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 قیمت 1000 تومان
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انس طال         1.347.30

مثقال طال     6.139.000

گرم طالی 1۸  1.419.590

گرم طالی 24   1.۸92.770

انس نقره             16.60

انس پالتین        1.00۸.۸0

انس پاالدیوم     1.036.95

بهار آزادی      14.695.000

امامی          14.972.500

نیم       7.445.000

ربع         4.435.000

گرمی       2.995.000

دالر             46.550

یورو         57.540

پوند           6۸.530    

درهم امارات        13.270

لیر ترکیه            13.190

یوان چین          7.700

ین ژاپن               4.000    

دالر کانادا         39.570

دالر استرالیا      39.260 @  p a y a m e m a

ما را در تلگرام 
دنبال کنید

-------

رهبر انقالب:
در زمینه عدالت 
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3

1

le
ad

er
.ir

س: 
عک

در حالـی کـه میانگیـن عمـر نـاوگان هوایـی 
ایـران 23 سـال اسـت کـه دو برابـر میانگیـن 
جهانی محسـوب می شـود، در اواخر سال 94 
که حسـن روحانی در سـفرهای اروپایی خود 
قـرارداد خریـد هواپیمـا از ایربـاس و ATR را 
امضـا می کـرد، عـده ای در داخـل کشـور بـه 
دولـت انتقـاد کردنـد کـه »خرید ده هـا فروند 
نیسـت.«  اقتصـاد کشـور  اولویـت  هواپیمـا 
حـاال تقریبـا دو سـال از آن روزهـا گذشـته و 
یـک هواپیمـای قدیمـی کـه عمـرش تقریبـا 
25 سـال بـوده، سـقوط کـرده و 66 مسـافر و 
خدمـه اش جـان خـود را از دسـت دادند. حاال 
کجـا هسـتند آن منتقـدان خریـد هواپیمـا؟ 
کجا هسـتند آن کسـانی کـه می گفتند خرید 
هواپیما اولویت اقتصاد کشـور نیست؟ جالب 
اینجاسـت این منتقدان دیـروز پس از حادثه 
اخیـر دولـت را بـه بـاد انتقاد گرفته انـد که چرا 

نـاوگان هوایـی ایـران پیر اسـت.

مخالفان خرید 
هواپیما کجا هستند؟

تخریب آرامستان

 امامزاده عبدهللا ادامه دارد
رییس کمیته میراث فرهنگی شورای شهر تهران:

با وجود حکم دادستانی پیمانکار به کار خود ادامه می دهد

یادداشت
رضا عبادی زاده

درزمینهعدالتعقبماندهایم

روزانهم صبح اریان

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

بــه نشــانی بــم، بلــوار شــهید رجایی-ســایت اداری ، شــهردای بم، امــور قراردادهــا مراجعــه نمایند.
1- متقاضیـان مـی تواننـد بـا پرداخـت مبلـغ 200.000 ریـال بـه حسـاب سـیبا شـماره 0105659390003 بنام شـهرداری بم نسـبت به 
دریافـت اسـناد مزایـده اقـدام نماینـد. 2- هـر گاه برنـده اول تا سـوم حاضر بـه انعقاد قرارداد نشـدند سـپرده آنها ضبط خواهد شـد. 
3- متقاضیان باید دارای پروانه رادیویی از سـازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی باشـند. 4- متقاضیانی که بومی شـهر بم بوده 

و تجهیزات را در بم اسـتفاده نمایند در اولویت می باشـند. 
5- شـهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشـنهادات مختار 
اسـت. 6- سـایر اطالعـات و جزئیـات مربـوط بـه مزایده 
در اسـناد مندرج اسـت.7- متقاضان جهت اطالع بیشـتر 
حاصـل  تمـاس   03444345211 شـماره  بـا  می تواننـد 
نماینـد. ۸- کلیه تجهیزات بصورت یکجـا واگذار می گردد.
شـرکت کنندگان می بایسـت یک فقره ضمانتنامه یا چک 
تضمینی به مبلغ 11۸.000.000 ریال بعنوان سـپرده شـرکت 

در مزایـده ارائه نمایند.

آگهی مزایده عمومی

قیمت پایه}اول{تعدادمورد مزایدهردیف

741.147.000.000 دستگاهبیسیم خودرویی1

112.000.000 عددانتن بیسیم ثابت2

509.000.000 مترکابل هلیاکس3

3.000.000یک عددمیکروفن رومیزی4

1.171.000.000جمع کل

علیرضا پشتیبان شهردار بم

نوبت دوم
سـالمت  ارتقـاء  آموزشـی  دوره 
نظـام اداری و مبـارزه بـا فسـاد ویـژه 
کارکنـان اداره کل راهـداری و حمـل و 
نقـل جاده ای اسـتان کرمـان در محل 
مرکـز آموزش ایـن اداره کل با 400 نفر 

سـاعت برگزار شـد.
توسـعه  معـاون  میرزایـی  ناصـر 
مدیریـت و منابـع اداره كل راهـداری 
اسـتان  ای  جـاده  ونقـل  حمـل  و 
گفـت:  خبـر  ایـن  اعـالم  بـا  كرمـان 
ای  مجموعـه  اداری  نظـام  سـالمت 
اسـت ازخصایـص نسـبتًا پایـدار کـه 
روحیـه  محیـط،  شـرایط  بـا  انطبـاق 
بـاالی نیـروی کار، کفایـت بـرای حـل 
بـه  را  و...  عمـل  سـرعت  مشـکالت، 

بـه طـور کلـی سـالمت  دارد.  همـراه 
نظـام اداری بـر برآینـد انجـام کار اثـر 

دارد. تاکیـد  بخـش 
از  هـدف  میرزایـی  مهنـدس 
برگـزاری ایـن دوره را آشـنایی کارکنان 
مبـارزه  و  پیشـگیری  آیین نامـه  بـا 
بـا فسـاد ، آشـنایی بـا انـواع فسـاد 
و  اداری  سـالمت  پیامدهـا،  و  اداری 
پیامدهای آن دانسـت و افزود: مبانی 
بـا فسـاد  حقوقـی و قانونـی مبـارزه 
اداری، پیامدهـای فـردی، فرهنگـی و 
اقتصـادی فسـاد در سیسـتم اداری، 
عوامـل موثـر بـر ایجاد فسـاد اداری و 
مفـاد آئیـن نامـه پیشـگیری و مبارزه 
از  اداری  دسـتگاه های  در  رشـوه  بـا 

دوره  ایـن  سـرفصل های  مهمتریـن 
بـود.  آموزشـی 

وی بـا اشـاره بـه وضعیـت نیـروی 
حمـل  و  راهـداری  اداره كل  انسـانی 
ونقـل جـاده ای اسـتان كرمـان گفت: 
اجرایـی  هـای  فعالیـت  آنجاییكـه  از 
ای  جـاده  ونقـل  حمـل  و  راهـداری 
خصوصـی  بخـش  توسـط  اسـتان 
بـر  اداره كل  ایـن  و  میشـود  انجـام 
فعالیـت هـای شـركت هـای پیمانكار 
راهـداری وشـركت هـای حمـل ونقل 
لـذا  دارد،  عالیـه  نظـارت  ای  جـاده 
بـا  مرتبـط  هـای  آمـوزش  برگـزاری 
سـالمت اداری حائـز اهمیـت بسـیار 

باشـد.... مـی 

دوره آموزشی ارتقاء سالمت اداری
 ویژه كاركنان راهداری و حمل ونقل استان كرمان

هم زمـان بـا چهلمیـن سـالگرد قیـام مـردم تبریـز در 29 
بهمن 1356، هزاران نفر از قشـرهای مختلف مردم استان 
آذربایجـان شـرقی، صبح دیروز با آیـت هللا خامنه ای، رهبر 
انقـالب اسـالمی دیـدار کردنـد. بـه گـزارش خبرآنالیـن به 
نقـل از کانـال تلگرامـی پایـگاه اطالع رسـانی دفتـر مقـام 
معظـم رهبـری، اهم سـخنان ایشـان بـه قرار زیر اسـت:

*در هیـچ جـای دنیـا، چنیـن چیـزی وجـود نـدارد کـه 
بعـد از قریـب چهـار دهه، خـود مـردم وارد میدان شـوند، 

خیابان هـا را پـر کننـد و خودشـان شـعار بدهنـد و حضور 
خـود را نشـان بدهنـد و از انقالبشـان دفـاع کننـد؛ این در 
هیچ کـدام از انقالب هـای چندقـرن اخیـر وجـود نداشـته 
اسـت، در هیچ جـای جهـان چنیـن چیـزی نیسـت؛ ایـن 

مخصـوص ایران اسـت.
*انتقـاد مـردم، فقط از دولت و مجلـس و قوه ی قضائیه 

نیسـت؛ نـه، ممکـن اسـت از شـخص حقیـر هـم انتقـاد 
داشـته باشـند اما این انتقـاد منافاتی ندارد با ایسـتادگی 
پـای نظـام اسـالمی و نظـام انقالبـی که بـا فـداکاری این 

ملـت به وجـود آمده اسـت.
* اثـر مردم سـاالری، زنـده کردن اسـتعدادها هم هسـت. 
وقتـی مـردم وارد میـدان شـدند و بـه آن هـا اعتماد شـد، 

این جـوری می شـود؛ حس اعتماد به نفس ملـی در مردم 
زنـده می شـود، آن وقـت در میدان هـای علمـی و صنعتی 
پیشـرفت  نوپدیـد  دانش هـای  در  می کننـد،  پیشـرفت 

می کننـد.
* نتیجه  مردم سـاالری، پیشـرفت کشـور است. ما دهه ی 
سـوم انقـالب را دهـه ی »پیشـرفت و عدالـت« نام گذاری 

کردیم؛ »پیشـرفت« به معنی واقعی کلمه در کشـور اتفاق 
افتـاده اسـت. »عدالـت« را نمی گویم، دربـاره ی عدالت ما 

عقب مانـده هسـتیم، خودمان اعتـراف می کنیم.
امـا  افتـاده  اتفـاق  پیشـرفت  زمینه هـا  همـه   *در 
در زمینـه ی عدالـت بایـد کار کنیـم و بایـد از مـردم و 
خـدا عذرخواهـی کنیـم. دربـاره عدالـت مشـکل داریم. 
ان شـاءهللا بـا همت مـردان و زنان کارآمـد در این ناحیه 

هـم پیشـرفت خواهیـم کـرد.

۶۶ سرنشین پرواز ۳۷۰۴ تهران-یاسوج شرکت آسمان بر اثر برخورد با کوه دنا، جان باختند
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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پیام زیست

رییـس اداره حفاظـت محیـط زیسـت دزفـول 
نسـبت بـه خریـد و فـروش هـر گونـه پرنـده 
زنـده در ایـن شهرسـتان هشـدار داد و گفـت: 

عرضـه پرنـده ذبـح شـده نیـز ممنـوع بـوده و با 
متخلفـان برخـورد قانونـی می شـود. آنطـور که 
مهـر مـی نویسـد فرهـاد قلـی نـژاد عنـوان کرد: 

خطـر ابتالی پرندگان به بیمـاری آنفوالنزای فوق 
حـاد همچنـان وجـود دارد و در همین راسـتا به 
شـهروندان توصیـه می شـود از مصرف گوشـت 
پرندگانـی چـون کبوتـر و گنجشـک خـودداری 
کننـد. تاکنون هیچ مـوردی از بیماری آنفوالنزای 
فـوق حـاد پرنـدگان از سـوی اداره دامپزشـکی 
در اسـتان خوزسـتان مشـاهده نشـده، گفت: با 
عوامـل خریـد و فـروش پرنده زنـده و غیر زنده 

در ایـن شهرسـتان نیـز برخـورد می شـود.

دزفولی ها از مصرف گوشت 

کبوتر و گنجشک خودداری کنند

تثبیت ریزگردها به آب نیاز دارد نه نهال کاری
فعاالن محیط زیست معتقدند نهال کاری در خوزستان دوای بحران ریزگردها نیست

فعاالن محیط زیست معتقدند نهال کاری در خوزستان دوای بحران ریزگردها نیست

کل  اداره  مجــدد  اعــالم  از  بعــد 
ــتان  ــت اس ــط زیس ــت از محی حفاظ
ــت  ــه غلظ ــر اینک ــی ب ــتان مبن خوزس
گــرد و غبــار در هــوای آبــادان بــه 
بــر  میکروگــرم   420 و  هــزار  دو 
مترمکعــب رســیده و ایــن میــزان 
غلظــت، بیــش از 16 برابــر حــد مجــاز 
اســت، بــار دیگــر راه کار هــای مبــارزه 
ــورد  ــوای خوزســتان م ــی ه ــا آلودگ ب
ــرد. ــی گی ــرار م ــی ق ــث و بررس بح

ــی  ــور« یک ــه »که ــال گون ــت نه کاش
ــه  ــرای مقابل ــه ب ــود ک ــی ب از راه های
بــا ریزگردهــای اســتان خوزســتان در 
ــان  ــت و موافق ــرار گرف ــتور کار ق دس
ــادی داشــت. شــهرام  ــان زی و مخالف
محیــط  فعــال  یــک  دهکــردی 
ــور  ــت که ــاد از کاش ــا انتق ــت ب زیس

جنــوب  بحرانــی  فــوق  عرصــه  در 
شــرق اهــواز مــی گویــد: بخشــی 
ــن  ــده در ای ــته ش ــای کاش از نهال ه
عرصه هــا اکنــون از بیــن رفته انــد 
در  را  آب  می تــوان  حالــی کــه  در 
ــاهد  ــا ش ــرد ت ــا ک ــا ره ــن عرصه ه ای
حــل معضــل ریزگردهــا باشــیم.آنطور 
ــردی  ــد دهک ــی نویس ــنا م ــه ایس ک
ــی  ــه گیاه ــت گون ــاد از کاش ــا انتق ب
ــی  ــوق بجران ــای ف ــور در عرصه ه که
جنــوب  و  جنــوب  خــاک  و  گــرد 
ــه  ــد ب ــی کن ــه م ــواز، اضاف ــرق اه ش
هیــچ  داریــم  اعتقــاد  کلــی  طــور 
ــه گیاهــی نبایــد در یــک منطقــه  گون
ــه  ــی ک ــرا در صورت ــد زی ــب باش غال
یــک درخــت یــا درختچــه، گونــه 
گیاهــی غالــب منطقــه باشــد، بعدهــا 
ــود،  ــاه وارد ش ــه آن گی ــی ب ــر آفت اگ
کل پوشــش گیاهــی منطقــه از بیــن 
خواهــد رفــت. ایــن موضــوع از لحــاظ 

فیزیولــوژی هــم ثابــت شــده اســت. 
ــودن یــک منطقــه از  ــی ب تک محصول
ــورت  ــی در ص ــش گیاه ــاظ پوش لح
ــه منطقــه موجــب  ورود یــک آفــت ب
ــه  ــود. همانگون ــران می ش ــاد بح ایج
گیاهــی  پوشــش  مــورد  در  کــه 
 70 حــدود  هم اکنــون  کــه  اهــواز 
درصــد آن، گونــه کنوکارپــوس اســت، 
گفتیــم بایــد بحــث تناوب بخشــی 
در مــورد پوشــش گیاهــی منطقــه 
ســاعدی  قاســم  شــود.   رعایــت 
ــد  ــم معتق ــت آزادگان ه ــده دش نماین
درختــکاری  و  نهــال کاری  اســت: 
چالــش  وســعت  بــه  توجــه  بــا 
زیــاد  خوزســتان  در  ریزگردهــا 
ــار  ــد. انتظ ــر نمی رس ــه نظ ــب ب جال
ــه  ــت مقابل ــت جه ــه دول ــت ک می رف
بــه  اقــدام  ریزگردهــا  پدیــده  بــا 
رهاســازی حق آبه هــای رودخانه هــا 
و تاالب هــای خشــکیده خوزســتان 

کنــد و بــه صــورت موثــر تــر در ایــن 
زمینــه وارد شــود.

