 
ــه  ــت ک ــواردی هس ــا م ــوند. ام ــی ش ــاخته م س

بایــد بــرای خریــد یــک چــادر در نظــر بگیریــد.

مقاومت و کیفیت کف چادر
کــف چــادر بایــد بیشــتر از قســمت هــای دیگــر 
ــت داشــته  ــا خراشــیدگی مقاوم ــر آب و ی در براب
باشــد. فشــاری کــه بــر اثــر وزن و حرکــت افــراد 
در کــف چــادر ایجــاد مــی شــود، مــی توانــد آب 
را وارد فضــای داخلــی کنــد و ایــن دلیــل اصلــی 
ــای  ــه ه ــا الی ــا ب ــادر ه ــداره ی چ ــش ج پوش

ــان اســت. ــف اورت مختل
بــرای آنکــه از ورود آب بــه چــادر جلوگیــری 
شــود معمــوالً پارچــه ای کــه بــا آن چــادر ســاخته 

ــه در  ــانند البت ــی پوش ــان م ــا اورت ــود را ب میش
ــوژی و  ــرفت تکنول ــا پیش ــر ب ــای اخی ــال ه س
ــف، جــداره هایــی  ــی مختل ســاخت مــواد ترکیب
بــرای چــادر هــا ســاخته مــی شــود کــه نیــازی 
بــه پوشــش دوبــاره نــدارد، امــا بــه طــور ســنتی 
ــه  ــک الی ــون و ی ــه نایل ــک الی ــا را از ی ــادر ه چ

ــازند. ــی س ــرروی آن م ــان ب ــش اورت پوش
تمــام پوشــش هــای برپایــه اورتــان بــا دو روش 
ــورت  ــه ص ــان ب ــود. در روش اول اورت ــام ش انج
ــه  ــد ب ــه شــده و بع ــه ریخت ــر روی پارچ ــع ب مای
صــورت مســاوی روی آن پخــش مــی شــود. در 
ــکال  ــا 35 پاس ــد ت ــی توان ــه م ــن روش پارچ ای

ــد. ــل کن فشــار آب را تحم
ــر  ــه ب ــک الی ــه صــورت ی ــان ب در روش دوم اورت
ــی  ــه روش ــود ک ــی ش ــبانده م ــه چس روی پارچ
بســیار کــم هزینــه تــر از روش قبلــی اســت و تــا 

ــد. ــی کن ــل م 200 پاســکال فشــار آب را تحم
ــق اســتاندارد  ــا، طب ــن روش ه ــر از ای صــرف نظ
هــای امــروزی چــادر مســافرتی بایــد بتوانــد تــا 
ــه  ــد و گرن ــل کن ــار آب را تحم ــکال فش 100 پاس
ــادر،  ــواب در چ ــل از خ ــوید قب ــور ش ــاید مجب ش

ــید! ــات بپوش ــه ی نج جلیق
بــه یــاد داشــته باشــید کــه ســطح پوشــش داده 
ــل  ــمت داخ ــه س ــد ب ــما بای ــادر ش ــده ی چ ش

باشــد چــرا کــه ممکــن اســت بــه دلیــل تمــاس 
ــود را از  ــش خ ــا، پوش ــنگریزه ه ــاک و س ــا خ ب

ــد. دســت بده

جداره ای که برای سقف 
چادر به کار می رود

بهتــر اســت کــه ســقف چــادر شــما از یــک پارچــه 
ــال  ــا احتم ــد ت ــده باش ــه ش ــره دوخت ــک س ی ی
ورود آب بــاران بــه داخــل چــادر بــه کمتریــن حــد 
برســد. گاهــی ســقف چــادر هــا را بــا پــارچ هــای 
چنــد الیــه ماننــد پارچــه هایــی کــه بــرای پوشــاندن 
روی تریلــر هــا و یــا قایــق هــا اســتفاده مــی شــود، 
مــی ســازند. ایــن پارچــه هــا بــه راحتــی در برابــر 
فشــار قطــرات بــاران و یــا ســتگ هــای نــوک تیــز 

مقاومــت مــی کننــد.
البتــه چــادر هایــی کــه رویــه و کــف آن هــا بــا ایــن 
پارچــه هــا ســاخته مــی شــود بســیار ســنگین تــر 
ــه  ــتند و ب ــی هس ــای نایلون ــادر ه ــر از چ و قطورت

کوچکــی آن هــا جمــع نمــی شــوند.
عاملــی کــه نبایــد در این وســط نادیــده گرفته شــود، 
ســاختار دوخــت چــادر اســت. بایــد بــه بــه دنبــال 
چــادری باشــید کــه الیــه ی رویــی آن بــه خوبــی بــه 
الیــه ی کفــی مهــر و مــوم شــده باشــد، اگر ایــن درز 
درســت پوشــانده نشــود تمــام الیــه هــا و مقاومــت 

پارچــه هــا بــی فایــده خواهــد بــود.

روش خرید چادر مسافرتی
این راهنما را دنبال کنید

ــان  ــی نش ــی صنعت ــهرک ها و نواح ــتقر در ش ــال مس ــال و غیرفع ــای فع ــی واحده بررس
می دهــد کــه 33 هــزار و 12 واحــد فعــال و 7875 واحــد غیرفعــال در شــهرک هــا و نواحــی 
صنعتــی وجــود دارد. واحدهــای فعــال مســتقر در شــهرک ها و نواحــی صنعتــی بــه تعــداد 
33 هــزار و 12 واحــد و معــادل 79.8 درصــد از مجمــوع واحدهــای تولیــدی در ایــن مناطــق 
اســت. ایــن در حالــی اســت کــه تعــداد واحدهــای غیرفعــال مســتقر در شــهرک ها و نواحــی 
صنعتــی برابــر بــا 7875 واحــد و معــادل 19.2 درصــد از واحدهــای تولیــدی در مناطــق مذکور 
ــی نشــان  ــال مســتقر در شــهرک ها و نواحــی صنعت ــد واحدهــای فع ــت تولی اســت. ظرفی
می دهــد کــه تعــداد واحدهــای بــا ظرفیــت کمتــر از 50 درصــد برابــر اســت بــا 11 هــزار و 817 

واحــد و معــادل 35.7 درصــد اســت.