در مراکز تحقیقاتی
 به کاشت کهور رسیدیم

ــور  ــه که ــت ک ــال اس ــش از 50 س بی
و  می شــود  کشــت  خوزســتان  در 
بیشــترین میــزان کشــت ایــن گونــه 
گیاهــی در خوزســتان در شــنزارها 
صــورت می گیــرد، ایــن هــا را احمــد 
مطیعــی مدیــرکل منابــع طبیعــی 
ــادات مطــرح  ــاره انتق خوزســتان درب
شــده نســبت بــه انتخــاب نهــال 
ــن  ــت در ای ــرای کاش ــور ب ــه که گون
مــی  بحرانــی  فــوق  عرصه هــای 
اضافــه مــی کنــد گونــه  و  گویــد 
ــرای  ــه ب ــور پاکســتانی ک ــی که گیاه
نهــال کاری در ایــن عرصه هــای فــوق 
بحرانــی از آن اســتفاده شــده اســت، 
نــدارد  زادآوری طبیعــی  هیچگونــه 
ــد  ــاد کنن ــد انتق ــی بخواهن ــه برخ ک
ــت.  ــم اس ــه ای مهاج ــور گون ــه که ک
همچنیــن ایــن گونــه گیاهــی، ســمی 
خوزســتان  اســتان  در  و  نیســت 
ــن  ــف دام از محصــول ای ــرای تعلی ب

ــیدحمید  ــتفاده می شود.س ــاه اس گی
میرعالیــی کارشــناس منابــع طبیعــی 
اداره کل منابــع طبیعــی و آبخیــزداری 
اینکــه  بیــان  بــا  هــم  خوزســتان 
اینجــا  برخــی مــی   گوینــد چــرا 
ــل  ــی نخ ــه گیاه ــور، گون ــای که به ج
ــی  ــته نم ــر کاش ــان مثم ــا درخت و ی
کار  و  ایــده  ایــن  گفــت:  شــود، 
ــه  ــی ک ــا در مناطق ــت ام ــی اس خوب
خــاک فرســایش شــدید پیــدا کــرده 
ــدا  ــتقرار پی ــی اس ــر گیاه ــت، ه اس
ــد و بحــث اســتقرار بســیار  ــی کن نم
مهــم اســت.در بررســی های مــا و 
ــن  ــه ای ــات دانشــگاه ب ــز تحقیق مرک
ــه  ــه ب ــی ک ــه رســیدیم گونه های نتیج
ــرو  ــه پیش ــا گون ــبان ی ــوان پیش عن
ــن  ــا ای ــد  ب ــه می توانن ــن منطق در ای
ــاران  ــاک و ب ــی خ ــرایط فرسایش ش
کــم، کاشــته شــوند تنهــا گونــه کهــور 
و گونــه شــورگز اســت که کارشناســان 
ایــن گونه هــا را انتخــاب کردنــد و بــا 
یــک فرصــت خیلــی کــم ایــن پــروژه 
ــاورزی  ــاد کش ــر جه ــتور وزی ــه دس ب
ــاه در  ــن م ــس از بحــران 11 بهم و پ

ــد. ــی ش ــواز اجرای اه

بعــد از اعــالم مجــدد اداره کل حفاظــت از محیــط زیســت 
اســتان خوزســتان مبنــی بــر اینکــه غلظت گــرد و غبــار در 
هــوای آبــادان بــه دو هــزار و 420 میکروگرم بــر مترمکعب 
ــد  ــر ح ــش از 16 براب ــت، بی ــزان غلظ ــن می ــیده و ای رس
مجــاز اســت، بــار دیگــر راه کار هــای مبــارزه بــا آلودگــی 
هــوای خوزســتان مــورد بحــث و بررســی قــرار مــی گیــرد.
کاشــت نهــال گونــه »کهــور« یکــی از راه هایــی بــود کــه 
بــرای مقابلــه بــا ریزگردهای اســتان خوزســتان در دســتور 
کار قــرار گرفــت و موافقــان و مخالفــان زیــادی داشــت. 
شــهرام دهکــردی یــک فعــال محیــط زیســت بــا انتقــاد 
ــی جنــوب شــرق  از کاشــت کهــور در عرصــه فــوق بحران
اهــواز مــی گویــد: بخشــی از نهال هــای کاشــته شــده در 
ــه  ــی ک ــد در حال ــن رفته ان ــون از بی ــا اکن ــن عرصه ه ای
ــاهد  ــا ش ــرد ت ــا ک ــا ره ــن عرصه ه ــوان آب را در ای می ت

حــل معضــل ریزگردهــا باشــیم

ارجاع موضوع فوت سیدامامی 
به کمیسیون اصل 9۰

ســخنگوی فراکســیون امیــد مجلــس شــورای 
اســالمی از تشــکیل کمیتــه ای در ایــن فراکســیون 
ســیدامامی  کاووس  فــوت  پیگیــری  بــرای 
ــر داد و در  وبازداشــت فعــاالن محیــط زیســت خب
عیــن حــال گفــت کــه فراکســیون امیــد بــه دنبــال ارجــاع ایــن موضــوع بــه 
کمیســیون اصــل 90 اســت.آنطور کــه ایســنا مــی نویســد بهــرام پارســایی 
، بــا اشــاره بــه جلســه صبــح )یکشــنبه( هیــات رییســه فراکســیون امیــد 
اظهــار کــرد: در ایــن جلســه اعضــای فراکســیون محیــط زیســت گــزارش 
مفصلــی از رونــد اقدامــات ایــن فراکســیون در مــورد فــوت ســیدامامی و 
بازداشــت فعــاالن محیــط زیســت ارائــه کردنــد و مقــرر شــد کمیتــه ای در 
فراکســیون امیــد بــرای بررســی ایــن موضــوع تشــکیل شــود. عضــای ایــن 
ــده هســتیم  ــی و بن ــی، کاظم ــش، حســین زاده، وکیل ــان تاب ــه آقای کمیت
کــه قــرار اســت بــا خانــواده هــای بازداشــت شــدگان مالقــات کنیــم و بــا 

ــم. ــز جلســاتی برگــزار کنی ــط نی مســئولین ذیرب

زباله سوزی ها در مناطق جنوب 
تهران غیربهداشتی است

ســخنگوی فراکســیون محیــط زیســت و توســعه 
اســتفاده  بــدون  گفــت:   مجلــس  در  پایــدار 
ازظرفیــت بخــش خصوصــی حل مشــکل پســماند 
خــارج از تــوان شــهرداری و محیــط زیســت 
ــاره  ــی نویســد ســیدکاظم دلخــوش  درب ــت  م ــه مل ــه خان اســت.آنطور ک
ــوب تهــران، گفــت:  بحــث پســماندها یکــی از  ــه ســوزی درجن جــوالن زبال
معضــالت کشــور بــوده و اخیــرا درالیحــه بودجــه نیــز تصمیمــی بــرای کمــک 
بــه ایجــاد کارخانــه هــای زبالــه ســوز و تبدیــل زبالــه بــه انــرژی اخــذ شــده 
اســت، یکــی از دغدغــه هــای فعلــی کشــورمدیریت پســماند بــوده و در اکثر 
اســتان هــای کشــور ایــن مشــکل وجــود دارد. مجلــس و دولــت بایــد بــا 
همفکــری و تعامــل از ظرفیــت ســرمایه گــذاران بخــش خصوصــی درجهــت 
ــی قطعــا  ــه ســوزی درشــرایط فعل ــد. زبال مدیریــت پســماند اســتفاده کنن
غیربهداشــتی بــوده و دفــن زبالــه در هرنقطــه ای از تهــران بــه محیــط 

ــد. ــی کن زیســت آســیب وارد م

هواپسماندخبر

ــط زیســت دزفــول  رییــس اداره حفاظــت محی
عنــوان کــرد: در ســال جــاری هیــچ گونــه 
ــر  ــده و غی ــدگان زن ــروش پرن ــرای ف مجــوزی ب
ــورت  ــذا در ص ــده ل ــادر نش ــول ص ــده در دزف زن
گیــری،  زنــده  فعالیــت  هرگونــه  مشــاهده 
ــا  شــکار، عرضــه و فــروش در ایــن خصــوص ب

ــد. ــد ش ــورد خواه ــل آن برخ عوام

رییــس فراکســیون 
زیســت  محیــط 
گفــت  مجلــس 
مصوبــه  بــا  کــه 
امروز)یکشــنبه( مجلــس، 2750 میلیــارد تومــان 
ــهری و  ــل ش ــل و نق ــهری، حم ــار ش ــرای قط ب
مقابلــه بــا آلودگــی هــوا در ســال آینــده اختصاص 
می یابد.آنطــور کــه ایســنا مــی نویســد محمدرضــا 
تابــش،  اظهــار کــرد: در بنــد »د« تبصــره 5 الیحــه 
بودجــه 97 پیش بینــی شــده بــود کــه 5500 
ــد  ــا تایی ــالمی ب ــی اس ــان اوراق مال ــارد توم میلی
و  دهیاری هــا  و  شــهرداری ها  امــور  ســازمان 
ــط  ــود توس ــل و س ــت اص ــن بازپرداخ ــا تضمی ب
شــهرداری ها منتشــر شــود. وی افــزود:  در مصوبــه 

امــروز مجلــس مقــرر شــد حداقــل 50 درصــد از 
ــل  ــل و نق ــهری، حم ــار ش ــرای قط ــغ ب ــن مبل ای
شــهری و مقابلــه بــا آلودگــی هــوا اختصــاص یابد 
کــه ایــن مصوبــه از نظــر زیســت محیطــی بســیار 
مهــم اســت و می توانــد راهگشــا باشــد. در واقــع 
ــروژه  از محــل فــروش اوراق مشــارکت، اجــرای پ
قطــار شــهری و ســاماندهی حمــل و نقل شــهری، 
گازســوز یــا برقــی کــردن اتوبوس هــا و همچنیــن 
اقدامــات الزم بــرای مقابلــه بــا آلودگــی هوا میســر 
ــای  ــث موتوره ــه بح ــن مصوب ــا ای ــود و ب می ش
برقــی، ماشــین های هیبریــدی، گازســوز و برقــی 
کــردن خودروهــای عمومــی و کاهــش آالیندگــی 

ــد. ــد ش ــر خواه ــز امکان پذی ــع نی صنای

بودجه محیط زیست 
تخصیص پیدا نمی کند

یــک عضــو هیــات رییســه فراکســیون 
مشــکالت  مــورد  در  زیســت  محیــط 
حــوزه محیط زیســت تصریــح کــرد: در 
حــال حاضــر مشــکل، بودجــه در نظــر 
زیســت  محیــط  بــرای  گرفته شــده 
آن  یافتــن  تخصیــص  بلکــه  نیســت 
تــا  داد  انجــام  اقدامــی  بایــد  اســت. 
صــورت  بــه  زیســت  محیــط  بودجــه 
کنــد. پیــدا  تخصیــص  درصــدی   100

ــد  ــی نویس ــن م ــاد انالی ــه اعتم ــور ک آنط
هیــات  عضــو  حســین زاده  عبدالکریــم 
ــا  ــت ب ــط زیس ــیون محی ــه فراکس رییس
اشــاره بــه مشــکالت زیســت محیطــی 
ــاد  ــی ابع ــور در تمام ــت: کش ــور، گف کش
زیســت محیطی در حــوزه آلودگی هــا، در 
حــوزه آب و هــوا و ســایر مســایل زیســت 
محیطــی ماننــد خشــکی تــاالب هــا ، 
کمبــود آب و مســایلی از ایــن دســت 
ــرد:  ــد ک ــت. وی تاکی ــکل اس ــار مش دچ
بــا توجــه بــه تمــام معضالتــی کــه وجــود 
دارد هــر میــزان کــه مــا در حــوزه محیــط 
زیســت ســرمایه گذاری و هزینــه کنیــم 
ــتانداردهای  ــت. در اس ــم اس ــم ک ــاز ه ب
جــزو کشــورهای  مــا  پایــدار  توســعه 
پایــدار بــه لحــاظ زیســت محیطــی در 
در خصــوص  نیستیم.حســین زاده  دنیــا 
اقدامــات فراکســیون مطبوعــش بــرای 
زیســت،  محیــط  بودجــه  افزایــش 
ســوی  از  پیشــنهاداتی  اظهارداشــت: 
ســوی  از  اساســا  نــه  و  نماینــدگان 
فراکســیون محیــط زیســت داده شــده 
ــدام  ــن ک ــد در صح ــد دی ــا بای ــت؛ ام اس
ــی آورد.  ــنهادها رای م ــن پیش ــک از ای ی
ــه نظــر مــن  در حــوزه زیســت محیطــی ب
ــد کــه  ــا بودجــه مهــم نیســت هــر چن تنه
ــت  ــاده 12 و برداش ــدول م ــی از ج بخش
حوزه هــای  بــرای  بخشــی  صنــدوق  از 
ــده  ــه ش ــر گرفت ــی در نظ ــت محیط زیس
ــد  ــه بای ــن اســت ک ــوع ای ــا موض ــود ام ب
تــالش کنیــم درصــد تخصیــص اعتبــارات 
حــوزه محیــط زیســت 100 درصــد باشــد.
ــه مــی شــود امــا  ــارات در نظــر گرفت اعتب
ــا  ــش از20 ی ــص بی ــد تخصی ــن درص ای
ــری  ــا یکس ــد م ــت و بای ــد نیس 30 درص
زیســت  حــوزه  در  مثبــت  تبعیــض 
محیطــی قائــل شــویم و تخصیــص هــای 
ایــن بخــش را 100 درصــد کنیــم تــا ایــن 
مشــکالت را بتــوان حــل کــرد و مشــکالت 
ــده زیســت محیطــی پشــت ســر آن  عدی

ــود. ــاد نش ایج

گزیده ها

اختصاص ۲۷۵۰ میلیارد تومان
 برای مقابله با آلودگی

گزارش
پیام ما

»ژیال مهدی آقایی« با حکمی از ســوی رییس ســازمان حفاظت محیط 
زیســت، به عنوان مدیرکل دفتر مشــارکت های مردمی ســازمان حفاظت محیط 
زیست منصوب شد.
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ــی،  ــازمان میراث فرهنگ ــس س ریی
بــا  و گردشــگری  صنایع دســتی 
اشــاره بــه تخصیــص اعتبــارات 
ســرمایه گذاری  بــرای  مناســب 
گفــت:  گردشــگری  حــوزه  در 
صنعــت  از  دولــت  »حمایــت 
دارد.«  ادامــه  گردشــگری 
جریــان  در  مونســان  علی اصغــر 
و  مازنــدران  اســتان  بــه  ســفر 
رســتوران  افتتــاح  حاشــیه  در 

در  حاج محســن  درجه یــک 
»اســتان  گفــت:  محمود آبــاد 
اســتان های  از  یکــی  مازنــدران 
ــوزه گردشــگری اســت  ــم در ح مه
کــه بــا دارا بــودن مردمــان خونگرم 
برخــورداری  و  مهمان نــواز  و 
اصیــل  ســنت های  و  آداب  از 
ایرانــی در کنــار مواهــب خــدا دادی 
همــواره  جنــگل  و  دریــا  ماننــد 
ــور  ــفر در کش ــد س ــی از مقاص یک

افــزود:  می آیــد.«او  به حســاب 
»خوشــبختانه صنعــت گردشــگری 
در ایــران مــورد حمایــت دولــت 
اســت و اگرچــه عمــده فعالیت هــا 
ــش  ــر دوش بخ ــوزه ب ــن ح در ای
خصوصــی اســت امــا دولــت از 
ایــن صنعــت حمایت هــای خوبــی 
1000 میلیــارد  تخصیــص  و  دارد 
منابــع  محــل  از  اعتبــار  تومــان 
ــرخ  ــا ن ــی ب ــعه مل ــدوق توس صن
آینــده  ســال  بــرای  14درصــد 
صنعــت  ســرمایه گذاران  بــه 
ــه  ــد ک ــان می ده ــگری نش گردش
از  دولــت  حمایت هــای  مســیر 

دارد.« ادامــه  گردشــگری 

اوایـل مـاه جـاری بـود  کـه تخریـب امـام زاده عبدهللا 
شـهر ری  رسـانه ای شـد و در پی آن فعالیت پیمانکار 
مربوطـه متوقـف شـده بـود امـا بـه تازگی خبر رسـیده 
کـه پیمانـکار بـدون توجـه  به دسـتور قضایـی در حال 

ادامـه دادن بـه کار خود اسـت.
ماجـرا از ایـن قـرار اسـت کـه متولیان امامـزاده عبدهللا 
بـدون اطـالعِ میـراث فرهنگـی، طرحـی را تهیـه کردنـد 
تـا سـطح قبرهـا را بـاال و پایین تـر کننـد تـا بـه گمـان 
خـود قبرسـتان را سـاماندهی کنند.امـا نکتـه مهـم در 
سـازمان دهـی این قبـور  وجود قبرهـای تاریخی مانند 
دسـتگردی«،  »وحیـد  تیمورتـاش«،  »عبدالحسـین 
»صولت الدولـه قشـقایی«، »یـدهللا سـحابی«، »شـیخ 
خزعـل« یـا »مهـدی شـریعت رضوی« و حتـی »توران 

اسـت. میرهادی« 
روز گذشـته خبرآنالیـن گزارشـی را منتشـر کـرده کـه 
در  آن حسـین خلیـل آبـادی، رییـس کمیتـه  میـراث 
دوبـاره  تخریـب  از  تهـران  شـهر  شـورای  فرهنگـی 
امامـزاده عبـدهللا )ع( شـهر ری گالیه کرده اسـت.او  با 
بیـان ایـن کـه در سـال 7۸ این آرامسـتان در فهرسـت 
آثـار ملـی ثبـت شـد، گفـت : در ایـن آرامسـتان افـراد 

مهمـی همچـون شـهدای 16 آذر، نیمـا یوشـیج، دکتـر 
سـحابی و ... دفـن شـده اند، امـا طی روزهای گذشـته 
شـاهد آن بودیـم کـه اداره اوقـاف شـهر ری بـه بهانـه 
سـاماندهی بـدون هماهنگـی بـا اداره میـراث فرهنگـی 
و  تخصصـی  بررسـی های  انجـام  بـدون  و  ری  شـهر 
تخریـب  بـه  اقـدام  پیرایـی،  بـاز  بهانـه  بـه  همچنیـن 
تعـداد  اسـت کـه  قبرسـتان کـرده  از  بزرگـی  قسـمت 

زیـادی از قبـور از بیـن برونـد.
به گفته او  بررسـی ها نشـان داده اسـت که با شـکایت 
صـورت گرفتـه از سـوی اداره شهرسـتان ری و حکـم 
صـادر شـده از سـوی معـاون دادسـتان، فعالیت هـای 
عمرانـی متوقـف شـده اسـت، خاطـر نشـان کـرد: ولی 
بـدون  مجـددا  ری  اوقـاف  اداره  روزهـای گذشـته  در 
توجـه بـه حکـم قضایـی بخـش قابـل توجهـی از ایـن 

محوطـه را بـه بهانـه بازپیرایـی تخریـب کـرده اسـت.
امـا ایـن اتفاقـات در حالـی رخ داده کـه رییـس اداره 
اوقـاف شـهرری ادعـای تخریب قبـوردر جـوار امامزاده 
عبـدهللا )ع( شـهرری را کـذب محـض خوانـد و گفـت: 
تعـداد اندکـی قبـر قدیمـی در صحـن اصلـی امامـزاده 

اسـت. هم سطح  سـازی شـده 
سـیداحمد محیـط طباطبایـی، پژوهشـگر تهـران قدیم 
و عضـو شـورای فنـی اداره کل میـراث فرهنگی اسـتان 
تهـران بـه ایسـنا می گویـد بهانـه ی انجام ایـن کار را از 
زبـان متولیـان ایـن امامـزاده »گیرکردن پـای مردم به 

سـنگ ها« عنـوان می کنـد و می گویـد: قصـد دارنـد در 
ایـن طـرح قبرهـا را یکسـان و همسـطح کننـد، بحثـی 
فرهنگـی کـه هیـچ گاه در ایـران رسـم نبوده اسـت.وی 
گفتـه مطلـع هسـتم کـه اعضـای شـورای فنـی میـراث 
پـروژه ی  ایـن  جریـان  در  تهـران  اسـتان  فرهنگـی 
متولیـان گورسـتان امامـزاده عبـدهللا نبوده انـد. در واقع 
طـرح، ایـده و اجرای ایـن پروژه توسـط اداره ی اوقاف 
در حـال انجـام اسـت. امیـر مصیب رحیـم زاده، رییس 
بـا  گفت وگـو  در  امـا  شـهرری  فرهنگـی  میـراث  اداره 
خبرنـگار ایسـنا از ایـن اتفـاق خبـر نـدارد و می گویـد: 
موظـف  کاری  هـر  انجـام  از  قبـل  امامـزاده  متولیـان 
بـه اطلالع رسـانی بـه میـراث فرهنگـی بوده انـد. ایـن 

قضیـه را بررسـی می کنیـم.

بسته های ارزان قیمت سفر

برای نوروز آماده می شود

وزیر ارشاد:

باانتقالموزههنرهای

معاصرمخالفم

ــاره  ــع او درب ــه موض ــه اینک ــخ ب ــالمی در پاس ــاد اس ــگ و ارش ــر فرهن وزی
بحــث انتقــال مــوزه هنرهــای معاصــر از ایــن وزارتخانــه بــه ســازمان میــراث 

فرهنگــی چیســت؟ گفــت: مــن شــخصا مخالفــم.
 شــورای هماهنگــی انجمن هــای تجســمی کشــور بــا انتشــار بیانیــه ای خبــر 
از انجــام برخــی اقدامــات و رایزنی هــا نســبت بــه انتقــال »مــوزه هنرهــای 
معاصــر تهــران« از وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی بــه »ســازمان میــراث 

فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری« داد.
ایــن شــورای هماهنگــی کــه هفــت انجمــن »هنرمنــدان نقــاش«، »هنرمندان 
»طراحــان گرافیــک«،  »تصویرگــران«،  »عکاســان«،  ســاز«،  مجســمه 
»خوشنویســان« و »ســفال و ســرامیک« را شــامل می شــوند، در ایــن 
ــداف  ــا اه ــته اند ت ــرده و خواس ــراض ک ــث اعت ــن بح ــه ای ــبت ب ــه نس بیانی
ــن  ــا مطــرح شــدن ای ــن ماجــرا روشــن شــود.از ســوی دیگــر ب ــاد ای و ابع
بحــث، زمزمه هــای دیگــری مبنــی بــر انتقــال مدیریــت و نظــارت بــر 
گالری هــای هنــری، حراج هــا و دیگــر موزه هــای هنــری بــه ســازمان 
میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری شــنیده شــده اســت، 
ــدان ایجــاد کــرده اســت.در ایــن  مــواردی کــه نگرانی هایــی از ســوی هنرمن
ــراث  ــول تاریخــی ســازمان می ــوال منق ــر اداره کل موزه هــا و ام ــان  مدی می
ــن  ــده، ای ــرح ش ــای مط ــا رِد بحث ه ــنا، ب ــا ایس ــو ب ــی در گفت وگ فرهنگ
درخواســت از ســوی ســازمان میــراث فرهنگــی، صنایع دســتی و گردشــگری، 
آن را ایــن طــور توضیــح  داد: صحبتــی کــه مطــرح شــده هیــچ ربطــی بــه 
ســازمان میــراث فرهنگــی نــدارد، ایــن ســازمان اصــال چنیــن قصــدی نــدارد. 

ــم.   ــذار می کنی ــم واگ ــان را ه ــای خودم ــی موزه ه ــا حت م

تخریب آرامستان امامزاده عبداهلل ادامه دارد
رییس کمیته میراث فرهنگی شورای شهر تهران:با وجود حکم دادستانی 

پیمانکار به کار خود ادامه می دهد 

بـه گفتـه خلیل آبـادی  بررسـی ها نشـان 
داده اسـت که با شـکایت صورت گرفته از 
سـوی اداره شهرسـتان ری و حکم صادر شـده از 
سـوی معاون دادسـتان، فعالیت هـای عمرانی 
متوقف شـده اسـت، خاطر نشـان کـرد: ولی در 
روزهـای گذشـته اداره اوقـاف ری مجـددا بدون 
توجـه به حکـم قضایی بخـش قابـل توجهی از 
ایـن محوطه را به بهانـه بازپیرایـی تخریب کرده 
اسـت. امـا ایـن اتفاقـات در حالـی رخ داده که 
رییـس اداره اوقـاف شـهرری ادعـای تخریـب 
قبـوردر جـوار امامـزاده عبـدهللا )ع( شـهرری را 

کـذب محـض خواند.

پرتال جامع گردشگری 
کشور راه اندازی می شود

میـراث  سـازمان  رییـس 
و  دسـتی  فرهنگی،صنایـع 
: پرتـال  گردشـگری کشـور گفـت 
جامع گردشـگری کشور ظرف 10 روز 
آینـده راه انـدازی مـی شـود. علی اصغر مونسـان افـزود : این 
پرتـال کـه به عنوان یک منبع و ماخذ اصلی گردشـگری اسـت 
در آن تمامـی اطالعـات مربـوط بـه مناطق تاریخـی ، طبیعی و 
گردشـگری کشـور گنجانده شـده اسـت. وی گفت : مردم می 
تواننـد با اسـتفاده از این پرتـال اطالعـات الزم را در زمینه های 
گردشـگری و اماکن تاریخی کشـور برای سـفر به همه مناطق 
کشـور اخـذ کننـد تـا از یکنواختـی سـفرها جلوگیـری شـود.

آغاز مرمت موزه تاریخ 
کشاورزی استان ایالم

از  ایـالم  معـاون میراث فرهنگـی  
مرمـت مـوزه تاریخـی کشـاورزی 
داد.رویـا  خبـر  ایـالم  اسـتان 
ارجمنـدی معـاون میراث فرهنگـی 
اسـتان امـروز 29 بهمـن 96 بـا اعـالم این خبر اظهـار کرد: 
»به منظـور آمادگـی و اسـتقبال از مسـافران نـوروزی، موزه 
تاریـخ کشـاورزی )کاخ فالحتی( اسـتان مرمت می شـود. 
از جملـه عملیـات مرمتـی کـه بـرای این موزه اجـرا خواهد 
شـد شـامل رنگ آمیـزی سـالن های نمایـش، رنگ آمیزی 
سـتون ها و تعمیـر حوض داخـل حیاط موزه، سـامان دهی 

و زیباسـازی فضـای سـبز اسـت.«

موزه ملی ایران به شبکه 
»مها« متصل شد

مــوزه ملــی ایــران، بــه شــبکه 
هشــدار الکترونیــک »مهــا« 
ــا«  ــرح »مه ــد.  ط ــل ش متص
ــای  ــه طرح ه ــی از جمل ــدار الکترونیک ــز هش ــا مرک ی
ــته  ــال گذش ــه از س ــت ک ــگیری ناجاس ــس پیش پلی
ــت.  ــده اس ــاز ش ــور آغ ــی در کش ــورت آزمایش به ص
ــی  ــوزه مل ــت م ــاالی امنی ــت ب ــه اهمی ــه ب ــا توج ب
ایــران، به عنــوان مــوزه مــادر کشــور، فرماندهــی 
ــن  ــگان حفاظــت میراث فرهنگــی کشــور اتصــال ای ی
ــا را در اولویت هــای کاری خــود  ــه شــبکه مه مــوزه ب

ــرار داد. ق

سوله نگهداری آثار 
باستانی  احداث می شود
میراث فرهنگـی،  مدیـرکل 
صنایع دسـتی و گردشـگری استان 
اردبیـل از احـداث سـوله نگهـداری 
آثار باسـتانی در منطقه شـهریری مشگین شـهر خبر داد.کریم 
حاجـی زاده مدیـرکل میراث فرهنگی این اسـتان  بـا اعالم این 
خبـر تصریـح کـرد: »ایـن سـوله به صـورت موقـت اجرا شـده 
باسـتانی منطقـه  نگهـداری سنگ افراشـته های  بـا هـدف  و 
پیرازمیان اجرا می شـود.« او تصریح کرد: »سنگ افراشـته های 
ایـن منطقـه از سـنگ های طبیعـی سـاخته شـده اند و قبل از 
اکتشـاف و بیـرون کشـیدن از دل خـاک نیـز در فضـای آزاد 

می شـدند.« نگهـداری 

میراثموزهگردشگری مرمت

دادسـتان عمومـی وانقـالب شهرسـتان جیرفـت از کشـف یـک 
رکاب عتیقه چهار هزار و 500 سـاله در جیرفت خبر داد. حسـین 
سـالمی گفـت: دقایقـی قبل یـک رکاب عتیقـه مربـوط به عصر 
مفـرق کـه بـه شـکل کیف دسـتی اسـت در یکـی از روسـتاهای 

حومـه جیرفت کشـف شـد.
سـالمی گفـت: ایـن شـی عتیقـه کـه مربـوط بـه چهـار هـزار و 
500 سـال پیـش اسـت، بـا تـالش پلیـس اطالعـات و امنیـت 

عمومی شهرسـتان جیرفت کشـف و در این زمینه سـه نفر متهم 
شناسـایی کـه اقدامـات بـرای دسـتگیری آنهـا در حـال انجـام 
اسـت. دادسـتان عمومـی وانقـالب شهرسـتان جیرفـت تصریح 
کـرد: ایـن شـی عتیقـه باسـتانی بـه رویـت کارشـناس میـراث 
فرهنگـی رسـید و اعـالم کـرد کـه ایـن رکاب از جنـس مرمریـت 
کیفـی شـکل مربـوط به عصر مفرق اسـت ارتفاع آن 2۸ سـانتی 
متـر و عـرض 2۸ سـانتی متـر وبـه قطـر ۸ سـانتی متر اسـت.

ســفیر آلمــان در تهــران در مراســم رونمایــی از پــروژه 
مستندســازی و مرمــت چهارســوق بــزرگ بــازار تهــران کــه 
ــح  ــرا شــد، تصری ــی اج ــی و آلمان ــران ایران توســط مرمتگ
کــرد: »امیــدوارم مــا و شــما در آینــده و در کنــار هــم 
ــت و  ــن حفاظ ــران زمی ــگ ای ــکوه فرهن ــا ش ــراث ب از می
ــان  ــل کلور-برشــتولد، ســفیر آلم ــم.« میکائی حراســت کنی
ــا اشــاره بــه ایــن نکتــه کــه هــر تهرانــی و هــر گردشــگر  ب

ــت:  ــد، گف ــی آی ــد م ــه وج ــوق ب ــد چهارس ــی گنب از زیبای
ــاق  ــی اتف ــن لحظات ــاید چنی ــفیر ش ــک س ــی ی »در زندگ

ــد.« نیفت
ــراز خرســندی از حضــور خــود در ایــن مراســم در  ــا اب او ب
بــازار تاریخــی تهــران گفــت: »ایــن بــازار ســفره رنگارنگــی 
از بازرگانــی و تجــارت، ســنت و فرهنــگ اســت و به راســتی 

کــه قلــب ایــن شــهر بــزرگ محســوب مــی شــود.«

یک رکاب عتیقه ۴۵۰۰ ساله در جیرفت کشف شد
جنس این شی مرمیت کیفی است

همکاری آلمان برای حفاظت آثار تاریخی ایران
 مرمت چهارسوق بزرگ بازار تهران با همکاری آلمانی ها بوده است

ریزش ۵۰ درصدی سفر ایرانی ها به خارج
رییس هیات مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی پیش بینی کرد: نوسانات 

نرخ ارز و افزایش چند برابری قیمت بلیت هواپیما در مسیرهای خارجی، تعداد 
سفرهای نوروزی به خارج از کشور را تا 50 درصد کاهش خواهد داد.

امیر رجبی 
خبرنگار / پیام ما
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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هواپیمای مسافربری تهران- یاسوج 
با بیش از 6۰ سرنشین در منطقه 
سمیرم اصفهان سقوط کرد.

پیام خبر

66کشتهدرسقوطهواپیمایتهران-یاسوج

ناوگانپیرهوایی؛بالیجانایرانیان

هواپیمابرجامینبود

هزارنفردرجستوجویالشه

اسامیمسافرانپروازتهران-یاسوج

»هواپیمــای تهران-یاســوج از رادار خــارج شــده اســت.« ایــن اولیــن خبــری 
بــود کــه دربــاره هواپیمــای ATR خــط تهــران- یاســوج منتشــر شــد. بــه یک 
ســاعت نکشــید کــه خبــر آمــد ایــن هواپیمــا در نزدیکــی ســمیرم اصفهــان 
ســقوط کــرده اســت. بــه گفتــه مجتبــی خالــدی، ســخنگوی اورژانــس کشــور 
ایــن هواپیمــا در حوالــی ســاعت هشــت از بانــد فــرودگاه مهرآبــاد بلنــد شــد 
و حــدود 50 دقیقــه بعــد از رادار خــارج شــد. ســاعتی بعــد شــرکت آســمان 
اعــالم کــرد کــه هواپیمــای ایــن شــرکت بــا کــوه دنــا برخــورد کــرده و همــه 
ــه  ــی ک ــد. در حال ــان باخته ان ــرواز ج ــه پ ــراه 6 خدم ــه هم ــافر آن ب 60 مس
تــالش نیروهــای امــدادی بــرای پیــدا کــردن الشــه هواپیمــا ادامــه داشــت و 
تــا لحظــه تنظیــم ایــن گــزارش خبــری از پیــدا کردن الشــه آن منتشــر نشــد، 
نماینــده مــردم ســمیرم در مجلــس شــورای اســالمی در ایــن رابطــه گفــت 
کــه افــراد محلــی در منطقــه صــدای مهیــب برخــورد هواپیمــا بــا کــوه دنــا را 
ــین در  ــا 66 سرنش ــا ب ــن هواپیم ــه ای ــت ک ــلیمی گف ــر س ــنیده اند. اصغ ش
منطقــه برفــی پادنــای ســمیرم ســقوط کــرده اســت. در ایــن میــان شــرایط 
بــد جــوی همچــون بــارش بــاران و مــه آلــود بــودن منطقــه، عملیــات امــداد 
ــا ســختی مواجــه کــرد. در همیــن حــال  دادســتان عمومــی و انقــالب  را ب
ــه عنــوان مدعــی العمــوم و در مقــام پیگیــری حقــوق  یاســوج گفــت کــه ب
عامــه ماجــرای تلــخ و تاســف بــار ســقوط هواپیمــا را پیگیــری مــی کنیــم. 
وفایــی، مدیــرکل مدیریــت بحــران کهگیلویــه و بویــر احمــد در ایــن خصــوص 
ــه  ــاد شــرایط در منطق ــرف زی ــی و ب ــه، بارندگ ــل م ــه دلی ــه ب ــرد ک ــالم ک اع

بســیار ســخت اســت.

امیدی پــور،  جــالل  نظــری،  مــژگان 
ــد  ــم عابدی،احم ــتمی، مری ــین رس حس
ــا داخــت،    ــری، روی ــد برزگ نظــری، محم
مجیــد اســالمی،  مهــدی قرعلی، غالمعلی 
احمــدی،  میــالد علی پــور،   افشــین 
دانشــی،     ایلیــا  ســید  انصــاری،    
ــا،     ــد عیدی نی ــی، محم ــیدطاها دانش س
علــی فرزانــه،    حمیــد هداوندخانــی،    
عــزت هللا حق شــناس   ابراهیــم جعفریان 
ــال  ــی،    ژی ــس خوبان ــخت   نرگ سی س
ایمانی مهر،عبدالرضــا  قلی پــور، 
نشــاطی فر،  نجــات،  کردی،محمــد 

محســن  زارع،  نوری،علــی  محمــد 
تقی پــور،  مصطفــی رضایــی، خلیــل 
شــهبد  یاری پــور،  شــاپور  آهنگــران، 
یاری پــور،  احمــد چرمیــان، ســیدرضا 
فاطمی طلــب،  پریســا ســوهانی، علیرضــا 
ــیر  ــوار، اردش ــکینه کاظمی ان ــی، س جامن
راد، بهــروز شــریف کاظمــی، ســید بهــزاد 
ســیادتی، حامــد امیری، محمــد فهیمی، 
ــی  ــد فهیم ــرور،  محم ــت صالحی پ رحم
هنزایی، ابوالقاســم فرهمنــدی، مهــدی 
ــلمان  ــرادی،  س ــد م ــور، عبداالح جاویدپ
ــد،   آذری،  امیــر پورشــاه آبادی، فاطمه دالون

کوثــر هردانــی، محمــد کبیریــان، علیرضــا 
ــدوی.  ــد مه ــر، حام کله

اسامی  خدمه پرواز ٣٧04 
هواپیمایی آسمان:

کاپیتان حجت هللا فوالد
خلبان دوم کاوه خلیلی

سرمهماندار محمد حسین فرش سنگی
مهماندار بهنام رضایی نیارکی

 3704 پــرواز  امنیــت  تیــم  اســامی 
آســمان: هواپیمایــی 

 محمود بهشتی
فرهاد معصومی

ایــن اولیــن بــار نیســت کــه ســقوط هواپیما 
جــان ایرانی هــا را می گیــرد. هواپیمایــی 
کــه روز گذشــته ســقوط کــرد، در ســال 
1993 ســاخته شــده و 25 ســال ســن 
ــر  ــه وزی ــت ک ــی اس ــن در حال ــت. ای داش
ــر  ــن خب ــه ای ــا اشــاره ب راه و شهرســازی ب
کــه فقــط 12 هواپیمــا بــا ســال تولیــد 2000 
ــه  ــر ســال گذشــته گفت ــم تی ــد داری ــه بع ب
بــود کــه میانگیــن عمــر مفیــد 166 فرونــد 

ــت  ــال اس ــاالی 23 س ــال ب ــای فع هواپیم
ــی  ــتاندارد بین الملل ــق اس ــا طب ــه قاعدت ک
تــا یــک ســال آینــده بایــد بازنشســته 
ــک  ــته ی ــال روز گذش ــن ح ــا ای ــوند. ب ش
هواپیمــای 25 ســاله ســقوط کــرد و 66 
نفــر جــان خــود را از دســت دادنــد. اگرچــه 
ــن  ــل ای ــد دلی ــط می گوین ــووالن ذیرب مس
ــد  ــرایط ب ــوده و ش ــی نب ــص فن ــه نق حادث
بــا کــوه  باعــث شــده هواپیمــا  جــوی 

ــدا  ــا پی ــه ت ــا از آنجایی ک ــد، ام ــورد کن برخ
شــدن جعبــه ســیاه هواپیمــا نمی تــوان بــه 
ــی  ــرایط آب و هوای ــدی ش ــی ب ــور قطع ط
ــداد  ــوه قلم ــا ک ــورد ب ــی برخ ــل اصل را دلی
ــم  ــا را ه ــودن هواپیم ــارج ب ــرد، از رده خ ک
ــوان در بیــن دالیــل ســقوط قــرار داد.  می ت
بــه خصــوص کــه 23 روز قبــل هــم پــرواز 
شــرکت هواپیمایــی آســمان کــه بــا همیــن 
مــدل از هواپیمــا انجــام می شــده پــس از 

بلنــد شــدن از فــرودگاه مهرآبــاد در میانه راه 
بــا نقــص فنــی مواجــه می شــود و بــار دیگر 
ــا  ــن هواپیم ــردد. ای ــاز می گ ــران ب ــه ته ب
ــار  ــی ب ــص فن ــدن نق ــرف ش ــس از برط پ
ــات خــود  ــه عملی ــد و ب ــرواز می کن دیگــر پ
ــروز  ــح دی ــه صب ــا این ک ــد ت ــه می ده ادام
بــر اثــر برخــورد بــا کــوه دنــا ســقوط کــرد و 
ــرو  ــه کام مــرگ ف 66 سرنشــین خــود را ب

ــرد. ب

ماجراینقصفنیدرپرواز24روزپیش

براســاس آمارهــای موجــود، میانگیــن عمــر نــاوگان هوایــی ایــران 23 اســت کــه دو 
برابــر متوســط عمــر جهانــی محســوب می شــود. هواپیمایــی آســمان در ایــن میــان 
بــا میانگیــن عمــر 24.7 ســال دارای پیرتریــن نــاوگان هوایــی اســت. میانگین عمر 

ایرالین هــای ایرانــی بــه شــرح زیــر اســت:
در اولیــن ســاعات ســقوط ایــن هواپیمــا اعــالم شــد کــه هواپیمــای ATR آســمان 
ــازمان  ــابق س ــاون س ــا مع ــوده ام ــی ب ــده برجام ــداری ش ــای خری ــزو هواپیماه ج
هواپیمــای کشــوری در ایــن خصــوص گفــت کــه هواپیمــای ســقوط کــرده شــرکت 
ــن  ــاوگان ای ــل در ن ــال قب ــدود 20 س ــه از ح ــت ک ــی اس ــزو هواپیماهای ــمان ج آس
شــرکت فعــال بــوده و ارتباطــی بــا قراردادهــای جدیــد نــدارد. ایــن هواپیمــا از اواخــر 
دهــه 70 در نــاوگان شــرکت آســمان فعــال بــوده و قــرارداد آن ارتباطــی بــا ATRهــای 

خریــداری شــده جدیــد از ســوی ایــران ایــر نــدارد.