آمارهــای 9 ماهــه گویــای آن اســت کــه در تحقــق اهــداف صادراتــی 
ــه  ــود دارد. ب ــی وج ــارد دالر عقب ماندگ ــت میلی ــش از هش ــور بی کش
گــزارش ایســنا طبــق اهــداف از پیــش تعییــن شــده بــرای صــادرات 
در ســال جــاری چشــم اندازی 53 میلیــارد دالری درنظــر گرفتــه شــد 
و حــال در شــرایطی کــه حــدود 11 مــاه از ســال گذشــته، گمــرک کــه 
مســئولیت انتشــار آمارهــای تجــاری را برعهــده دارد قســمت مربــوط 
بــه آمارهــای ماهانــه را حــذف کــرده و دسترســی بــه عملکــرد تجــاری 

ــت. ــر نیس ــف امکان پذی ــای مختل ــور در ماه ه کش
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از صنایع شهرک ها تعطیل هستند عقب ماندگی صادراتی در ایران

به جزییات دقت کنید
ــود دارد  ــی وج ــم جزئیات ــخن گفتی ــا س ــه از آن ه ــواردی ک ــر م ــزون ب اف
ــه آن هــا توجــه کنیــد. گاهــی اوقــات برخــی  ــد ب ــد چــادر بای کــه هنــگام خری
از چــادر هــا بــه صــورت دو جــداره تولیــد مــی شــوند کــه مقاومــت چــادر هــای 
ــه  ــا ب ــوا در آن ه ــه ی ه ــا تهوی ــد، ام ــان را ندارن ــا اورت ــده ب ــش داده ش پوش
خوبــی انجــام مــی شــود. پــل هایــی کــه چــادر را بــه زمیــن وصــل مــی کننــد 

ــند. ــته باش ــبی داش ــت مناس ــد کیفی بای

 ایران خودرو
     46,000,000 .................................. EF7 دنا با موتور
پژو 207 جدید ...........................................53,000,000
پژو 206 . تیپ 2 .................................. 34,300,000

رنو کپچر 2017 ....................................... 135,500,000   
32,800,000 ................................................. LX  سمند
43,300,000 ........................................ LX  پژو پارس
وانت آریسان دوگانه  سوز .................... 28,300,000
پژو پارس سال . دوگانه سوز .............. 40,200,000
39,900,000 ......................... V8 پژو 206 صندوقدار
36,700,000  ........................................................ LX رانا

سایپا
سایپا 111 ................................................. 23,700,000     

39,600,000 ............................................. EX   ساینا
29,000,000  ................... EX   تیبا 2 - هاچ بک

کیا سراتو  اتومات ................................  97,000,000   

پارس خودرو
برلیانس H220 دنده ای ....................  40,700,000
رنو ساندرو اتوماتیک ........................... 55,400,000
برلیانس H330 اتوماتیک ...............  57,200,000
125,000,000  ........ )H2L   ون هایس )برلیانس

 کرمان خودرو
جک S5 اتوماتیک ............................  107,000,000
جک J5 اتوماتیک ..............................  67,500,000
هیوندای I20 جدید .............................  99,500,000
جک S5 دنده ای .................................. 90,000,000

مدیران خودرو
  77,900,000  ........................... S X33   ام وی ام
تیگو5................................................  95,000,000  
MVM 315 هاچ بک . اسپورت .......  81,000,000 
83,400,000  .......... )Excellent( 5 چری آریزو

بهمن
مزدا3  تیپ 4 صندوق دار .............  135,500,000 

ام جی پارس 
ام جی 360 دنده ای...........................  59,500,000  
ام جی 360 اتوماتیک..........................  69,500,000

بازار

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

ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی
اول  هیــات  مــورخ 96/10/26  شــماره 139660318022007558  رای  برابــر 
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد 
ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک ماســال تصرفــات 
مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای علــی یعقوبــی مرکیــه فرزنــد کاســه آقــا 
بشــماره شناســنامه 11 صــادره از ماســال در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــه 
ــه مســاحت  ــه ب ــاب خان ــک ب ــر ی ــع  مشــتمل ب مســاحت 236/87 مترمرب
ــع پــالک 5959 فرعــی از 23 اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از  51/10 مترمرب
پــالک 63 فرعــی از 23 اصلــی واقــع در قریــه چلمــه ســرا بخــش 26 گیــالن 
خریــداری از نســق حســب شــهاب حســین آبــادی محــرز گردیــده اســت . لــذا 
بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهی می 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 انقضای مــدت مذکــور و عدم 

وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1396/11/24تاریخ انتشارنوبت دوم : 1396/12/09 
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                     دادنامه
پرونــده کالســه 9609981850100670 شــعبه دادگاه عمومــی بخــش رحیم 
ــا: 1-  ــان ه ــی شــماره 9609971850101667 – خواه ــم نهای ــاد تصمی آب
محمدرضــا علیــزاده فرزنــد رمضانعلــی 2- محمــد خانعلــی زاده فرزنــد خانعلــی 3- 
صمــد اکبــری میــالش فرزنــد همتعلــی 4- خانعلــی خانعلــی زاده فرزنــد نصرالــه 
5- تقــی جعفــری فرزنــد حســن 6- خیرالــه قاســمی فرزنــد محمــد حســین بــا 
وکالــت ســیروس شمســی پــور فرزنــد نعمــت بــه نشــانی اســتان گیالن شهرســتان 
رودســر شــهر رودســر خیابــان امــام خمینــی- خوانــدگان: 1- خانم خورشــید فدائی 
دیــورودی فرزنــد رحمــت 2- حوریــه حدریــان خلیلــی فرزنــد غالمحســین همگــی 
بــه نشــانی رحیــم آبــاد- جنــب بانــک صــادرات – مغــازه اقــای محمــد آقاجانــی 
ــه حیدریــان خلیلــی  ــد غالمحســین 4- پروان 3- مهــدی حیدریــان خلیلــی فرزن
فرزنــد غالمحســین 5- غالمحســین حیدریــان خلیلــی فرزنــد اســماعیل همگی به 
نشــانی رودســر – کالچــای – شــیرمحله 6- محمــد حســین فدائــی دیــورود فرزنــد 
ــی  ــد رحمــت 8- رحمــت فدائ ــورودی فرزن ــی دی ــم فدائ رحمــت 7- فاطمــه خان
فرزنــد محمدعلــی 9- خانــم معصومــه حیدریــان خلیلــی فرزنــد غالمحســین 10- 
اســمعیل حیدریــان خلیلــی فرزنــد غــالم حســین 11- خانــم شــهربانو علــی جانــی 
دیــورودی فرزنــد رحیــم 12- رضــا فدائــی فرزند محمدعلــی 13- ابراهیــم حیدریان 
ــت  ــد رحم ــورودی فرزن ــی دی ــالم حســین 14- ســیروس فدائ ــد غ ــی فرزن خلیل
ــورودی  ــی دی ــادر فدائ ــین 16- ن ــد غالمحس ــی فرزن ــان خلیل ــادل حیدری 15- ع
فرزنــد رحمــت 17- مریــم فدائــی فرزنــد محمدعلــی 18- مجیــد فدائــی فرزنــد 
محمدعلــی 19- خانــم مظلومــه حیدریــان خلیلــی فرزنــد غالمحســین 20- فریــده 
فدائــی فرزنــد محمدعلــی 21- عشــرت فدائــی دیــورودی فرزنــد رحمــت بــا وکالــت 
علیرضــا زکریائــی شــیرمحله فرزنــد منصــور بــه نشــانی اســتان گیــالن شهرســتان 

الهیجــان شــهر الهیجــان خیابــان ملــت – خواســته: اعتــراض ثالــث 

رای دادگاه
ــری  ــد اکب ــمی – صم ــه قاس ــزاده – خیرال ــا علی ــوی محمدرض ــوص دع درخص
ــا  ــری ب ــی جعف ــی زاده و تق ــهرت خانعل ــی – ش ــد – خانعل ــالش – محم می
وکالــت ســیروس شمســی نــژاد بطرفیــت آقایــان و خانــم هــا، فریــده فدائــی- 
ــی  ــی جان ــورودی – شــهربانو عل ــی دی ــادر فدائ ــی – ن ــان خلیل ــم حیدری ابراهی
دیــورودی – مریــم فدائــی – معصومــه حیدریــان خلیلــی – ســیروس فدائــی 
ــت  ــی – رحم ــا فدای ــان – رض ــماعیل حیدری ــی – اس ــد فدای ــورودی – مجی دی
فدایــی – عــادل حیدریــان خلیلــی – فاطمــه خانــم فدایــی دیــورودی – محمــد 
ــان  ــه حیدری ــورودی – مظلوم ــی دی ــرت فدای ــورود – عش ــی دی ــین فدای حس
خلیلــی بــا وکالــت آقــای علیرضــا زکریایــی و همچنیــن مهــدی حیدریــان خلیلــی 
ــان –  ــه حیدری ــی  - پروان ــید فدای ــی – خورش ــان خلیل ــین حیدری – غالمحس
ــه ی  ــه دادنام ــبت ب ــث نس ــراض ثال ــته اعت ــی بخواس ــان خلیل ــه حیدری حوری
ــادره از  ــه ی 950304 ص ــورخ 95/7/13 کالس ــماره ی 9509971850100912 م ش
ــارات  ــه خس ــاب کلی ــا احتس ــاء آن ب ــاد و الغ ــم آب ــی رحی ــعبه دادگاه عموم ش
ــه  ــده و نظــر ب ــات پرون ــوع اوراق و محتوی ــه مجم ــت ب ــا عنای دادرســی دادگاه ب
ــام  ــدگان بن ــده احــدی از خوان ــه داللــت گواهــی فــوت مضبــوط در پرون اینکــه ب
ــوت نمــوده اســت و  ــان رســیدگی ف ــورودی در جری ــی دی ــم خورشــید فدای خان
بــا عنایــت بــه موضــوع خواســته و غیــر قابــل تشــخیص بــودن آن مــاده ی 105 
از قانــون آییــن دادرســی  دادگاه هــای عمومــی و انقــالب در امــور مدنــی قــرار 
توقــف دادرســی صــادر اعــالم مــی دارد مقــرر اســت دفتــر مراتــب بــه خواهــان 