ذوالفقــار رییســی، دهیــار کنــگان کــه هواپیمــا در نزدیکــی ایــن منطقــه ســقوط 
کــرد گفــت کــه بــرای پیــدا کــردن الشــه ایــن هواپیمــا حــدود یــک هــزار نفــر 
در تــالش هســتند. جعفــرزاده، ســخنگوی ســازمان هواپیمایــی کشــوری هــم 
در ایــن رابطــه گفــت کــه همــه گروه هــای دخیــل فعــال هســتند تــا اطالعــات 
دقیق تــری پیــدا کنیــم و محــل ســقوط هواپیمــا هــم یکــی از ســواالتی اســت 
کــه هنــوز پاســخ آن بــرای مــا مشــخص نیســت و تنهــا مــی دانیــم کــه بعــد از 

مدتــی هواپیمــا در نزدیکــی یاســوج از رادار حــذف شــد.

ماهان: 23.1
کیش: 21.1

ایران ایر: 20.6
ایران ایرتور: 22.6

کاسپین: 22.4
تابان: 20.9

قشم: 20.7
آتا: 22.5

زاگرس: 23.7
اترک: 24.6
معراج: 18.6

نفت ایرالین: 24.1

سپهران: 21.6
ساها: 19.9

آسمان: 24.7

66 سرنشین پرواز ۳۷۰۴ تهران-یاسوج شرکت آسمان بر اثر برخورد با کوه دنا، جان باختند
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گزارش 

قائــم مقــام وزیــر نیــرو در جلســه 
انســجام بخشــی مدیــران  شــورای 
گفــت:  اهــواز،  در  نیــرو  وزرارت 
ــده در  ــام ش ــات انج ــه اقدام مجموع
ــر  یــک ســال گذشــته تاثیــر خوبــی ب
ــته  ــرق داش ــبکه آب و ب ــداری ش پای

ــال  ــه س ــبت ب ــال نس ــرایط امس و ش
ــرده  ــدا ک ــود چشــمگیری پی ــل بهب قب

ــت. اس
ســتار محمــودی در جمــع مدیــران 
صنعــت آب و بــرق اســتان اظهــار 
کــرد: هــدف از ایــن ســفر بررســی 

بــر  غبــار  و  گــرد  پدیــده  اثــرات 
روی آب و بــرق اســتان و شــنیدن 
راهکارهــای الزم اســت تــا آنهــا بــرای 
ــه وزارت  ــتادی ب ــتیبانی س ــک پش ی

نیــرو منتقــل شــوند.
همــه  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  وی 
دســتگاه هــای اجرایــی خوزســتان 
بــرای رفــع مشــکالت بــه ویــژه حــوزه 
آب و بــرق همــکاری الزم را داشــتند، 
ــف در  ــه اقشــار مختل ــرد: هم ــان ک بی
ــال  ــکالت س ــل مش ــرای ح ــتان ب اس
بــا  را  خوبــی  همــکاری  گذشــته 

ــد  ــتند و بای ــرق داش ــت آب و ب صنع
از تمامــی آنهــا تقدیــر و تشــکر کــرد.

ــاره  ــا اش ــرو ب ــر نی ــام وزی ــم مق قائ
ــه اقدامــات انجــام  ــه اینکــه مجموع ب
شــده تأثیــر خوبــی داشــت و شــرایط 
امســال نســبت بــه ســال قبــل بهبــود 
پیــدا کــرده اســت، تصریــح کــرد: 
ــده گام  ــن ش ــای تدوی ــه ه ــا برنام ب
ــش  ــع مشــکالت پی ــرای رف ــه گام ب ب
آمــده بــر اثــر گــرد و غبــار در صنعــت 

ــرد. ــم ک ــت خواهی ــرق حرک آب و ب

ــرب  ــهرهای غ ــته در ش ــه از  دو روز  گذش ــی ک بارندگ
اســتان کرمانشــاه آغــاز شــد و همچنــان نیــز بــه تناوب 
اســکان  آبگرفتگــی چادرهــای  باعــث  دارد،  ادامــه 
ــکونی  ــای مس ــب واحده ــر، تخری ــه زدگان، معاب زلزل
ذهــاب،  ســرپل  در  فنــی  ابنیــه  بــه  خســارت  و 
ــاران  ــارش ب ــداوم ب ــرب شــد. ت قصرشــیرین و گیالنغ
در روز شــنبه مشــکالتی را بــرای اهالــی قصرشــیرین، 
ــیب  ــل آس ــه دلی ــه ب ــرب ک ــاب و گیالنغ ــرپل ذه س
دیدگــی و تخریــب منازلشــان بــر اثــر زلزلــه 7 و ســه 
دهــم ریشــتری 21 آبــان در چادرهــا و کانکــس هــای 
ــرده  ــاد ک ــد، ایج ــی برن ــر م ــه س ــت ب ــکان موق اس

ــت. اس
اســتان  هوشناســی  اداره کل  بینــی  پیــش  طبــق 
کرمانشــاه، ناپایــداری جــوی و بــارش هــا تــا اواســط 

ــه دارد. ــاری ادام ــه ج هفت

آبگرفتگی معابر شهری قصرشیرین 
ــیرین  ــدار قصرش ــی فرمان ــی و اجتماع ــاون سیاس مع
در میــزان بــارش بــاران در دو روز گذشــته در ایــن 
شهرســتان مــرزی را 31 میلیمتــر اعــالم کــرد و گفــت: 
بــارش هــا عــالوه بــر آبگرفتگــی معابــر شــهری، باعــث 

ــه زدگان  ــی زلزل ــای برخ ــل چادره ــه دخ ــوذ آب ب نف
شــد و ایــن امــر مشــکالتی را بــرای آنــان ایجــاد کــرده 

اســت. 

نفوذ باران به داخل چادرها 
ــاب،  ــرپل ذه ــته در س ــاران در دو روز  گذش ــارش ب ب
عــالوه بــر آبگرفتگــی معابــر شــهری، باعــث و نفــوذ آب 
بــه داخــل چادرهــا و کانکــس هــای زلزلــه زدگان شــد. 
ــارش هــای دو  ــدار ســرپل ذهــاب نیــز میــزان ب فرمان
ــالم  ــر اع ــتان را 30 میلمت ــن شهرس روز گذشــته در ای
کــرد و اظهارداشــت: بــارش هــا باعــث آبگرفتگــی 
معابــر شــهری و نفــوذ آب بــه داخــل چادرهــا و 
کانکــس هــای اســکان موقــت زلزلــه زدگان شــد.اکبر 
بحــران  مدیریــت  ســتاد  کــرد:  بیــان  ســنجابی 
ــتگاه  ــت و دس ــاش اس ــاده ب ــال آم ــتان در ح شهرس
ــانی و  ــک رس ــتند و کم ــای کار هس ــدادی پ ــای ام ه
ــوان  ــام ت ــا تم ــه زدگان را ب ــه زلزل ــانی ب ــات رس خدم

ــد. ــی دهن ــام م انج
ــز از  ــاب نی ــرپل ذه ــرورش س ــوزش و پ ــس آم ریی
ــاب  ــت عصــر شــهر ســرپل ذه ــدارس نوب ــی م تعطیل
ــس  ــهری و کانک ــر ش ــی معاب ــه آبگرفتگ ــه ب ــا توج ب

ــرداد. ــای درس خب ه
همانطــور کــه ایرنــا نوشــت،ریزش کــوه، تخریــب واحــد 
مســکونی و کشــته شــدن یــک تــن در گیالنغــرب  را 

بــه همــراه داشــت .

ــارش 45  ــز از ب ــرب نی ــداری گیالنغ ــت فرمان سرپرس
میلیمتــری بــاران در 48 ســاعت گذشــته در ایــن 
ــر و  ــاران منج ــارش ب ــت: ب ــرداد و گف ــتان خب شهرس
ریــزش کــوه در منطقــه چمــن گلیــن، تخریــب 2 
ــد  ــن و چن ــک ت ــدن ی ــته ش ــکونی، کش ــزل مس من

ــت. ــراه داش ــه هم ــدوم را ب مص
وی میــزان بــارش هــای امســال گیالنغــرب را از 
ــر  ــون 188 میلیمت ــدای ســال زراعــی جــاری تاکن ابت
اعــالم کــرد. شهرســتان هــای قصرشــیرین و ســرپل 
ذهــاب و گیالنغــرب در غــرب کرمانشــاه بیــش از 210 

ــد. ــت دارن ــن جمعی ــزار ت ه

پایداری شبکه آب و برق

در گرو استمرار کارهای ضربتی 

برگزارینخستینیادواره

شهیدغالمرضاسلطانی

ــگاه  ــلطانی در باش ــا س ــهید غالمرض ــالب، ش ــهید انق ــادواره ش ــتین ی نخس
ــن  ــام  ســی ونهمی ــا ای ــان ب ــد. همزم ــزار گردی ــرج برگ ــالد شــهرداری ک می
ــگاه شــهید ســلطانی  ــا هماهنگــی مســوولین پای فجــر انقــالب مراســمی ب
شــهرداری کــرج وبــا حضــور  فرماندهــان ســپاه، ســردار »عبدالفتــاح 
ــلطانی  ــواده شهیدس ــدس ، خان ــاع مق ــان دوران دف ــان« از فرمانده اهوازی
، مســوولین بنیــاد شــهید و امــور ایثارگــران ، مســوولین بنیــاد حفــظ آثــار 
ونشــر ارزش هــای دفــاع مقــدس ، نماینده مجلش شــورای اســالمی ســردار 
ــس  ــب ریی ــدی نائ ــور وحی ــهری و منص ــت ش ــران مدیری ــان ، مدی اکبری
شــورای اســالمی شــهر کــرج و جمــع کثیــری از خانــواده هــای معــزز شــهدا 
و جانبــازان برگــزار شــد .فرمانــده پایــگاه بســیج شــهید ســلطانی شــهرداری 
ــد  ــتعانت از خداون ــا اس ــت ب ــر اس ــگاه مفتخ ــن پای ــرد : ای ــان ک ــرج بی ک
ــهای  ــداری از ارزش ــتای پاس ــدی و در راس ــه اله ــه ائم ــل ب ــال و توس متع
اصیــل و نورانــی انقــالب اســالمی در قالــب برنامــه هــای فرهنگــی و مذهبــی 
و ماموریــت هــای ابالغــی بســیج توانســته اســت منشــاء خیــرات و بــرکات 

ــگاه باشــد . ــن پای ــرای بســیجیان و پرســنل ای ب
محمــد قاســمی ونــد تصریــح کــرد : خــدارا شــاکریم ایــن پایــگاه توانســته 
پرچمــدار نــام، یــاد و راه شــهید واالمقــام شــهرمان ، اســتاد اخــالق حجــت 
االســالم غالمرضــا ســلطانی باشــد و بــا تــالش بســیجیان عزیزمــان مفتخــر 
بــه کســب مقــام اول طــرح اســوه کشــوری و همچنیــن کســب افتخــار موفــق 
ــن  ــتان در پنجمی ــدی اس ــیج کارمن ــای بس ــن پایگاهه ــگاه در بی ــن پای تری
جشــنواره مالــک اشــتر باشــیم و مطمئنــا همــه ایــن موفقیــت هــا مرهــون 
عنایــت خــدای متعــال و همراهــی روح ایــن شــهید واال مقــام مــی باشــد .

بــارش بــاران در 48 ســاعت گذشــته در بارندگی و تشدید مشکالت زلزله زدگان 
ــی  ــر آبگرفتگ ــالوه ب ــاب، ع ــرپل ذه س
معابــر شــهری، باعــث و نفــوذ آب بــه داخــل 
ــد.  ــه زدگان ش ــای زلزل ــس ه ــا و کانک چادره
سرپرســت فرمانــداری گیالنغــرب بــارش هــای 
دو روز گذشــته در شهرســتان گیالنغــرب منجــر 
بــه ایجــاد خســارت بــه برخــی از مناطــق ایــن 
شهرســتان ازجملــه واحدهــای مســکونی و 

ــی شــد. ــه هــای فن ــر ابنی دامــی ، راه و دیگ
طبــق پیــش بینــی اداره کل هوشناســی 
اســتان کرمانشــاه، ناپایــداری جــوی و بــارش 

ــه دارد. ــاری ادام ــه ج ــط هفت ــا اواس ــا ت ه

لزوم رسیدگی به 
کمپ های ترک اعتیاد 

ــدار ارومیــه گفــت: بایــد  فرمان
آســان  دسترســی  از  مانــع 
جوانــان بــه مــواد مخــدر شــد.

در  خانــی  حســن  عبــاس   
ــواد مخــدر  ــا م ــارزه ب ــی مب جلســه شــورای هماهنگ
شهرســتان اعتیــاد را یــک بــالی خانمــان ســوز 
دانســت و افــزود: تــالش هــا و برنامــه ریــزی هــا در 
مبــارزه بــا مــواد مخــدر بایــد نمــود عینــی در جامعــه 
ــه  ــرد: ب ــح ک ــه تصری ــدار ارومی داشــته باشــد. فرمان
ــد  ــاد بای ــرک اعتی ــای ت ــود کمپ ه ــکالت و کمب مش

ــود. ــیدگی ش رس

خسارت 2 میلیاردی 
بارش های اخیر به برق 

ــط عمومــی شــرکت  ــر رواب مدی
از  لرســتان  بــرق  توزیــع 
ریالــی  خســارت دو میلیــارد 
بــرق  بــه  اخیــر  بارش هــای 

داد. خبــر  اســتان 
مجیــد امرایــی ظهــار کــرد: در بارش هــای اخیــر 
اســتان حــدود 2 میلیــارد ریــال بــه تأسیســات 
ــرق  ــن ب ــد. همچنی ــارت وارد آم ــتان خس ــرق اس ب
برخــی از نقــاط در اســتان قطــع شــد کــه بــا تــالش 
ممکــن  زمــان  کمتریــن  در  اجرایــی  اکیپ هــای 

مشــکالت رخ  داده رفــع و بــرق وصــل شــد.

وجود دالالن، یکی از 
موانع رونق اقتصادی

از موانــع  یکــی  زابــل  رمانــدار 
در  اقتصــادی  رونــق  و  تولیــد 
منطقــه را وجــود دالالن برشــمرد 
ــش  ــد  کوش ــه بای ــت: هم و گف
ــاه و  ــادی کوت ــدان و دالالن اقتص ــت مفس ــا دس ــد ت کنن

قطــع شــود.
 هوشــنگ ناظــری در جلســه کمیتــه برنامــه ریــزی 
ــت علیرغــم مشــکالت  ــرد: دول ــار ک ــل اظه شهرســتان زاب
ــتغال و  ــاد اش ــال ایج ــه دنب ــد ب ــه ج ــه دارد ، ب ــی ک مال
ــه  ــز ب ــکاری اســت و توجــه خاصــی نی ــرخ بی کاهــش ن

اســتان سیســتان و بلوچســتان دارد.

سهم اشتغال زایی 
قم ۱6 هزار نفر است

اشــتغال  کارگــروه  دبیــر 
طبــق  گفــت:  قــم  اســتان 
ثبــت  ســامانه  بــرآورد 
ــم در ســال  اشــتغال کشــور رصــد ســهم اشــتغال ق

اســت. شــده  تعییــن  نفــر  هــزار   16 جــاری 
 مصطفــی کاویانــی غــروب شــنبه در دهمیــن جلســه 
ــواد)ع(  ــام ج ــالن ام ــه در س ــتغال ک ــروه اش کارگ
ــدود  ــرد: ح ــار ک ــد، اظه ــزار ش ــم برگ ــتانداری ق اس
ــه  ــت ک ــیده اس ــاد رس ــه انعق ــرح کارورزی ب 215 ط
ــده  ــق ش ــه محق ــد از کل برنام ــون 12.5 درص ــا کن ت

اســت.

قمزابل ارومیه  لرستان 

 مهنــاز پاشــائی: نشســت مســووالن خانــه مطبوعــات اســتان 
آذربایجــان شــرقی بــا اصحــاب رســانه مراغــه بــا هــدف اعــالم 
رویکــرد و اطــالع رســانی برنامــه هــای خانــه مطبوعات اســتان 
و همچنیــن بررســی تاســیس نمایندگــی خانــه مطبوعــات در 
ــا در  ــگار م ــزارش خبرن ــه گ ــد .ب ــزار ش ــتان برگ ــن شهرس ای
تبریــز، نخســتین نشســت فّعــاالن عرصــه رســانه و مطبوعــات 
ــا حضــور فیاضــی رئیــس اداره فرهنــگ  شهرســتان مراغــه، ب
و ارشــاد اســالمی مراغــه، فــالح رییــس هیئــت مدیــره خانــه 
مطبوعــات آذربایجــان شــرقی، شــفیعی مدیرخانــه مطبوعــات 

اســتان و و نیــز فّعــاالن عرصــه مطبوعــات و رســانه شهرســتان 
در محــّل اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی مراغــه برگــزار 
گردیــد. وی افــزود: پشــتیبانی و تقویــِت عرصــه اّطالع رســانی 
نیازمنــد تعامــل و همبســتگِی رســانه ها اســت و بالّطبــع ایــن 
ــوزه  ــکالت ح ــع مش ــر در رف ــل مؤّث ــی از عوام ــی یک یکپارچگ
رســانه خواهــد بــود. وی گفــت: در تطبیــق بــا اساســنامه بــه 
ــت  ــت عضوی ــری اعضــا جه ــال تشــویق و جــذب حداکث دنب
ــا بتوانیــم بیــش از پیــش در  ــه مطبوعــات هســتیم ت در خان

خدمــت عزیــزان خبرنــگار و اصحــاب رســانه باشــیم .

 معــاون اشــتغال و خودکفایــی کمیتــه امــداد اســتان مرکــزی 
ــزار و 531  ــک ه ــون ی ــاری تاکن ــال ج ــدای س ــت: از ابت گف
ــداد  ــه ام ــان کمیت ــرای مددجوی ــتایی ب ــغلی روس فرصــت ش
ــار  ــاد شــده اســت.مجید مشــهدی اظه ــزی ایج ــتان مرک اس
ــداف  ــی از اه ــان یک ــرای مددجوی ــاد اشــتغال ب داشــت: ایج
کمیتــه امــداد اســت کــه در ایــن راســتا کمیتــه امــداد اســتان 
مرکــزی بــرای جلوگیــری از مهاجــرت از روســتاها نســبت بــه 
ــرای مددجویــان تحــت حمایــت در  ایجــاد اشــتغال پایــدار ب
ــان  ــت.وی بی ــرده اس ــدام ک ــروم اق ــق مح ــتاها و مناط روس

کــرد: از ابتــدای ســال جــاری تاکنــون یــک هــزار و 531 
ــداد  ــه ام ــان کمیت ــرای مددجوی ــتایی ب ــغلی روس فرصــت ش
اســتان  ایجادشــده کــه بــرای ایــن امــر اعتبــاری بالغ بــر 25 
میلیــارد تومــان اختصــاص داده شــده اســت.معاون اشــتغال 
ــرد:  ــح ک ــزی تصری ــتان مرک ــداد اس ــه ام ــی کمیت و خودکفای
اعتبــارات مــورد نیــاز بــرای ایجــاد اشــتغال پایــدار مددجویــان 
و  روســتایی  مناطــق  در  امــداد  حمایــت کمیتــه  تحــت 
ــارات  ــدان و اعتب ــتغال نیازمن ــدوق اش ــق صن ــروم از طری مح

قرض الحســنه بانکــی تأمین شــده اســت.

ایجاد 1۵31 فرصت شغلی برای ممدجویان نشست مسووالن خانه مطبوعات با اصحاب رسانه 

۳ روستای استان بوشهر در بین نامزدهای دوستدار کتاب
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی بوشهر گفت: سه روستای محمد صالحی، 

زیارت ساحلی و گورک سادات از استان بوشهر در بین نامزدهای نهایی جشنواره 
روستاها و عشایر دوستدار کتاب کشور قرار گرفتند.
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این صفحه می خوانیم
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  بهنــام جعفــری نماینده دادســتان عمومی و انقالب کرمان ضمن هشــدار به پیام ایران
تهدیدکنندگان ســالمت غذایی مردم، اعالم کرد: در راســتای حفظ حقوق عامه 
و تامیــن امنیــت غذایی مردم یک رســتوران  و مرکز تهیــه نان فانتزی  معروف 
شد. پلمب 

ــتردگی  ــه گس ــاره ب ــا اش ــنجان ب ــهردار رفس ش
ــا  ــم ب ــت: امیدواری ــنجان، گف ــهر رفس ــاز ش و نی
همــکاری تمــام دســتگاه ها و حمایــت مجموعــه 
دولــت بحــث بازآفرینــی در شــهر رفســنجان بــه 

طــور جــدی آغــاز شــود. محمدرضــا عظیمــی زاده 
ظهــر شــنبه در جلســه ســتاد بازآفرینــی شــهری 
رفســنجان اظهــار داشــت: بحــث بازآفرینــی زنده 
ســازی فرهنــگ و آداب و رســوم گذشــته را نیــز با 

خــود دارد و بحــث هــای فرهنگــی اجتماعــی در 
کنــار بازآفرینــی شــهری و پایداربــودن بازآفرینی 
اهمیــت دارد. در طــرح بازآفرینی اســتفاده بهینه 
ــه ای  ــه گون ــا ب ــه از آنه ــده شــده ک ــع دی از مناب
ــره  ــده از آن بی به ــل آین ــه نس ــم ک ــره ببری به
ــهری  ــی ش ــی بازآفرین ــدوده مکان ــد. مح نباش
صرفــًا بافت فرســوده ســکونتگاههای غیررســمی 
ــگاه  ــد ن ــه کل شــهر بای ــه نســبت ب نیســت بلک

بازآفرینــی باشــد.

بازآفرینی در رفسنجان 

به طور جدی آغاز شود

129 میلیارد  ریال، ارزش پرونده های قاچاق استان
بیش از 129 میلیارد ریال ارزش محکومیت های آراء صادره پرونده های 

قاچاق کاال در سال جاری است 

 129میلیارد ریال، ارزش محکومیت های صادره پرونده های قاچاق استان

ایـن  مدیـرکل تعزیـرات حکومتـی اسـتان کرمـان در 
جلسـه گفـت:  در 10 ماهـه سـال جـاری ورودی پرونده 
درصـد   8 کمـی  نظـر  از  تعزیـرات  بـه  قاچـاق  هـای 
افزایش نسـبت به 12 ماه سـال قبل داشـته اسـت.یک 
هـزار و 59٣ فقـره پرونـده در سـال جاری بـه تعزیرات 
وارد شـده کـه بـا ورودی هـای قبـل، یـک هـزار و 604 
پرونـده مختومه شـده اسـت.بیش از 129 میلیارد ریال 
ارزش محکومیـت هـای آراء صادره در سـال جاری بوده 
اسـت.وی بـا اشـاره به اینکه در سـال گذشـته یـک هزار 
و 442 فقـره پرونـده ورودی بـه تعزیـرات داشـته ایـم، 
بیـان کـرد: خروجی تالش های دسـتگاه هـای مختلف 
در مبـارزه بـا قاچـاق کاال، صـدور رای اسـت و نظـرات 
کارشناسـی بـرای مـا از اهمیـت زیـادی برخوردار اسـت 

و تاثیـر ایـن نظـرات در صـدور رای خیلـی مهم اسـت.

و  برخـی سـکونتگاه ها  رفسـنجان گفـت:  شـهردار 
بافـت هـای تاریخی اصـال توان جـا دادن جمعیت 
را از نظـر زیرسـاخت، خدمـات، وضعیـت فرهنگی و 
اجتماعـی ندارند لـذا این دقت نظـر را می طلبد هم 
از کمک هـای دولـت درسـت اسـتفاده شـود هـم 
کاری کـه قـرار اسـت جدیـد انجام شـود بـا رویکرد 
بازآفرینـی انجام شـود کـه ما ایرانشـهر جامع خوب 

در رفسـنجان داشـته باشیم.

ــرات  ــرکل تعزی ــری مدی ارســالن می
حکومتــی اســتان کرمــان در  جلســه 
کمیســیون  در  یکشــنبه  صبــح 
ــارزه  ــی مب ــزی و هماهنگ ــه ری برنام
بــا قاچــاق کاالی اســتان کرمــان 
ــاری  ــال ج ــه س ــت:  در 10 ماه گف
ورودی پرونــده هــای قاچــاق بــه 
تعزیــرات از نظــر کمــی 8 درصــد 
ــاه ســال  ــه 12 م افزایــش نســبت ب
و  هــزار  اســت.یک  داشــته  قبــل 
593 فقــره پرونــده در ســال جــاری 
بــه تعزیــرات وارد شــده کــه بــا 
ورودی هــای قبــل، یــک هــزار و 
ــده مختومــه شــده اســت. 604 پرون

ــال ارزش  ــارد ری ــش از 129 میلی بی
در  آراء صــادره  محکومیــت هــای 
ــا  ــت.وی ب ــوده اس ــاری ب ــال ج س
ــته  ــال گذش ــه در س ــه اینک ــاره ب اش
یــک هــزار و 442 فقــره پرونــده 
ــم،  ــته ای ــرات داش ــه تعزی ورودی ب

ــای  ــالش ه ــرد: خروجــی ت ــان ک بی
ــارزه  ــف در مب ــای مختل ــتگاه ه دس
بــا قاچــاق کاال، صــدور رای اســت 
ــا از  ــرای م ــی ب ــرات کارشناس و نظ
ــت و  ــوردار اس ــادی برخ ــت زی اهمی
تاثیــر ایــن نظــرات در صــدور رای 

ــت. ــم اس ــی مه خیل

قاچاق، به اقتصاد کشور و 
سالمت مردم لطمه می زند

ــتاندار  ــی اس ــی امنیت ــاون سیاس مع
کرمــان گفــت: قاچــاق کاال و ارز از نظــر 
ــور  ــه کش ــی ب ــه بزرگ ــادی لطم اقتص
ــر از بحــث  ــم ت ــه مه ــد و نکت مــی زن
اقتصــادی، ســالمت مــردم اســت.
آنطــور کــه ایســنا مــی نویســد حمیــد 
ــار  ــه اظه ــن جلس ــدی  در ای ذکاءاس
در ســال  زیــادی  پیشــرفت  کــرد: 
جــاری در رونــد مبــارزه بــا قاچــاق کاال 
ــم. ــته ای ــان داش ــتان کرم و ارز در اس
ــی و  ــای انتظام ــا و نیروه ــران م مدی

اطالعاتــی بــا پشــتیبانی قــوه قضائیــه 
ــد  ــیده ان ــت کش ــوارد زحم ــن م در ای
و کارهــای خوبــی هــم در کشــف 
و هــم  بــزرگ  باندهــای  انهــدام  و 
برخــورد در مــوارد دیگــر اعــم از قاچــاق 
ــت. ــه اس ــورت گرفت ــوخت و ... ص س
ــداف  ــا اه ــز ب ــده نی ــه ســال آین برنام
مشــخص در کمیســیون تدویــن و 
ارائــه مــی شــود تــا راهــکار آمــاده ای 
ــا قاچــاق داشــته باشــیم. ــازه ب در مب
قاچــاق کاال و ارز از نظــر اقتصــادی 
لطمــه بزرگــی بــه کشــور مــی زنــد کــه 
هــم ســطح اشــتغال را پاییــن آورده و 
هــم تولیــد را دچــار مشــکل مــی کنــد.
ــادی،  ــث اقتص ــر از بح ــم ت ــه مه نکت
اســت و چندیــن  ســالمت مــردم 
ــف  ــه هــای مختل ــا وزارتخان جلســه ب
داشــته ایــم کــه همــواره بحــث بودجــه 
ــت. ــوده اس ــرح ب ــه مط ــن زمین در ای
اگــر قــرار اســت مــردم گوشــت آلــوده 

ــای  ــوده پ ــم آل ــرده و س ــرف نک مص
ــد بودجــه هــا در  ــرود،  بای ــان ن درخت
ــه  ــود. ب ــه ش ــا هزین ــه ه ــن زمین ای
ــذاری دام کار  ــالک گ ــال پ ــوان مث عن
ســختی نیســت و بودجــه هــم تامیــن 
مــی شود.ســالمت مــردم خیلــی مهــم 
ــژه  ــه وی ــا ب ــد آمــوزش ه اســت و بای
ــای  ــل ه ــتفاده از مکم ــه اس در زمین
ــا داده شــود  ــواده ه ــه خان ورزشــی ب
تــا جوانــان ســالمت خــود را بــه خطــر 
نیندازند.تاکیــد ایــن اســت کــه میــوه 
قاچــاق در شــب عیــد نداشــته باشــیم 
و بایــد کارشناســان جهــاد کشــاورزی 
نظــر صریــح و قطعــی بدهنــد کــه این 
ــدارد. ــه بودجــه ن ــازی ب نظــر دادن نی

ســعی کــرده ایــم نیروهــای امنیتــی 
و انتظامــی را وارد مســائل جــزء و 
ــز دوســتان روی  ــم و تمرک ــازار نکنی ب
باندهــای بــزرگ باشــد و مســائل 
ــد. ــرل کنن ــاف کنت جــزء را خــود اصن

وی بــا بیــان اینکــه بایــد مدیــران 
دخیــل در مبــارزه بــا قاچــاق ارزیابــی 
و از نیروهــای نمونــه و زحمــت کــش 
تقدیــر شــود، افــزود: اگــر براثــر گنــدم 
ــده  ــای آین ــل ه ــوده، نس ــال آل و نه

ــا مقصــر هســتیم  ــد، م آســیب ببینن
ــام  ــیم.باید در ای ــو باش ــد جوابگ و بای
جهــاد  ســال کارشناســان  پایانــی 
کشــاورزی 24 ســاعته فعــال باشــند 
تــا شــاهد مــوارد انتقــال قاچــاق 

ــیم. نباش

افزایش کشفیات 
سوخت قاچاق

ــل  ــب مدیرعام ــاالری نس ــر س جعف
هــای  فــرآورده  پخــش  شــرکت 
ــن  ــز در ای ــان نی ــه کرم ــی منطق نفت
جلســه اظهــار کــرد: در ســال جــاری 
ــد  ــل 29 درص ــال قب ــه س ــبت ب نس
افزایــش کشــفیات ســوخت قاچــاق 
ــر  ــزار و 320 لیت ــزان 525 ه ــه می ب
ــده  ــره پرون ــه 300 فق ــم ک ــه ای داش
بررســی و جریمــه ای بــه مبلــغ 
بــه  تومــان  میلیــارد   10 از  بیــش 
خزانــه واریــز شــده اســت.تالش 
ــا رعایــت ســهمیه هــا،  مــی کنیــم ب
وضعیــت ســوخت کنتــرل شــود و بــا 
همــکاری ســازمان هــای انتظامــی و 
ــم در  ــرل، ه ــم در کنت ــی ه اطالعات
ــق  ــرآورده و کشــفیات موف ــع ف توزی

ــم. ــوده ای ب

زندان برای جرائم خرد و غیرعمد 
طراحی نشده است

رییـس کل محاکـم عمومـی و انقـالب کرمـان 
و  خـرد  جرائـم  بـرای  مکانـی  زنـدان  گفـت: 
خصوصـا جرائـم غیر عمد نیسـت بلکـه مکانی 
بـرای نگهـداری مجرمـان حرفـه ای و جرائـم 
سـازمان یافتـه و جرائـم علیـه امنیـت داخلی 
و خارجـی اسـت. حجت االسـالم محمدامیـر 
بخش هـای  تمامـی  از  بازدیـد  در  ابراهیمـی 
داشـت:  اظهـار  کرمـان،  موقـت  بازداشـتگاه 
رویکـرد سیسـتم قضائـی بـر ایـن اسـت کـه 
حداالمـکان از ورود بدهـکاران مالـی خـرد  بـه 

زنـدان جلوگیـری شـود.

ارتقای شهرهای زنگی آباد، 
اختیارآباد و شرف آباد کرمان به 

بخش جدید
در  راور  و  کرمـان  مـردم  نماینـده  زاهـدی 
مجلـس شـورای اسـالمی طـی نامـه کتبـی 
از وزیـر کشـور، درخواسـت کـرد تا شـهرهای 
زنگی آبـاد، اختیارآبـاد و شـرف آباد بـا توجـه 
ایـن شـهرها  بـاالی  بـودن ظرفیـت  دارا  بـه 
بـه یـک بخـش جدیـد در شهرسـتان کرمان 

تبدیـل شـوند.

دوره آموزش تخصصی آتش نشانی 
در کرمان در حال برگزاری است

مدیرعامـل سـازمان آتش نشـانی و خدمات 
ایمنی شـهر کرمـان از برگـزاری دوره آموزش 
کارکنـان  بـرای  نشـانی  آتـش  تخصصـی 
سـازمان آتـش نشـانی خبـر داد. ایـن دوره 
از روز شـنبه 2۸ بهمـن مـاه آغـاز شـده و بـه 
مـدت هشـت روز ادامـه دارد. علی عسـکری 
گفـت: ایـن دومیـن دوره تخصصـی اسـت 
کـه توسـط اسـتاد مجـرب سـازمان آتـش 
نشـانی تهـران در زمینـه فرماندهی عملیات و 
آمـوزش اطفـاء حریـق سـاختمان هـای بلند 

مرتبـه در حـال برگـزاری اسـت.

کارتونیست کرمانی در سومین 
جشنواره کشور رومانی با موضوع 

»نمک و فلفل« افتخار آفرید
کارتونیسـت  حسـینی  رزم  محمدصالـح 
جایـزه   39 کسـب  بـه  اشـاره  بـا  کرمانـی 
جشـنواره هـای بیـن المللـی اظهار کـرد: آمار 
جشـنواره هـا هـر سـاله متفـاوت اسـت امـا 
بـه طـور میانگیـن هـر سـال 200 جشـنواره 
خارجـی برگـزار می شـود که سـعی مـی کنم 
تـا جایـی کـه امـکان دارد جشـنواره ای را از 
دسـت ندهم.آنطـور کـه مهـر می نویسـد وی 
گفـت: در جشـنواره های داخلـی معموال حق 
کشـی بسـیار و عـدم اعتمـاد داوری وجـود 
هـای  جشـنواره  در  دلیـل  همیـن  بـه  دارد 

داخلـی شـرکت نمـی کنـم.