وکیــل ابــالغ گــردد.
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     آگهی فقدان سند مالکیت
ــد  ــان واح ــاب آپارتم ــک ب ــدانگ ی ــت شش ــند مالکی س
ــع  ــه مســاحت 81 مترمرب ــی اول ب ــه فوقان شــمالی طبق
بشــماره پــالک 8 فرعــی از 1441 اصلــی واقــع در آســتارا بخــش 31 
گیــالن ذیــل ثبــت و صفحــه 13142 – 376 دفتــر 97 اداری بنــام 
فاطمــه شــاه محمــدی مقــدم صــادر و تســلیم ســپس طــی ســند 
ــده  ــم حمی ــه خان ــه 111 آســتارا ب ــال 6674- 84/2/3 دفترخان انتق
صــدق کار انتقــال و طــی ســند رهنــی 51970- 89/12/22 دفترخانــه 
111 آســتارا در رهــن بانــک ملــت آســتارا قــرار گرفتــه اســت ســپس 
 -13118/96/121 بشــماره  وارده  درخواســت  بشــرح  نامبــرده 
ــه  ــوده ک ــالم نم ــهود اع ــهادت ش ــرم ش ــه پیوســت ف 96/11/15 و ب
ســند مالکیــت ششــدانگ پــالک فــوق در هنــگام جابجایــی مفقــود 
گردیــده اســت و درخواســت صــدور ســند مالکیــت المثنــی را نمــوده 
انــد لــذا مراتــب بــر اســاس مــاده 120 آئیــن نامــه اصالحــی قانــون 
ــی  ــا حقوق ــی و ی ــم از حقیق ــس اع ــر ک ــه ه ــت منتشــر چنانچ ثب
مدعــی حقــی و یــا وقــوع معاملــه بنفــع خویــش و یــا وجــود اســناد 
مالکیــت اولیــه نــزد خــود مــی باشــد از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی 
ظــرف مــدت ده روز مــی توانــد اعتــراض خــود را کتبــا بــا ارائــه اصــل 
ــالم و  ــن اداره اع ــه ای ــه ب ــند معامل ــل س ــا اص ــت و ی ــند مالکی س
رســید دریافــت نمایــد در غیــر ایــن صــورت برابــر مقــررات جــاری 

ثبــت اقــدام خواهــد شــد.
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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 شرکت نفت و گاز مارون در عمل به مسئولیت های اجتماعی خود، 6 مدرسه را در 4
بخش غیزانیه افتتاح کرد و کلنگ احداث 6 مدرسه دیگر را در بخش مشراگه با حضور 
مسئوالن استانی، نمایندگان مجلس، کارکنان شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب و 
ساکنان بخش های یاد شده، روز پنج شنبه، 19 بهمن ماه به زمین زد. 

مدیر گازرســانی شــرکت خبر
تــا  گفــت:  گاز  ملــی 
پایــان دولــت دوازدهــم، 
99 درصــد از جمعیــت شــهری و 90 درصــد از 
جمعیــت روســتایی کشــور گازرســانی می شــوند.
ــی  ــانی شــرکت مل ــر گازرس ــی، مدی ســعید مومن
روســتایی  و  شــهری  گازرســانی  دربــاره  گاز، 
بــه خبرنــگار شــانا، گفــت: در دولــت یازدهــم، 
اقدام هــای چشــم گیری در توســعه گازرســانی 
شــهری و روســتایی در کشــور انجــام شــد و 
ــر نفــت  سیاســت های اتخــاذ شــده از ســوی وزی
ــه از  ــون بودج ــع قان ــری از مناب ــه بهره گی در زمین
ــون بودجــه ســال  ــد »ق« تبصــره 2 قان ــه بن جمل

93 و مــاده 12 قانــون رفــع موانــع تولیــد، زمینــه ای 
فراهــم کــرد تــا منابــع مالــی طرح هــای گازرســانی 
ــوخت های  ــای س ــه ج ــتفاده از گاز ب ــل اس از مح

ــن شــود. ــع تامی مای
ــی،  ــوارد قانون ــن م ــتفاده از ای ــا اس ــزود: ب وی اف
منابــع  تامیــن  بــرای  خوبــی  بســیار  کمــک 
ــهرها  ــه ش ــانی ب ــعه گازرس ــدف توس ــا ه ــی ب مال
ــه  ــی ک ــا جای ــد ت ــام ش ــتاهای کشــور انج و روس
موفــق شــدیم بیــش از 9 هــزار روســتا را در طــول 
چهــار ســال دولــت یازدهــم گازرســانی کنیــم کــه 
کاری بی ســابقه در مــدت عمــر شــرکت ملــی گاز 
از ســال 13۴6 تاکنــون اســت و چنیــن اتفاقــی در 

ــود. ــداده ب ــین رخ ن ــای پیش ــول دولت ه ط

مدیــر گازرســانی شــرکت ملــی گاز دربــاره رشــد 
درصــدی روســتاهای تحــت پوشــش گازرســانی، 
اظهــار کــرد: بــا اقدامــات انجــام شــده در زمینــه 
ــه در  ــور ک ــتایی کش ــت روس ــانی، جمعی گازرس
در  بودنــد،  درصــد   55 دهــم  دولــت  پایــان 
ــه 77 درصــد رســیدند  ــم ب ــت یازده ــان دول پای
ــه 90  ــم ب ــن رق ــم، ای ــت دوازده ــان دول و در پای
ــز  ــد، ســایر روســتاها نی ــش می یاب درصــد افزای
ــد و از لحــاظ  ــوار دارن ــر از 20 خان ــی کمت جمعیت
بــرای گازرســانی  توجیهــی  هیــچ  اقتصــادی 
و احــداث شــبکه درون روســتایی بــا هزینــه 
ــتاها  ــت آن روس ــر اس ــدارد و بهت ــود ن ــاال، وج ب
از ســوخت های دیگــری اســتفاده کننــد کــه 

ــود. ــد ب ــر خواه ــه صرفه ت ــرون ب مق
ــد  ــت شــهری بهره من ــاره رشــد جمعی ــی درب مومن
از گاز، توضیــح داد: جمعیــت شــهری تحــت 
ــیده  ــد رس ــم 96 درص ــه رق ــانی ب ــش گازرس پوش
اســاس  بــر  می کنیــم  پیش بینــی  و  اســت 
برنامه ریزی هــای انجــام شــده، ایــن رقــم تــا 
ــد. ــد برس ــه 99 درص ــم ب ــت دوازده ــان دول پای