گزیده ها

بازدید ازكتابخانه های 
شهرستان های ارزوئیه،بافت ورابر

مدیــرکل کتابخانــه هــای عمومــی اســتان کرمــان طی 
ســفری یــک روزه بــه شهرســتانهای ارزوئیــه ،بافــت 
ــتانها  ــن شهرس ــی ای ــای عموم ــه ه ــر از کتابخان و راب
بازدیــد نمــود و بــا كتابــداران ایــن كتابخانــه هــا 
ــدار و گفتگــو كــرد. محمــد جــواد حســین زاده  طــی ســفری یــك روزه از  دی
ــه  ــه لیل ــاد، كتابخان ــت آب ــه هــای عمومــی امــام محمــد باقــر )ع(دول کتابخان
القدرارزوئیــه، امــام ســجاد )ع(خبــر، نیــك نفــس، دســتغیب بافــت، مرعشــی 
نجفــی بزنجــان وعالمــه مجلســی رابــر بازدیــد كردنــد.وی در ایــن ســفر گفــت: 
آنچــه طــی ســالهای گذشــته در زمینــه کتابخانــه هــای عمومــی شــاهد بودیــم 
ــوده اســت.  ــه رشــد ایــن مراکــز فرهنگــی ب ، نشــانگر حرکــت مناســب و رو ب
ــا و  ــه ه ــای ادارات كتابخان ــه روس ــد ک ــن بازدی ــا در ای ــه ه ــرکل كتابخان مدی
ــت:  ــد، گف ــی می کردن ــتان  وی را همراه ــتادی اس ــان س ــدادی ازکارشناس تع
ــانی در  ــالع رس ــای اط ــن پایگاهه ــی از مهمتری ــی  یک ــای عموم ــه ه کتابخان

ــه جامعــه هســتند. جهــت آگاهــی بخشــی و توســعه همــه جانب

استقرار نظام یکپارچه 
اطالعات مالیاتی

مدیــر کل امــور مالیاتــی اســتان کرمــان بــر 
شــفافیت فعالیتهــای اقتصــادی و اســتقرار نظــام 
یکپارچــه اطالعــات مالیاتــی تاکیــد کــرد. محمــد 
ــار داشــت: همــه فعــاالن اقتصــادی  ســلمانی اظه
اعــم از اشــخاص حقیقــی و حقوقــی و همچنیــن کلیــه دســتگاه هــای اجرایی 
موضــوع مــاده )5( قانــون خدمــات کشــوری، از جملــه صرافــی هــا، بانــک هــا 
و موسســات مالــی و اعتبــاری و بانــک مرکــزی جمهــوری اســالمی ایــران در 
اجــرای مــواد )169( و)169( مکــرر قانــون مالیاتهــای مســتقیم و بــه منظــور 
شــفافیت فعالیتهــای اقتصــادی و اســتقرار نظــام یکپارچــه اطالعــات مالیاتی، 
ــروش  ــد و ف ــود )خری ــالت خ ــه معام ــوط ب ــات مرب ــه اطالع ــد کلی موظفن
هرگونــه کاال و خدمــات مــن جملــه انــواع ارز( و همچنیــن اطالعــات هویتــی، 
ــاری،  ــی و اعتب ــی، پول ــات مال ــر اطالع ــخاص نظی ــی اش ــردی و دارای عملک
معامالتــی، ســرمایه ای و ملکــی اشــخاص حقیقــی و حقوقــی را در اختیــار 

ســازمان امــور مالیاتــی کشــور قــرار دهنــد.

شهرداریمالیاتکتابخانه
کرمــان  اســتاندار 
مــردم  بــه  گفــت: 
قــول  کرمــان 
ســایر  می دهــم 
تقاطع هــای غیرهم ســطح شــهر کرمــان حداکثــر 
تــا یک ســال و نیم آینــده بــه بهره بــرداری برســند.
علی رضــا رزم حســینی در آییــن افتتــاح پــل 
ــی و  ــهروندان کرمان ــر از ش ــن تقدی ــی ضم باغ مل
کســبه ی محــدوده ی ایــن پروژه هــا کــه مشــکالت 
اجــرای پروژه هــا را تحمــل می کننــد، گفــت: 
مــردم کرمــان می خواهنــد شهرشــان ســاخته 
شــود.مردم کاری بــه جناح هــای سیاســی ندارنــد 
و هــر فــردی از هــر جناحــی کــه خدمــت کنــد را 
قبــول دارند.رزم حســینی بــه ســابقه  ســاخت 

ــاره  ــان اش ــهر کرم ــطح ش ــای غیرهم س تقاطع ه
ــزاری  ــق خدمت گ ــه توفی ــت: روزی ک ــرد و گف ک
بــه مــردم اســتان کرمــان را پیــدا کــردم، مهنــدس 
ســیف الهی شــهردار وقــت طی جلســه ای گزارشــی 
از وضعیــت شــهر ارایــه کــرد؛ ازجملــه این که چنــد 
ــده  ــی دی ــرح تفصیل ــطح در ط ــع غیرهم س تقاط
شــده کــه بایــد ســاخته شــود. وی بــا بیــان 
این کــه بــا هماهنگی هــای انجــام گرفتــه، قــرارگاه 
ــد و ســاخت  ــان آم ــه کرم ــا ب ــا اصــرار م ــم ب خات
ــتگاه های  ــت: دس ــد، گف ــاز ش ــا آغ ــن پروژه ه ای
خدمت رســان نیــز همــکاری مطلوبــی کردنــد و در 
میــدان آزادی کــه هیــچ کــس جــرأت نداشــت بــه 
آن دســت بزنــد، طــی دو هفتــه تمــام تأسیســات 

آب، بــرق، گاز و مخابــرات جابه جــا شــد.

بهره برداری از تقاطع های غیرهم سطح 
کرمان تا یک سال و نیم آینده
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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صمت در مراسم پايانی معرفی صد شركت برتر ايران ) IMI100(كه با حضور وزير محترم 
صنعت، معدن و تجارت، برگزار گرديد، هلدينگ ميدكو  در بين 500 شركت بزرگ ايران، 

عنوان » شركت برتر صادرات گرا« را به خود اختصاص داد.
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ایران در ســال گذشــته نتوانســت 30 
درصــد از درآمدهــای صــادرات نفــت 
ــت  ــد. دول ــق کن ــود را محق و گاز خ
حســن روحانــی پیــش بینــی کــرده 
از  دالر  میلیــارد   18.36 بــود کــه 
محــل فــروش نفــت درآمــد کســب 
کنــد، اما تنهــا 13.06 میلیــارد دالر از 
ایــن درآمدهــا محقــق شــده اســت.
وزارت نفــت ایــران پیــش بینــی 
کــرده کــه درامــد کشــور از محــل 

ــی 2018  فــروش نفــت در ســال مال
امــا  برســد،  دالر  میلیــارد   40 بــه 
ــد  ــه دوره رش ــد ک ــی رس ــر م ــه نظ ب
درآمــد صــادرات نفــت ایــران بــه 
ــی رود  ــار م ــت. انتظ ــده اس ــر آم س
یکــی از عوامــل کاهــش درآمدهــای 
نفتــی ایران،افزایــش صــادرات نفــت 
ــش  ــن پی ــد. جدیدتری ــکا باش آمری
ــی  ــن الملل ــس بی ــای آژان ــی ه بین
انــرژی نشــان مــی دهــد کــه میــزان 

ــه  ــور ک ــن کش ــت و گاز ای ــد نف تولی
ــت. ــد یاف ــش خواه ــان افزای همچن

جدیدتریــن چشــم انــداز ســاالنه 
وزارت انــرژی امریــکا حاکــی اســت، 
تــا ســال 2020 میــالدی مجمــوع 
از  آمریــکا  خــام  نفــت  صــادرات 
ــور  ــن کش ــت ای ــوع واردات نف مجم
ــر خواهــد رفــت. ایــن افزایــش  فرات
ــر  ــار ب ــکا فش ــت آمری ــادرات نف ص
ایــران و دیگــر تولیــد کننــدگان نفــت 
ــد داد. ــش خواه ــه را افزای خاورمیان

میــزان صــادرات نفــت خــام آمریــکا 
از 100 هــزار بشــکه در روز در ســال 
ــکه در  ــون بش ــه 1.53 میلی 2013 ب

ــت. ــیده اس ــر 2017 رس نوامب

آمریکا رقیب ایران 

در بازار نفت می شود

اماواگرهابرایپولسنگآهن!

ــع  ــه موض ــاره ب ــا اش ــن ب ــنگ آه ــن س ــس انجم ــان ریی ــرداد اکبری مه
ــورس کاال  ــا ب ــر م ــت: از نظ ــورس کاال گف ــرای ورود ب ــا ب ــنگ آهنی ه س
ــرای کشــف قیمــت اســت و گذشــته از  یــک راه حــل شــفاف و روشــن ب
مناســبات کمــی و کیفــی و مناســبات فوالدی هــا بــا ســنگ آهنی هــا 
ــان  ــاری می ــائل ج ــن مس ــی از مهم تری ــه یک ــود دارد ک ــکان وج ــن ام ای
معــادن و فوالدی هــا یعنــی قیمت گــذاری در یــک شــرایط نظام منــد 
حــل شــود. در مجمــوع آن را یــک اتفــاق مطلــوب مــی دانیــم و تــالش 
می کنیــم کــه صــورت بگیــرد، امــا شــرایطی وجــود دارد کــه باعــث شــده 

ــد. ــاق نیفت ــروز اتف ــا ام ــرود و ت ــش ب ــدی پی ــا کن ــد ب ــن فرآین ای
ــه  ــن ب ــنگ آه ــادن س ــازان و مع ــان فوالدس ــکالتی می ــزود: مش وی اف
ــی  ــاس تصمیم ــرد.  براس ــل آن ورود ک ــت ح ــت جه ــد و دول ــود آم وج
ــه و  ــن، گندل ــنگ آه ــد س ــوالد را مانن ــره  ف ــوالت زنجی ــت محص ــه گرف ک
کنســانتره را بــا معیــار قــراردادن قیمــت شــمش فــوالد خوزســتان کشــف 

ــرد. ــت ک قیم
ــه  ــه در دو حیط ــی ک ــت دو محصول ــره زدن قیم ــه داد: گ ــان ادام اکبری
ــه  ــه هــم،  چنــدان منطقــی نیســت و ب ــد ب ــازار حضــور دارن مختلــف در ب
ــتریان  ــرای مش ــن کاال ب ــم تامی ــه دیدی ــا این ک ــورد کم ــکل برمی خ مش
ــت  ــا قیم ــن ب ــنگ آه ــد س ــون اصــال تولی ــد، چ ــوار ش ــن دش ــنگ آه س
مشــخص شــده بــرای معــادن بــه صرفــه نبــود و عرضــه آن را کــم کردنــد.

ــن  ــنگ آه ــذاری س ــرای قیمت گ ــح ب ــه روش صحی ــان این ک ــا بی وی ب
ــک  ــه ی ــد ب ــذاری می توان ــد قیمت گ ــن رون ــرد: ای ــار ک ــود دارد، اظه وج
ــت از  ــه ی آن خــروج دول ــه الزم ــم شــود ک ــح خت ــی و صحی روش منطق
رونــد قیمت گــذاری اجبــاری اســت تــا قیمــت از مســیر عرضــه و تقاضــا 

ــود. ــن ش ــت تعیی ــذاری اس ــیر قیمت گ ــن مس ــه صحیح تری ک

تولید ۳ سواری 
متوقف شد

دی مــاه امســال تولیــد ســه 
مــدل ســواری متوقــف شــد. بــه 
ــدت  ــن م ــنا، در ای ــزارش ایس گ
تولیــد VELA V5 اتوماتیــک شــرکت خودروســازان رایــن 
بــا کاهــش 100 درصــدی همــراه بــوده و از 250 دســتگاه در 
 B50 دی مــاه ســال گذشــته بــه صفــر رســید. تولیــد آســا
ــز متوقــف شــده و از 23۸  گــروه خودروســازی بهمــن نی
دســتگاه در دی مــاه 1395 بــه صفــر کاهــش یافــت. دی 
مــاه امســال تولیــد لیفــان X50 شــرکت کرمــان موتــور نیــز 
ــاه  ــتگاه در دی م ــه و از 121 دس ــش یافت ــد کاه 100 درص

ــه صفــر رســید. 1395 ب

راه اندازی سامانه 
اطالعات امالک ایران

در  شـفاف  اطالع رسـانی  بـه  نیـاز 
مسـکن  معامـالت  نـرخ  خصـوص 
تـا معاونـت مسـکن و  باعـث شـد 
شهرسـازی  و  راه  وزارت  سـاختمان 
http:// سـامانه اطالعات بازار امالک ایران« )سـابا( به نشـانی«

hmi.mrud.ir را راه اندازی کند. در این سـامانه که در حال حاضر 
بـرای شـهرهای تهـران، اصفهـان، شـیراز، یـزد، رشـت، زنجان و 
مشـهد فعـال شـده، کاربر بـه راحتـی می توانـد از نرخ هـای روز 
خریـد و فـروش و اجاره بهای مسـکن مطلع شـده و بر اسـاس 
وارد بـازار شـود. ایـن سـامانه قیمـت امالک »فروخته شـده« و 
»اجـاره داده شـده« را بـرای بـازه زمانـی سـال 92 تـا بهمـن 96 

کاربـران قـرار می دهـد.

بانک شهر و عرضه اوراق 
گواهی سپرده مدت دار

بانــک شــهر عرضــه اوراق گواهــی 
ســپرده مــدت دار را از 28 بهمــن 
در سراســر کشــور آغــاز کــرده کــه 
ایــن عرضــه تــا 10 اســفند ادامــه 
ــود  ــرخ س ــا ن ــاله، ب ــن اوراق يک س ــت. اي ــد داش خواه
علي الحســاب 20 درصــد ســاالنه، معــاف از ماليــات، 
بانــام انتشــار اوراق گواهــی ســپرده مــدت دار، ویــژه 
ــد  ــت بازخري ــا قابلي ــراه ب ــام( و هم ــرمایه گذاری )ع س
ــرخ 14  ــا ن ــک شــهر ب ــزد شــعب بان ــل از سررســيد ن قب
درصــد ســاالنه اســت. همچنیــن مقاطــع پرداخــت ســود 

ــت. ــه اس ــن اوراق ماهان ــاب اي علی الحس

تجهیز 1٧ شعبه بانکی 
تجارت ویژه نابینایان

بانــک تجــارت تاکنــون 17 باجــه 
ویــژه ارائــه خدمــات بــه نابینایــان 
شــعب  در  را  کم بینایــان  و 
خــود راه انــدازی کــرده اســت. 
ــزد ، بوشــهر،  ــک در اســتانهای ی ــون 17 شــعبه بان هــم اکن
لرســتان، گیــالن، مازنــدران، مرکــزی ، کردســتان ، کهگیلویــه 
و بویــر احمــد ، خراســان رضــوی ، البــرز ، اصفهــان ، فــارس 
، آذربایجــان شــرقی ،   قــم ، قزویــن و تهــران)دو شــعبه( 
ــدازی  ــا راه ان ــه نابینایــان هســتند. ب آمــاده ارائــه خدمــات ب
ایــن باجه هــا، مشــتریان نابینــا وکــم بینــا می تواننــد بــدون 
نیــاز بــه همــراه کلیــه عملیــات بانکــی خــود را انجــام دهنــد.

بانکبانکخودرو مسکن

ــه صنعــت،  ــادی رییــس خان ســید عبدالوهــاب ســهل آب
پانزدهمیــن  مراســم  در  ایــران  تجــارت  و  معــدن 
ــت: متأســفانه  ــی گف ــی- افتخــار مل ــد مل جشــنواره تولی
ــا  ــد ام ــه درســتی پرداخــت نمــی کنن ســهم صنعــت را ب
جریمــه هــای مربــوط بــه بیمــه و کار را بــا جدیــت 

ــد. ــی کنن ــه م مطالب
وی بــا اشــاره بــه اینکــه بایــد از واردات بــی رویــه پرهیــز 
و از تولیــد کننــدگان داخلــی حمایــت کنیــم، افــزود: ســال 
ــا  ــه وارد و ده ه ــود انســانی را از ترکی ــن ک گذشــته 160 ت

مــورد پتــو بــه ارزش میلیــون هــا دالر وارد کردیــم کــه در 
چنــد مــورد بــا کــرک حیوانــات غیــر شــرعی بــوده اســت.

ــادی گفــت: ســیگار بــرگ وارد کردیــم کــه ارزش  ســهل آب
هــر نــخ آن 26 هــزار و 500 تومــان اســت ، همچنیــن 
ــالس،  ــای گی ــوان ه ــش و لی ــون دالر الک آرای ــد میلی چن
ــت  ــکاری در پش ــرای گل ــتر ب ــوه ای و خاکس ــوی می تنباک

ــم. ــام وارد کردی ب
ــک هاســت  ــک بان ــز در تمل ــی نی ــه های ــت: کارخان وی گف
کــه بــه درســتی اداره نمــی شــود و متوقــف شــده اســت.