باقیمانــده جمعیــت  وی دربــاره یــک درصــد 
ــا  ــم، تنه ــت دوازده ــان دول ــت: در پای ــهری گف ش
ــدون پوشــش  یــک درصــد از جمعیــت شــهری ب
گازرســانی باقــی می ماننــد، ایــن شــهرها بــا 
زیــادی  بســیار  فاصلــه  گاز،  انتقــال  خطــوط 
دارنــد و تعــداد خانــوار کمــی در ایــن شــهرها 
زندگــی می کننــد، بنابرایــن هزینــه گازرســانی 
ــه  ــه ب ــاد اســت، البت ــیار زی ــق بس ــن مناط ــه ای ب
عنــوان یــک مســئولیت اجتماعــی وظیفــه دولــت 
تامیــن ســوخت تمــام مــردم اســت، امــا موضــوع 
ــخص  ــاالنه مش ــه س ــن بودج ــانی در قوانی گازرس
ــا هســتیم،  ــه انجــام آنه ــزم ب شــده و مــا نیــز مل
زیــرا بحــث تامیــن ســوخت مــردم از طریــق 
ــم  ــت و ه ــم دول ــه ه ــت ک ــژه اس ــی وی گاز بحث
ــد. ــام آن دارن ــر انج ــی ب ــد فراوان ــس تاکی مجل

تعــداد  گاز،  ملــی  شــرکت  گازرســانی  مدیــر 
مشــترکان کنونــی در کشــور را 22 میلیــون اعــالم 
کــرد و گفــت: بــر اســاس آمــار تــا پایــان آذرمــاه، 
یــک هــزار و 106 شــهر  و 2۴ هــزار و 260 روســتا از 

ــد. ــتفاده می کنن ــت گاز اس نعم

مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز:

99 درصد جمعیت شهری تا پایان 
دولت دوازدهم گازرسانی می شوند

عضــو کمیســیون انــرژی مجلــس شــورای 
اســالمی بــا بیــان این کــه در 15 ســال 
ــال  ــارد ری گذشــته، صنعــت نفــت 50 میلی
ــرای  ــی کشــور ب ــتان  جنوب ــار شهرس در چه
آمــوزش و پــرورش و ســاخت مــدارس 
اعتبــارات  اســت، گفــت:  هزینــه کــرده 
جنــوب  در  عادالنــه  صــورت  بــه   نفــت 

اســتان بوشــهر توزیــع می شــود.
الماســی،  ســکینه  شــانا،  گــزارش  بــه 
ــلویه و  ــگان، عس ــر، کن ــردم دی ــده م نماین
جــم در مجلــس شــورای اســالمی بــا بیــان 
این کــه اعتبــارات نفــت، بــا توجــه بــه 
پروژه هــای  و  نیــاز شهرســتان ها  اعــالم 
ــه  ــداران عادالن ــالم شــده ازســوی فرمان اع
توزیــع شــده اســت، گفــت: توجــه بــه 
آمــوزش و پــرورش و تعلیــم و تربیــت 
توزیــع  در  کــه  اســت  اولویت هایــی  از 
ــه طــوری  ــت لحــاظ شــده، ب ــارات نف اعتب
ــت  ــت نف ــته، صنع ــال گذش ــه در 15 س ک
در چهــار شهرســتان  ریــال  میلیــارد   50
جنوبــی اســتان بــرای آمــوزش و پــرورش 
ــت. ــرده اس ــه ک ــدارس هزین ــاخت م و س

ایــن عضــو کمیســیون انــرژی مجلــس 
6 هــزار  اعتبــار  از  اکنــون  افــزود: هــم 
و  هــزار  مبلــغ  نفــت،  ریالــی  میلیــارد 
270 میلیــارد ریــال در بخــش آمــوزش 
و پــرورش و تعلیــم و تربیــت در نظــر 
توجــه  نشــان دهنده  شــده کــه  گرفتــه 
ــرورش  ــوزش و پ ــه آم جــدی مســئوالن ب

اســت.
الماســی بــا تاکیــد بــر واگــذاری پروژه هــا 
بومــی،  مشــاوران  و  پیمانــکاران  بــه 
ایجــاد  شــرایطی  بایــد  کــرد:  تصریــح 
ــی  ــکاران بوم ــرکت ها و پیمان ــه ش ــود ک ش
ــند. ــته باش ــتری داش ــد بیش ــد رش بتوانن

وب نوشت

پیام
انرژی 

سوژه
روابــط عمومــی شــرکت 
ملــی گاز در پــی انتشــار 
مطلبــی در خبرگــزاری 
عنــوان  بــا  فــارس، 
»مدیرعامــل شــرکت ملــی گاز: پایــان صــادرات 
گاز رایــگان بــه ترکیــه« توضیحاتــی ارائــه کــرد.

بــه گــزارش شــانا، متــن جوابیــه شــرکت ملــی 
گاز ایــران بــه شــرح زیــر اســت:

» همــان طــوری کــه قبــال بارهــا بــه اســتحضار 
اســت  رســیده  ایــران  شــریف  مــردم 
صادراتــی  گاز  قیمــت  تعدیــل  درخواســت 

از  فــروش گاز  بین المللــی  قراردادهــای  در 
ــوده و  ــی ب ــری بدیه ــه ام ــوط لول ــق خط طری
اســتفاده از ایــن بنــد قــراردادی بــرای هــر دو 
ــرژی در  ــت ان ــرایط قیم ــه ش ــته ب ــرف بس ط
بــازار هــدف محفــوظ و قابــل اســتفاده اســت، 
ــاش  ــرکت بوت ــوی ش ــرح دع ــورد ط ــذا در م ل
ــزم فرمــول  ــالح مکانی ــر اص ــی ب ــه مبن ترکی
ــر  ــق ب ــا منطب ــه دقیق ــی ک ــت گاز صادرات قیم
ــه  مفــاد قــرارداد فی مابیــن بــود موضــوع ب
داوری ارجــاع و پــس از مذاکــرات و جلســات 
تاریــخ  از  بســیار طوالنــی، اصــالح قیمــت 

درخواســت طــرف ترکیــه بــه میــزان 13 درصــد 
ــذا  ــرار گرفــت ،ل ــوان داوری ق ــد دی مــورد تایی
اضافــه پرداختــی شــرکت بوتــاش در دوره 
صورتحســاب های  از   2016 تــا   2012 زمانــی 
صــادره بعــد از تاریــخ صــدور رای کســر و 
ــه  ــت اضاف ــران باب ــی گاز ای بدهــی شــرکت مل
دریافتــی تســویه گردیــد،  لــذا برخــالف تیتــر 
اســتفاده شــده در آن خبرگــزاری هیچگونــه 
ــه داده  ــاش ترکی ــه شــرکت بوت ــی ب گاز رایگان
نشــده و جملــه اســتفاده شــده و منتســب 
ــه مدیرعامــل ایــن شــرکت در تیتــر و متــن  ب
ــه«   ــه ترکی ــگان ب ــوان »صــادرات گاز رای ــا عن ب
ــل  ــر اســاس فای کامــالً تکذیــب می گــردد. )ب

ــود( ــری موج ــی و تصوی صوت
لــذا از آن خبرگــزاری محتــرم خواهشــمند 
ــردم  ــی م ــکار و آگاه ــر اف ــرای تنوی ــت ب اس
اذهــان  تشــویش  از  جلوگیــری  و  عزیــز 

ــه  ــاز ب ــور نی ــه کش ــرایطی ک ــی و در ش عموم
آرامــش و همدلــی دارد و خدمــات بســیاری 
کــه شــرکت ملــی گاز ایــران در احقــاق حقــوق 
ــورت  ــور ص ــارج از کش ــل و خ ــردم در داخ م
و  ناامید کننــده  اخبــار  درج  از  اســت  داده 

ــردد. « ــز گ ــی پرهی ــر واقع غی

پاسخ شرکت ملی گاز 
به خبر صادرات رایگان به ترکیه
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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

از  کـه  اسـت  برنامهـای  اپ  ایـن 
طریـق نـوار اعالنـات، یادآورهایـی که 
پیشـتر تنظیـم کـرده بودیـد به شـما 

میدهـد. اطـالع 

مدیـا پلیـر متن بـاز و رایـگان VLC چند 
روز پیش به نسـخه 3 به روزرسـانی شـد 
از  پشـتیبانی  آن  تغییـر  تریـن  مهـم  و 

دانـگل هـای کـروم کسـت بود

جاسـوس افزار  یـک  امنیتـی  محققـان 
اندرویـدی بسـیار پیشـرفته و قدرتمنـد 
را کشـف کرده انـد کـه بـه هکرهـا امکان 
راه  از  را  آلـوده  کنتـرل کامـل دسـتگاه 
 Skygofree دور می دهد.ایـن ابزار کـه

نـام دارد

معرفی
Notin

خبر
وی ال سی

خبر
واتس اپ

پرویز پرستویی، بازیگر با انتشار تصویری از فریده 
صابری، درگذشت این بازیگر را تسلیت گفت.

@parvizparastouei

وزیر ورزش و جوانان با انتشار تصویر زیر قهرمانی 
آسیا تیم فوتسال ایران را تبریک گفت.

@masoudsoltanifar

معاون اول رییس جمهوری در تازه ترین پست خود، 
تصاویری از حضورش در اختتامیه جشنواره 36 فیلم 

فجر به اشتراک گذاشته.
@eshaqjahangiri

این کاربر تصویر زیر را از خانه ترنج واقع در اصفهان 
همرسانی کرده.

@mustseeIran_insta

رضا نظریانی می گوید:
ــرات  ــادآور خاط ــتناکه و ی ــم وحش ــات واس ــی جه ــی از خیل ــت کاوه مدن بازداش
ــاش  ــه باه ــت ک ــی هس ــه مالقات ــرم میچرخ ــو س ــه االن ت ــزی ک ــی چی ــه، ول ــی بدی خیل

ــتم. داش
این آدم بینظیره

فهیمه خزرحیدری می گوید:
در روز قشــنگ بارانــی آقــای راننــده اوبــر 81 ســاله، اهــل دل ومتولــد واشــینگتن 
دیســی برایــم کلــی آواز خواند.گفــت زندگــی بــااو مهربــان بــوده و هیــچ شــکایتی از جهــان 
ندارد..گفــت تــو هــم بــرای مــن کمــی بخوان.برایــش خوانــدم و گفــت دفعــه دیگــه کــه بــه 

ایــن دنیــا برگــردم فارســی یــاد میگیــرم.

سامان می گوید:
ــه رســمیت  ــوش شــهاب حســینی نباشــه رو نمیشــه ب ــه ت ــی جشــنواره ای ک ول

ــودن ــه ســری بازیگــر دور هــم جمــع شــده ب ــود کــه ی ــی ب ــه مهمون ــگار ی شــناخت، ان

ایوانف می گوید:
اختتامیــه جشــنواره های ایرانــی دقیقــن مثــل مراســم عقدکنونــه. یکــی تندیــس، 
ــی  ــالن. اصــن نمی فهم ــژه ف ــزه وی ــی جای ــژه، یک ــزه وی ــی جای ــار، یک ــم افتخ ــی دیپل یک

چــی شــد.