ــاوران  ــی مش ــیون تخصص ــس کمیس ــی رئی ــام عقبای حس
ــه  ــان این ک ــا بی ــنیم ب ــا تس ــو ب ــور در گفت وگ ــالک کش ام
ــر  ــال بهت ــتان امس ــا تابس ــه ب ــالت در مقایس ــد معام رش
شــده و ایــن ثبــات نســبی تــا پایــان ســال ادامــه خواهــد 
ــازار مســکن ســال  ــد قیمتــی ب داشــت، تصریــح کــرد:  رون
آینــده نیــز ادامــه خواهــد داشــت و هیــچ جهــش قیمتــی 

ــد داد. ــن بخــش روی نخواه در ای
عقبایــی در عیــن حــال از اتفــاق عجیبــی در بــازار مســکن 
به لحــاظ  مســکن  بــازار  حالــی  در  و گفــت:  داد  خبــر 

معامــالت و قیمــت از یــک ثبــات نســبی برخــوردار اســت، 
امــا در ایــن بیــن قیمت هــای اعالمــی برخــی مالــکان 
ــد(  ــا 14 درص ــغ )10 ت ــن مبل ــش از ای ــندگان بی و فروش

اســت.
وی ادامــه داد: بعضــًا قیمت هــای اعالم  شــده از ســوی 
ــوم  ــا به مفه ــت، ام ــد اس ــی 30 درص ــراد 20 و حت ــن اف ای
ــدی را  ــن رش ــش چنی ــدرت کش ــازار ق ــه ب ــت ک ــن نیس ای
داشــته باشــد و ایــن در حالــی اســت کــه اساســًا قــدرت 

ــدارد. ــود ن ــکن وج ــازار مس ــی در ب ــد این چنین خری

اتفاق عجیب در بازار مسکنواردات میلیون ها دالر پتو با کرک غیرشرعی

وزیر نفت هند: به دنبال سهمی در میدان نفتی آزادگان جنوبی هستیم

هندی ها نفت بیشتری از ایران می خرند
از  بعـد  ایـران  نفـت  وزیـر 
هنـدی  همتـای  بـا  دیـدار 
خـود گفـت: شـرکت های هنـدی 
نفـت  خریـد  سـطح  دولتـی 
ایـران را افزایـش خواهنـد داد و 
پاالیشـگاه های دولتی و خصوصی 
هند حـدود ۵۰۰ هزار بشـکه در روز 
نفت ایران را در سـال ۲۰۱۸ – ۲۰۱9 
کرد.نسـبت  خواهنـد  خریـداری 
بـه آینـده روابـط میـان دو کشـور 

هسـتم. خوش بیـن 

ــا  ــده ب ــت فزاین ــتای رقاب ــران در راس ای
ــد عربســتان  ــدگان بزرگــی مانن صادرکنن
ســعودی و عــراق بــرای کســب ســهمی 
از بــازار، تخفیــف حمــل محمولــه بــرای 
بــه هنــد را در قبــال  فــروش نفــت 
افزایــش  بــرای  نــو  دهلــی  توافــق 

ــرد. ــاال ب واردات ب
مشــتریان  می کنــد  تــالش  ایــران 
ــد و  ــظ کن ــیا را حف ــود در آس ــت خ نف
ــه عرضــه  ــی ک ــدوار اســت امتیازات امی
حتــی  را  نفتــش  جذابیــت  می کنــد 
ــد تحریم هــای بیشــتر  ــا وجــود تهدی ب
ــا  ــران، در مقایســه ب ــه ته ــکا علی آمری
خاورمیانــه ای  صادرکننــدگان  ســایر 

ــد. ــش ده افزای
از زمــان لغــو تحریم هــای غربــی در ســال 
ــه  ــاری ب ــل ب ــف حم ــران تخفی 2016 ای
هنــد عرضــه کــرده کــه مرتبــط بــا فرمولــی 
ارزیابی هــای  بــا  مطابــق  کــه  اســت 

ــد. ــد می رس ــه 105 درص ــس ب پالت
ســه منبــع آگاه از ایــن موضــوع بــه 
رویتــرز گفتنــد: تهــران بــرای ســال مالــی 
ــه  ــف خــود را از ۸0 ب 2017 – 201۸ تخفی
62 درصــد ایــن فرمــول کاهــش داده، 

ــا پیشــنهاد کــرده در صــورت افزایــش  ام
ایــن  هنــدی،  پاالیشــگاه های  خریــد 

ــد. ــر ده ــزان را تغیی می
ــون  ــت اکن ــع آگاه گف ــن مناب ــی از ای یک
درصــدی   100 تخفیــف  ایرانی هــا 
می دهنــد کــه بــه معنــای مبلغــی معــادل 
بــار پالتــس  ارزیابــی  بــا 105 درصــد 
ــار دارد  ــرده انتظ ــالم ک ــران اع ــت. ای اس

خریــد هنــد افزایــش پیــدا کنــد.
ــه در  ــت کشــور ک ــر نف ــه وزی ــژن زنگن بی
ــران  ــوری ای ــس جمه ــراه ریی ــات هم هی
ــد حضــور داشــت، پــس  ــه هن در ســفر ب
ــای  ــان، همت ــدرا پراده ــا دارمن ــدار ب از دی
هنــدی خــود گفــت: شــرکت های هنــدی 
دولتــی ســطح خریــد نفــت ایــران را 
ــگاه های  ــد داد و پاالیش ــش خواهن افزای
دولتــی و خصوصــی هنــد حــدود 500 
هــزار بشــکه در روز نفــت ایــران را در ســال 
ــرد. ــد ک ــداری خواهن 201۸ – 2019 خری

در فاصلــه آوریــل تــا ژانویــه کــه 10 مــاه 
نخســت ســال مالــی جــاری اســت هنــد 
خریــد نفــت ایــران را حــدود 17 درصــد 
کاهــش داده و بــه حــدود 442 هــزار و 
۸00 بشــکه در روز رســاند. واردات نفــت 

ــگاه های  ــوی پاالیش ــران از س ــد از ای هن
دولتــی کــه حــدود دو ســوم از تقاضــای 
روز  در  بشــکه   میلیــون  پنــج  حــدود 
نفــت ایــن کشــور را بــه خــود اختصــاص 
عــدم  بــه  اعتــراض  در  می دهنــد، 
گازی  میــدان  توســعه  حــق  اعطــای 
ــدی  ــیوم هن ــک کنسرس ــه ی ــرزاد B ب ف

ــت. ــه اس ــش یافت کاه
وزیــر نفــت هنــد بــدون ارائــه  جزییــات 
ــا مشــوق های  ــار داشــت: م بیشــتر اظه
خوبی در مقایســه با ســایر تولیدکنندگان 
بــزرگ دریافــت کرده ایــم و اگــر از ایــران 
ــا  ــرد. م ــم ب ــود خواهی ــم س ــد کنی خری
واردات نفت مــان از ایــران را در مقایســه 
بــا ســال مالــی جــاری افزایــش خواهیم 
ــر ایــن دومیــن  داد. ایــران کــه ســابق ب
صادرکننــده بــزرگ نفــت بــه هنــد پیــش 
از تحریم هــا بــود بــه تدریــج ســهم بــازار 
ــده  ــور مصرف کنن ــومین کش ــود در س خ
افزایــش  را  جهــان  در  نفــت  بــزرگ 
می دهــد. هنــد همچنیــن بــه دنبــال 
ســهمی در میــدان نفتــی آزادگان جنوبــی 
خواهــد بــود. تهــران بــه درخواســت هنــد 
ــار  ــت آم ــل اس ــا مای ــداده، ام ــی ن قول

مربــوط بــه برخــی میادیــن را بــه هیــات 
هنــدی کــه هفتــه آینــده بــه تهران ســفر 

ــد. ــان ده ــد نش می کن
ــتین  ــرای نخس ــراق ب ــال 2017 ع در س
ــده  ــن صادرکنن ــوان بزرگتری ــه عن ــار ب ب
نفــت بــه هنــد بــر مبنــای ســاالنه 
ــی کــه عربســتان  شــناخته شــد در حال
ســعودی بــه جایــگاه دوم تنــزل یافــت. 
ــبت  ــن نس ــت: م ــن گف ــه همچنی زنگن
بــه آینــده روابــط میــان دو کشــور و 
بــرای  خصــوص  بــه  شــرکت هایمان 
گازی  و  نفتــی  میادیــن  توســعه 

هســتم. خوش بیــن 



32117852-034سال سیزدهم | شماره پیاپی 1112 | یک شنبه 30 بهمن 1396

8
www.payamema.ir

پیامک شما را درباره 

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

روزنامه »اصفهان زیبا«
نوشت: بگو مگوهای پرداخت یارانه.

روزنامه »بامداد«
نوشت: چه گناهی کرده ایم که وزیری در 

دولت نداریم.

روزنامه »مهد تمدن« 
نوشت: 40 سال از قیام تاریخی مردم تبریز 

گذشت.

روزنامه »شهرآرا«
نوشت: دالر با فشار مهار شد.

روزنامه » افسانه «
خبر داد: سهم خواهی در بازار مسکن فارس.

روزنامه »خبر شمال«
به انتقاد تند عضو مجمع نمایندگان گیالن از 

استاندار پرداخت: مسوول توقف توسعه استان 
تو هستی.

روزنامه طرح نو«
نوشت: مقبرالشعرای تبریز پروژه ای به قدمت 

تاریخ.

روزنامه »اصفهان امروز« 
خبرداد: کمبود پرواز مستقیم خارجی معضل 

گردشگری اصفهان.

روزنامه » دریا «
 نوشت: غفلت از ظرفیت گردشگری دریایی 

هرمزگان.

روزنامه »خراسان جنوبی« 
خبرداد: بازارچه یزدان بازگشایی می شود.

روزنامه »سپهرایرانیان « 
نوشت: فضای آموزشی البرز 8هزار کالس تا 

استاندارد فاصله دارد.

روزنامه »کاغذوطن«
نوشت: حواشی انتخاب شهردار جیرفت ادامه 

دارد.

اصفهان

بوشهر

آذربایجان شرقی

مشهد

فارس

مازندران

تبریز

اصفهان

هرمزگان

خراسان جنوبی

البرز

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

عکس نشنال جئوگرافیک تصویری از راه رفتن روی آب در ایسلند را نشان می دهد.29 بهمن 1٣٧8 - انتخابات ششمین دوره مجلس شورای اسالمی  / ایرنا

صید ماهی در شهر کویری ریگان /  ایرنا
بازدید دکتر روحانی از آثار تاریخی قطب شاهیان 

در حیدرآباد هندوستان /  ریاست جمهوری

اردوی دانش آموزی فصل بیداری در بیمارستان صحرایی 
بارش باران و آب گرفتگی معابر در همدان / میزانعلی بن ابی طالب)ع( /  فارس

مانور اطفای حریق و امداد و نجات / باشگاه خبرنگاراندرگیری با نیروهای صهیونیستی در رام هللا   /  آناتولی
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این صفحه می خوانیم

1 0 0 0 3 4 3 2 1 1 7 8 3 4 پیام
بین الملل 

در این صفحه می توانید مهم ترین خبرهای

رسانه های مختلف جهان را ببینید

مانــدگار بــر ضــد اشــرف غنــی نوشــت کــه 
مقابــل اقدامــات غیرقانونــی او مــی ایســتیم.

خبرگــزاری فرانــس24 تیتــر مهــم خود 
را بــه کشــته شــدن هــر 66 نفــر مســافر پــرواز 

در غــرب ایــران اختصــاص داده اســت.

خبرگــزاری ســی ان ان نوشــت نیروهای 
هوایــی آمریــکا بســیاری از نیروهــای روس در 

ســوریه را مــورد هــدف قــرار داد.

یورونیـوز بـه عنـوان خبـر ویـژه سـقوط 
اسـت. نوشـته  را  ایرانـی  هواپیمـای 

خبرگــزاری دویچــه ولــه از ســانحه 
هواپیمــای ایران و کشــته شــدن تمام سرنشــینان 

ــت. ــته اس آن نوش

میــان  هــای  درگیــری  از  الحیــات 
واشــنگتن و مســکو بــر ســر مشــکالت ترامــپ 

ــت. ــته اس نوش

خبرگــزاری اســپوتنیک خبــر مهــم 
ــرواز  ــافر پ ــه کشــته شــدن 66 مس ــود را ب خ
هواپیمایــی آســمان در ایــران اختصــاص داده 

اســت.

گاردیـن نوشـت بعـد از مصـدوم شـدن 
را  غـزه  ارتـش  ایـن  اسـراییلی،  سـربازان 

کـرد. بمبـاران 

روزنامه فایننشیال تایمز 
ــر  ــر س ــیه ب ــکا و روس ــای آمری ــری ه از درگی

انتخابــات گذشــته آمریــکا نوشــت.

خبرگــزاری شــینهوا نوشــت ظرفیــت های 
ــه باالتریــن میــزان در 5ســال  ــی چیــن ب معدن

اخیــر رســیده اســت.

روزنامــه نیویــورک تایمــز از ســکوت 
ترامــپ درمقابــل اتهامــات مولر نوشــته اســت.

خبرگـزاری رویتـرز نوشـت کـه در فلوریـدا 
در اعتـراض بـه تیرانـدازی در مدرسـه تظاهـرات 

دادند. انجـام 

افغانستان

فرانسه

آمریکا

اروپا

آلمان

عربستان

روسیه

انگلیس

انگلستان

چین

آمریکا

انگلستان
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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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 
ــد  ــاختمانهای فاق ــی و س ــی و اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی تعیی

ســند رســمی 
برابــر رأی شــماره 139660318022007568 مــورخ 1396/10/26هیــأت اول 
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد 
ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک ماســال تصرفــات 
مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای نبــی الــه زارع چلمــه ســرا فرزنــد 
ــک  ــگ ی ــنامه 21 صــادره از ماســال در شــش دان رســتمعلی بشــماره شناس
قطعــه زمیــن  بــه مســاحت 1270 متــر مربــع مشــتمل بــر بنــای احداثــی بــه 
مســاحت 66/15 مترمربــع پــالک 1720 فرعــی از 25 اصلــی مفــروز و مجــزی 
شــده از پــالک 2 فرعــی از 25 اصلــی واقــع در قریــه میلــه ســرا بخــش 26 
گیــالن خریــداری از نســق آقــای خیرالــه اســتوار 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 
ــدت  ــرف م ــید ، ظ ــذ رس ــس از اخ ــلیم و پ ــن اداره تس ــود را ای ــراض خ اعت
یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی 
تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصول 

اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1396/11/15تاریخ انتشارنوبت دوم : 1396/11/30
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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 
ــد  ــاختمانهای فاق ــی و س ــی و اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی تعیی

ســند رســمی 
برابــر رأی شــماره 139660318022007487 مــورخ 1396/10/25هیــأت اول 
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 آقــای نبــی الــه زارع چلمــه ســرا فرزند رســتمعلی 
بشــماره شناســنامه 21 صــادره از ماســال در شــش دانــگ یــک قطعــه زمیــن  
بــه مســاحت 571 متــر مربــع مشــتمل بــر ســاختمان بــه مســاحت 30/29 متر 
مربــع پــالک 5958 فرعــی از 23 اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــالک 26 
و 27 متصــل بــه هــم فرعــی از 23 اصلــی واقــع در قریــه چلمــه ســرا بخــش 
26 گیــالن خریــداری از نســق رمضــان محمــدی و نســق حجــت جــوازی 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 مالکیت 
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 انقضای مــدت مذکور 

و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1396/11/15تاریخ انتشارنوبت دوم : 1396/11/30
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آگهــی موضــوع مــاده 3 قانــون و مــاده 13 آئیــن 
نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی  اراضــی و 

ــمی  ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق س
ــأت  ــورخ 1396/11/12 هی ــماره 139660301059003067/93/253 م ــر رأی ش براب
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند 
رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی اسالمشــهر تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضی 
آقــای حســین باقــری پورســخلوئی فرزنــد علی بــه شــماره شناســنامه 271 صادره 
ــگ یــک قطعــه  ــه شــش دان ــی 1530510317 نســبت ب ــه شــماره مل ــه ب از میان
زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت 116 متــر مربــع پــالک 36657 فرعــی از 
42 اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــالک 611 فرعــی از اصلــی مذکــور واقــع در 
بخــش 12 تهــران قریــه قاســم آبــاد شــاهی خریــداری از مالکیــت رســمی، آقــای 
فــرخ مجیــدی آهــی 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 2 مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد و 
ــک  امــالک اسالمشــهر تســلیم نمــوده و پــس از اخــذ رســید ، ظــرف مــدت ی
مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم و 
گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه اداره ثبــت محــل تحویــل نماینــد. بدیهــی اســت 
ــی  ــدم گواه ــا ع ــراض و ی ــدم وصــول اعت ــور و ع ــدت مذک در صــورت انقضــاء م

تقدیــم دادخواســت طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1396/11/30تاریخ انتشارنوبت دوم : 1396/12/15

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اسالمشهر ـ سادات حسینی
م/الف : 2161                                                                               404

       آگهی فقدان سند مالکیت
ــدار 170 ســهم مشــاع از 400 ســهم مشــاع از  ــت مق ســند مالکی
4117 ســهم از دو دانــگ از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن معــروف 
للــک لیــک بشــماره 446 فرعــی از 8 اصلــی واقــع در قریــه ویرمونــی بخــش 
32 گیــالن بــه مســاحت ششــدانگ 12350 متــر مربــع ذیــل ثبــت و صفحــه 
ــادی بشــماره ســریال  ــه من ــم راقب ــام خان ــر 137 اداری بن 20337-200 دفت
ــف – 89 – 0252959 صــادر و تســلیم شــده اســت ســپس طــی ســند  ال
انتقــال 20700-91/1/20 دفترخانــه 105 آســتارا بــه خانــم ملــک نــاز دقیقــی 
ــماره  ــت وارده بش ــرح درخواس ــرده بش ــپس نامب ــت س ــه اس ــال یافت انتق
12791/96/121 – 96/11/9 و بــه پیوســت فــرم شــهادت شــهود اعــالم نمــوده 
کــه ســند مالکیــت مقــدار مرقــوم در هنــگام جابجائــی مفقــود گردیــده اســت 
ــه  ــن ب ــد در ضم ــوده ان ــی را نم ــت المثن ــند مالکی ــدور س ــت ص و درخواس
موجــب صــورت جلســه افــراز بشــماره 13328- 87/6/2 ســه قطعــه مجــزا 
ــذا  ــت ل ــده اس ــف ش ــع تعری ــاحت 6280 مترمرب ــه مس ــارم ب ــه چه و قطع
مراتــب بــر اســاس مــاده 120 آئیــن نامــه اصالحــی قانــون ثبــت یــک نوبــت 
در روزنامــه منتشــر چنانچــه هــر کــس اعــم از حقیقــی و یــا حقوقــی مدعــی 
حقــی و یــا وقــوع معاملــه بنفــع خویــش و یــا وجــود ســند مالکیــت اولیــه 
نــزد خــود مــی باشــد از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی ظــرف مــدت ده روز مــی 
توانــد اعتــراض خــود را کتبــا بــا ارائــه اصــل ســند مالکیــت و یــا اصــل ســند 
معاملــه بــه ایــن اداره اعــالم و رســید دریافــت نمایــد در غیــر ایــن صــورت 