مهاجر می گوید:
تنگه ابوقریب یه دیالوگ خارق العاده داشت.
»جنگ برنده نداره، برنده کسیه که اسلحه میفروشه«

ماریا می گوید:
کالیُفــر نیــا بیشــتر بهــش می خــوره اســِم فامیــل باشــه: شــریفی نیا، احمدی نیــا، 

کالیفرنیا...

سپهر می گوید:
فروشــگاه هــای زنجیــره ای کوثــر اصفهــان دیگــه کیســه هــای نایلونــی بــه مــردم 

. ن نمید
اگه خرید هات زیاد بود باید کیسه های کاغذی بخری هر کیسه 200 تومن

امــا جالــب وقتیــه کــه اگــر از خونــه کیســه هــای کاغــذی بــا خــودت ببــری بــه ازای هــر 
کیســه 1000 تومــن تخفیــف میگیــری

فرهنگ سازی صحیح اینجوریه

شرکت گتی ایمیجز که یکی از بزرگ ترین آژانس های تصویری جهان محسوب 
می شود، روز جمعه از امضای قرارداد همکاری با گوگل خبر داد. با انتشار خبر توافق 

بین دو شرکت از سوی گتی ایمیجز، مشخص شد که گوگل از این پس اجازه دارد از 
سرویس های این شرکت استفاده کند.

ایرانی ها در توییتر چه می گویند؟

جاوید:
به تنهایی دارم بار تپسی کرمون رو به دوش می کشم.

یه کانال هم باید بزنم: رانندهی آناین کویر

خطوط مترو مسکو 
حاال ما از تهرانپارس بخوایم بریم تجریش سه بار گم میشیم

تازه اگه توی دروازه دولت کشته نشیم!
@adeleyre1

داوود پناهی:
این عکس را یکی از دوستانم از بندر بوشهر گرفته، کدام بندری 
در دنیا میشناسید که چنین ظرفیت زیادی برای گردشگری 
داشته باشد و این گونه خالی و محزون مانده باشد؟حیف نیست 

بندر به این زیبایی تا این اندازه غریب و تنها بماند.
@davoodpenahi
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آبرنگ استاد

محمدرضا آتشزاد
در گالری ارژنگ اصفهان 
از 27 بهمن تا 10 اسفند 

برپا خواهد بود.

تصویری 

اگر جای من بودی 
به قلم روناک ربیعی برای درک حقوق حیوانات که 

وارد بازار شده است.

فروش بنزین در حاشیه 
خیابان های جنوب کرمان 

موضوعی بود که سال گذشته 

در این روز »پیام ما« به آن پرداخت.

کتابخانه ملی از 12هزار کتاب 

تخصصی حوزه زنان در تاالر 
مطالعات میزبانی میکند.

ارکستر سمفونیک تهران 
به رهبری

شهرداد روحانی 
17 و 18 اسفند ماه در 
تاالر وحدت به صحنه 

می رود.

ایلخان: شرع برای این 
موضوع چه حکمی دارد؟

قاضی شارع: تا شما را چه 
خوش آید؟ شرعیات آنقدر 
فرعیات دارد که هر آنچه ما 

بگوییم عوام قبول کنند.

فیلم: سربداران

نمایشگاهکنسرت

کتاب

کتابسال گشت

دیالوگ

معرفی

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم  / سای

قتل نخستین 
رییس مجلس ایران

مرتضـــی قلـــی خـــان صنیـــع الدولـــه ریيـــس 

ــورای ملـــی در بهمـــن  نخســـتین دوره مجلـــس شـ

ـ  تهـــران  در   ) فوريـــه 1911  مـــاه 1289 )ســـوم 

چهـــار راه مخبرالدولـــه ـ هـــدف گلولـــه دو قفقـــازی 

تبعـــه روســـيه قـــرار گرفـــت و كشـــته شـــد. ایـــن 

ـــده  ـــتگیر ش ـــل دس ـــکاب قت ـــس از ارت ـــازی پ دو قفق

ـــدو  ـــران اســـترداد آن ـــه ســـفارت روســـیه در ته ـــد ک بودن

ـــت  ـــه دول ـــی ب ـــه )تحمیل ـــای دوجانب ـــق قرارداده را طب

ــتار  ــه ایـــران خواسـ ــا( از وزارت امـــور خارجـ قاجارهـ

ـــت  ـــل گرف ـــل را تحوی ـــه دو قات ـــد و وزارت امورخارج ش

ـــلطنه  ـــرد!. مخبرالس ـــلیم ک ـــیه تس ـــفارت روس ـــه س و ب

)بـــرادر مرتضـــی قلـــی خـــان( انگیـــزه و چگونگـــی 

ـــته شـــرح داده اســـت.  ـــه برنگاش ـــی ک ـــل را در کتاب قت

ـــلط  ـــان و مس ـــرده آلم ـــان تحصیلک ـــی خ ـــی قل مرتض

ـــی  ـــر دارای ـــال وزی ـــه، قب ـــان و فرانس ـــای آلم ـــه زبانه ب

بـــود. وی منتخـــب اعیـــان تهـــران بـــرای نمایندگـــی 

مجلـــس بـــود کـــه بـــه ریاســـت آن نیـــز انتخـــاب 

شـــده بـــود. در آن زمـــان انتخـــاب نماينـــدگان 

ـــک  ـــم ی ـــان ه ـــود و اعي ـــه ب ـــات جامع ـــب طبق برحس

ـــی  ـــی قل ـــه مرتض ـــد ک ـــی آمدن ـــاب م ـــه حس ـــه ب طبق

ــی  ــود. مرتضـ ــان در مجلـــس بـ ــده آنـ ــان نماینـ خـ

قلـــی خـــان پســـر علـــی قلـــی خـــان مخبرالدولـــه 

بـــود. اســـترداد دو قاتـــل مرتضـــی قلـــی خـــان اوج 

ضعـــف دولـــت قاجارهـــا را نشـــان مـــی دهـــد کـــه 

مـــردم پـــس از اطـــالع از آن متاثـــر شـــده بودنـــد ولـــی 

ـــد ایســـتادگی  ـــه از آن بخواهن ـــود ک ـــی نب ـــروی نظام نی

ــران  ــیه در ایـ ــتان و روسـ ــان انگلسـ ــد. در آن زمـ کنـ

ــق  ــت طبـ ــن دو دولـ ــتند. ایـ ــلح داشـ ــروی مسـ نیـ

ـــن  ـــای همی ـــه امض ـــورگ )ب ـــن پترزب ـــه س موافقتنام

ـــران  ـــی در ای ـــر اقدام ـــه ه ـــاز ب ـــودرا مج ـــت( خ دو دول

مـــی دانســـتند. 

دنیای قشنگ نو
هاکسلی آلدوس  نویسنده: 

ترجمه: سعید حمیدیان

انتشارات: نیلوفر
ــدوس  ــر آل ــن اث ــان تری ــو نمای ــنگ ن ــای قش ــاب دنی کت
هاکســلی اســت. ایــن کتــاب یــک رمــان علمــی – تخیلــی 
ــا  ــدوس هاکســلی در آن دنی ــه آل ــی شــود ک محســوب م
را در 600 ســال آینــده بــه تصویــر کشــیده اســت. در 
ــاد را در برابــر خواننــده قــرار  واقــع هاکســلی یــک ناکجاآب

می دهــد.
در ابتــدای کتــاب دنیــای قشــنگ نــو یــک متــن از نیکوالس 

بردیائــف آمده اســت:
ناکجاآبادهــا بســیار بیــش از آنچــه ســابقا تصــور مــی کردنــد 
ــیار  ــاله بس ــر مس ــون در براب ــا اکن ــت. م ــر اس ــق پذی تحق
دلهــره آورتــری قــرار داریــم و آن ایــن اســت کــه از تحقــق 
ــه احتــراز کنیــم؟… ناکجاآبادهــا  نهایــی ناکجاآبادهــا چگون
تحقــق پذیــر اســت. زندگــی بــه ســوی ناکجاآبادهــا پیــش 
ــازه ای آغــاز شــده باشــد کــه  مــی رود. شــاید هــم قــرن ت
در آن، روشــنفکران و طبقــه فرهیختــه آرزوی احتــراز از 
ناکجاآبــاد و بازگشــت بــه جامعــه ای را دارنــد کــه ناکجاآبــاد 
ــی  ــل نیســت ول ــاد کام ــدازه ناکجاآب ــه ان ــی ب نیســت، یعن

ــر از آن اســت. آزادت
قسمت هایی از متن کتاب دنیای قشنگ نو:

یــک جنیــن، یــک فــرد بالــغ – حالــت طبیعــی. امــا 
ــد، تکثیــر پیــدا  ــه مــی زن تخــم بوکانوفســکیزه  شــده جوان
مــی کنــد، قســمت قســمت مــی شــود. از هشــت تــا نــود 
و شــش جوانــه، و هــر جوانــه تــا حــد یــک جنیــن کامــال 
شــکل یافتــه رشــد مــی کنــد و هــر جنیــن تــا حــد یــک فرد 
بالــِغ تمــام قــد. رشــد دادن نــود و شــش تــا آدم، در حالــی 
کــه پیــش از ایــن فقــط یکــی عمــل مــی آمــد. پیشــرفت.
راز ســعادت در همیــن نهفتــه اســت: دوســت داشــتن آنچــه 
ــازی  ــای شرطی س ــام هدف ه ــد. تم ــام بده ــد انج آدم بای
ــه  ــا ب ــد ســاختن آدم ه ــن خالصــه می شــود: عالقه من در ای

سرنوشــت اجتماعــِی گریزناپذیرشــان.
ــت  ــزی در درون ــه چی ــه ی ــرده ای ک ــت حــس ک ــچ وق هی
ــدن  ــرون اوم ــو مجــال بی ــا ت ــره ت ــط منتظ ــه فق هســت ک
بهــش بــدی؟ یــه جــور قــدرت اضافــی کــه بــه کار 
نمیبریــش- میدونــی، مثــل اون آبــی کــه از آبشــار میریــزه 

ــزه؟ ــا بری ــه روی توربینه ــدون اینک ــن ب پایی

رسانه در آینه تصویر
اولین شماره روزنامه سازندگی به سردبیری 

محمد قوچانی، دیروز منتشر شد.

گوئیا عزم ندارد که شود روز امشب
یا درآید ز در آن شمع شب افروز امشب

گر بمیرم به جز از شمع کسی نیست که او
برمن خسته بگرید ز سر سوز امشب

مرغ شب خوان که دم از پردٔه عشاق زند
گو نوا از من شب خیز بیاموز امشب

چون شدم کشتٔه پیکان خدنک غم عشق
بردلم چند زنی ناوک دلدوز امشب

همچو زنگی بچٔه خال تو گردم مقبل
گرشوم بر لب یاقوت تو پیروز امشب

هر که در شب رخ چون ماه تو بیند گوید
روز عیدست مگر یا شب نوروز امشب

بنشان شمع جگر سوخته را گر چه کسی
منشیناد بروز من بد روز امشب

اگر آن عهدشکن با تو نسازد خواجو
خون دل میخور و جان میده و میسوز امشب

تا مگر صبح تو سر برزند از مطلع مهر
دیده بر چرخ چو مسمار فرود و ز امشب

خواجوی کرمانی 

چه راِه دور!
چه راِه دورِ بی پایان!

چه پای لنگ!
نفس با خستگی در جنگ

من با خویش
پا با سنگ!
چه راِه دور

چه پای لنگ!

احمد شاملو

عکس نوشت

عکس: 
ابوالفضل نسایی