برابــر مقــررات جــاری ثبــت و اقــدام خواهــد شــد.
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   آگهی فقدان سند مالکیت
ســند مالکیــت ششــدانگ یــک دســتگاه آپارتمــان ) 
طلــق( بشــماره 401 فرعــی از 1552 – اصلــی مفــروز و 
مجــزی شــده از 27 فرعــی از اصلــی مذکــور قطعــه 7 تفکیکــی 
ناحیــه شــهری بخــش 31 حــوزه ثبتــی آســتارا – اســتان گیــان 
بمســاحت 87/52 مترمربــع واقــع در ســمت غربــی طبقــه چهارم 
ذیــل ثبــت 21792 در صفحــه 311 دفتــر 155 – اداری بنــام  
آقــای تــورج ســفرکار ثبــت و صــادر گردیــده و برابــر ســند رهنــی 
شــماره 34318 – 91/10/26 دفترخانــه 6 آســتارا ششــدانگ 
پــاک مرقــوم در رهــن بانــک مســکن آســتارا قــرار گرفتــه اســت 
، ســپس نامبــرده برابــر وارده شــماره 13060 /121/96 – 96/11/14 
ــه اصــل  ــته ک ــام داش ــهود اع ــهادت ش ــرگ ش ــه دو ب منضــم ب
ســند مالکیــت مزبــور مفقــود گردیــده و درخواســت صــدور ســند 
المثنــی را نمــوده اســت لــذا مراتــب بــر اســاس مــاده 120 آئیــن 
ــر  ــه منتش ــت در روزنام ــک نوب ــت ی ــون ثب ــی قان ــه اصاح نام
چنانچــه هــر کــس اعــم از حقیقــی و یــا حقوقــی مدعــی حقــی 
ــه بنفــع خویــش و یــا وجــود ســند مالکیــت  و یــا وقــوع معامل
اولیــه نــزد خــود مــی باشــد از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی ظــرف 
ــا ارائــه اصــل  ــا ب ــد اعتــراض خــود را کتب مــدت ده روز مــی توان
ســند مالکیــت و یــا اصــل ســند معاملــه بــه ایــن اداره اعــام و 
رســید دریافــت نمایــد در غیــر ایــن صــورت برابــر مقــررات جــاری 

ثبــت اقــدام خواهــد شــد.
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    رونوشت آگهی حصروراثت
ــده 960570 حــوزه 7 شــورای حــل اختــاف  در کاســه پرون
تالــش خانــم زهــرا لطیفــی خمیرانــی  فرزنــد حســن دارای 
شــماره شناســنامه 19 از ایــن شــورا گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن 
ــخ  ــی در تاری ــرافت خمیران ــی ش ــوم عل ــه مرح ــت ک ــح داده اس توضی
ــدرود زندگــی  ــگاه دائمــی خــود ب ــش اقامت 96/12/2 در شهرســتان تال
گفتــه و ورثــه آن مرحــوم منحصــر اســت بــه: 1- زهــرا لطیفــی خمیرانــی 
ــی 2-  ــر متوف ــش همس ــادره از تال ــماره 19 ص ــجلی ش ــند س دارای س
ــند ســجلی شــماره 381 صــادره از  ــی دارای س ــم شــرافت خمیران کری
تالــش پســر متوفــی 3- رحیــم شــرافت خمیرانــی دارای ســند ســجلی 
ــرافت  ــه ش ــی 4- فاطم ــر متوف ــش پس ــادره از تال ــماره 32511 ص ش
خمیرانــی دارای ســند ســجلی شــماره 111 صــادره از تالــش دختــر 
متوفــی 5- مریــم شــرافت خمیرانــی دارای ســند ســجلی شــماره 813 
صــادره از تالــش دختــر متوفــی 6- لیــا شــرافت خمیرانــی دارای ســند 
ســجلی شــماره 2620027772 صــادره از تالــش دختــر متوفــی اینــک بــا 
انجــام تشــریفات قانونــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت بــه مــدت 
یــک مــاه آگهــی مــی نمایــد تــا کســی اعتــراض  دارد و یــا وصیتنامــه 
ــزد او باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف مــدت یــک مــاه  از متوفــی ن
ــی –  ــان طالقان ــع خیاب ــش واق ــاف حــوزه 7 تال ــه شــورای حــل اخت ب
ــه  ــر وصیتنام ــادرو  ه ــی ص ــم دارد و اال گواه ــابق تقدی ــتری س دادگس
جــز ســری و رســمی کــه بعــد از ایــن موعــد ابــراز شــود از درجــه اعتبــار 

ســاقط و بااثــر خواهــد بــود.
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       رونوشت آگهی حصروراثت
در کاســه پرونــده 960578 حــوزه 7 شــورای حــل اختــاف تالــش 
آقــای نــادر نقــدی شکردشــت  فرزنــد حســن دارای شــماره 
ــح  ــن توضی ــوده و چنی ــت نم ــی حصروراث ــورا گواه ــن ش ــنامه 7 از ای شناس
ــخ 96/11/12 در  ــت در تاری ــدی شکردش ــن نق ــوم حس ــه مرح ــت ک داده اس
ــه آن  ــه و ورث ــی گفت ــدرود زندگ ــود ب ــی خ ــگاه دائم ــش اقامت ــتان تال شهرس
ــر ملیحــی شکردشــت دارای ســند  ــدم خی ــه: 1- ق مرحــوم منحصــر اســت ب
ــوش  ــی 2- داری ــر متوف ــش همس ــوزه 3 تال ــادره از ح ــماره 6 ص ــجلی ش س
نقــدی شکردشــت دارای ســند ســجلی شــماره 173 صــادره از حــوزه 1 تالــش 
پســر متوفــی 3- ناصــر نقــدی شکردشــت دارای ســند ســجلی شــماره 547 
ــت دارای  ــدی شکردش ــادر نق ــی 4- ن ــر متوف ــش پس ــوزه 1 تال ــادره از ح ص
ــن  ــی 5- امی ــش پســر متوف ــوزه 1 تال ســند ســجلی شــماره 7 صــادره از ح
نقــدی شکردشــت دارای ســند ســجلی شــماره 4385 صــادره از حــوزه 1 تالــش 
پســر متوفــی 6- فریــده نقــدی شکردشــت دارای ســند ســجلی شــماره 1875 
صــادره از حــوزه 1 تالــش دختــر متوفــی 7- زینــب نقــدی شکردشــت دارای 
ســند ســجلی شــماره 2620053900 صــادره از حــوزه 1 تالــش دختــر متوفــی 
ــه  ــت ب ــور را در یــک نوب ــی درخواســت مزب ــا انجــام تشــریفات قانون ــک ب این
مــدت یــک مــاه آگهــی مــی نمایــد تــا کســی اعتــراض  دارد و یــا وصیتنامــه از 
متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف مــدت یــک مــاه بــه شــورای 
حــل اختــاف حــوزه 7 تالــش واقــع خیابــان طالقانــی – دادگســتری ســابق 
ــه  ــز ســری و رســمی ک ــه ج ــر وصیتنام ــادرو  ه ــی ص ــم دارد و اال گواه تقدی
بعــد از ایــن موعــد ابــراز شــود از درجــه اعتبــار ســاقط و بااثــر خواهــد بــود.
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                    آگهی ثبتی
ــهامی  ــرکت س ــتارا ش ــارس آس ــاحل پ ــن س ــرکت نوی ــرات ش ــی تغیی آگه
ــتناد  ــه اس ــی 14005570699 ب ــه مل ــت 2117 و شناس ــماره ثب ــه ش ــاص ب خ
صورتجلســه مجمــع عمومــی فــوق العــاده مــورخ 96/9/22 تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد: 
1- مــواردی بــه قــرار ذیــل بــه موضــوع شــرکت الحــاق گردیــد: تاســیس کارخانــه و تولیــد 
ــن مســتند  ــت ای ــا ثب ــد. ب ــوق اصــاح گردی ــه شــرح ف ــنامه ب ــاده 2 اساس ــذا م آرد -ل
ــت( انتخــاب شــده  ــه موضــوع فعالی ــی ب ــاده اساســنامه ) الحاق ــات اصــاح م تصمیم
توســط متقاضــی در ســوابق الکترونیــک شــخصیت حقوقــی مرقــوم ثبــت و در پایــگاه 

آگهــی هــای ســازمان ثبــت قابــل دســترس مــی باشــد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن
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                        اجرائیه
ــه نشــانی رشــت  ــد طاهــر ب ــه: فردیــن فدایــی فرزن مشــخصات محکــوم ل
فــرودگاه رشــت واحــد امــور مالــی – مشــخصات محکــوم علیــه: مســعود 
حلیمــی فرزنــد دینعلــی بــه نشــانی مجهــول المــکان – محکــوم بــه: بموجــب 
درخواســت اجــرای حکــم مربوطــه بــه شــماره 9610091311102318 و شــماره دادنامــه 
مربوطــه 9409971311100511 محکــوم علیــه محکــوم اســت بــه پرداخــت جمعــا 
ــخ 90/2/29  ــه از تاری ــد روزان ــام تعه ــدم انج ــارت ع ــت خس ــان باب 11/170/000 توم
ــق  ــی و ح ــت دادرس ــاوه پرداخ ــال( بع ــزار ری ــد ه ــه یکص ــت 93/5/30 ) روزان لغای

ــد. ــی نمای ــوم م ــان محک ــق خواه ــه در ح ــق تعرف ــل وف ــه وکی الوکال
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       دادنامه
کالســه  پرونــده 
 9 6 0 9 9 8 1 3 3 5 6 0 0 2 3 1
حقوقــی  عمومــی  دادگاه   16 شــعبه 
ــماره  ــی ش ــم نهای ــت تصمی ــتان رش شهرس
بانــک  خواهــان:   –  9609971335601111
مهــر اقتصــاد ) شــعبه تختــی( بــا مدیریــت 
ــدون  ــت فری ــا وکال ــی ب ــاء ایمان ــید ضی س
ــا  ــت 429709 ب ــماره ثب ــا ش ــی زاده ب حاج
وکالــت خانــم رقیــه زاهــدی شــالکوهی 
ــالن  ــتان گی ــانی اس ــه نش ــور ب ــد منص فرزن
خیابــان   – رشــت   – رشــت  شهرســتان 
مطهــری – روبــروی کلینیــک فارابــی – 
ســاختمان ســهند – طبقــه 2 – دفتــر وکالت 
آقــای بــزرگ نیــا – کدملــی 2580498877 
تلفــن همــراه 09112387237 – خوانــدگان: 
ــتان  ــانی اس ــه نش ــی ب ــا زیبائ 1- محمدرض
 – رشــت   – رشــت  شهرســتان  گیــالن 
حمیدیــان کوچــه بهــار پــالک 48 تلفــن 
ــری  ــحر صف ــراه 09111372142 ، 2- س هم
ســیاه اســطلخی بــه نشــانی اســتان گیــالن 
– شهرســتان رشــت – گلبــاغ نماز – شــهرک 
شــهید بهشــتی – کوچــه صنعــت – اولیــن 

 –  4346134179 – کدپســتی  ســاختمان 
ــب  ــاس 09112363490  3- زین شــماره تم
ــول  ــانی ) مجه ــه نش ــرزی ب ــی کالم عابدین
المــکان( اســتان گیــالن – شهرســتان رشــت 
– رشــت – بلــوار شــهید انصــاری – تعویــض 
ــراه :  ــن هم ــالک 495 تلف ــفید پ ــن س روغ
ــه  ــا: 1- مطالب ــته ه 09113474729 ، خواس
ــر  ــارت تاخی ــه خس ــک 2- مطالب ــه چ وج

تادیــه 3- مطالبــه خســارت دادرســی
رای دادگاه 

ــا  درخصــوص دعــوی بانــک مهــر اقتصــاد ب
ــت  ــدی شــالکوهی بطرفی ــه زاه ــت رقی وکال
ــی  ــا زیبای ــری 2- محمدرض ــحر صف 1- س
3- زینــب عابدینــی کالمــرزی بخواســته 
بــه  خوانــدگان  تضامنــی  محکومیــت 
پرداخــت مبلــغ 320/000/000 ریــال وجــه 
یــک فقــره چــک بــه شــماره 15104/428614 
-94/7/11 بــا احتســاب خســارات دادرســی 
و پرداخــت بانــک محــال علیــه در یــد 
خواهــان کــه حکایــت از اشــتغال ذمــه 
خوانــدگان دارد و نامبــردگان دلیلــی کــه 
ــه  ــد ارائ ــان باش ــه آن ــت ذم ــت از برائ حکای
ــان را وارد و  ــوی خواه ــذا دع ــد ل ــوده ان ننم

ــواد 198 –  ــتناد م ــخیص و باس ــت تش ثاب
515- 519 از قانــون آییــن دادرســی مدنــی 
ــارت  ــون تج ــواد 403- 312 – 313 قان و م
ــاده 2  ــه م ــره ب ــک تبص ــاق ی ــون الح و قان
قانــون اصــالح مــوادی از قانــون صــدور 
چــک مصــوب 76/3/10 مجمــع تشــخیص 
مصلحــت نظــام خوانــدگان دادرســی در حــق 
خواهــان محکــوم مــی نمایــد همچنیــن 
ــگام  ــردد در هن ــی گ ــف م ــرا مکل ــره اج دای
ــر  ــه را ب ــر تادی ــزان خســارت تاخی اجــرا می
ــی محاســبه و از  ــورم اعالم ــرخ ت اســاس ن
ــه خواهــان پرداخــت  ــدگان وصــول و ب خوان
ــدگان  ــه خوان ــبت ب ــادره نس ــد رای ص نمای
ردیــف هــای اول و ســوم غیابــی ظــرف 
مــدت 20 روز پــس از ابــالغ قابــل واخواهــی 
ــدت 20  ــرف م ــپس ظ ــعبه و س ــن ش در ای
روز قابــل تجدیــد نظــر اســت و نســبت 
ــرف  ــف دوم حضــوری و ظ ــده ردی ــه خوان ب
ــد  ــل تجدی ــالغ قاب ــس از اب ــدت 20 روز پ م
نظــر در محاکــم تجدیــد نظــر اســتان گیــالن 

ــی باشــد.  م

ــی  ــانزدهم دادگاه عموم ــعبه ش ــس ش رئی
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ــاک  ــی پ ــدود اختصاص ــد ح ــی تحدی آگه
294 فرعــی از 22- اصلــی بخــش 32 گیان

ــن  ــوق و مجاوری ــان حق ــالع صاحب ــه اط ــیله ب بدینوس
پــالک 294 فرعــی 22 - اصلــی واقــع درقریــه گیلــده ســنگ اصلــی 
ــدود  ــد ح ــات تحدی ــه عملی ــاند ک ــی رس ــالن م ــش 32 گی 22 بخ
ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر یکبابخانــه و محوطــه و 
انبــاری بــا کاربــری مســکونی بمســاحت 490/45 مترمربــع بشــماره 
فــوق مــورد تقاضــای آقــای اصغــر دارائــی از اراضــی نســقی آقــای 
ــون و مــاده 13 آئیــن  حســین بیرنگــی کــه در اجــرای مــاده 3 قان
نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمان 
هــای فاقــد ســند رســمیت یافتــه و رای بــه صــدور ســند مالکیــت 
ــورخ 96/12/23 در  ــح م ــاعت 10 صب ــت در س ــده اس ــادر ش آن ص
ــدود  ــه ح ــبت ب ــه نس ــد چنانچ ــد آم ــل خواه ــروع و بعم ــل ش مح
ــی خــود  ــا حقــوق ارتفاقــی ادعایــی داشــته باشــند اعتــراض کتب ی
ــت  ــه اداره ثب ــدود ب ــد ح ــخ تحدی ــی روز ازتاری ــدت س ــرف م را ظ
آســتارا تســلیم و دادخواســت بــه مرجــع ذیصــالح قضایــی تقدیــم 
نمایــد در غیــر ایــن صــورت متقاضــی ثبــت یــا نماینــده قانونــی وی 
ــه  ــی ب ــم دادخواســت از مرجــع قضائ ــدم تقدی ــی ع ــه گواه ــا ارائ ب
ــت  ــد یاف ــه خواه ــع وی ادام ــه نف ــی ب ــات ثبت ــه عملی ــت متبوع ثب
ــام کار  ــع از انج ــوق مان ــخاص ذوی الحق ــور اش ــدم حض ــا ع ضمن

ــود. نخواهــد ب
تاریخ انتشار: 96/11/30  
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                      رونوشت آگهی حصر وراثت
خانــم قنــدی اســکندری گیلــوان بــه خواســته صــدور گواهــی حصروراثــت بــه 
وراثــت کاظــم اصغــرزاده بــه شــورا ارائــه نمــوده کــه بــه کالســه 960500 ثبــت 
و در جریــان رســیدگی اســت و وراثــت حیــن الفــوت وی را بــه شــرح ذیــل معرفــی 
نمــوده اســت : 1- عشــرت اصغــرزاده زرکامــی بــه ش ش 8 دختــر متوفــی 2- قنــدی 
ــی  ــانی از متوف ــه کس ــذا چنانچ ــی ل ــر متوف ــه ش ش 14 همس ــوان ب ــکندری گیل اس
ــه نوشــته دیگــری داشــته باشــند مــی  فــوق الذکــر وصیــت نامــه ســری یــا هــر گون
تواننــد از تاریــخ ایــن آگهــی بمــدت یــک مــاه بــه ایــن شــورا ارائــه دهــد و اال گواهــی 

حصروراثــت صــادر خواهــد شــد. 
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                                  احضاریه
جنــاب آقــای مجتبــی تاالنــه فرزنــد محمدعلــی بــه نشــانی مجهــول المــکان 
از ایــن تاریــخ نشــر آگهــی بــه جنابعالــی یــک هفتــه فرصــت داده مــی شــود 
جهــت اجــرای صیغــه طــالق و ثبــت ان موضــوع دادنامــه 9609971834101050 تاریــخ 
قطعیــت 96/7/26  صــادره از شــعبه اول دادگاه هــای عمومــی حقوقــی دادگســتری 
شهرســتان صومعــه ســرا همســر قانونــی و شــرعی شــما خانــم ســمیه اعصــاری جــاده 
ــان  ــه آدرس صومعــه ســرا خیاب ــه ب ــه طــالق نمــوده در ایــن دفترخان کنــاری اقــدام ب
جعفــری روبــروی اداره تبلیغــات اســالمی حاضــر شــوید در صــورت عــدم حضــور طبــق 

مقــررات عمــل و طــالق غیابــا جــاری خواهــد شــد.
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      آگهی حصر وراثت
پــدر  نــام  آقــای علیرضــا شــهرت ســاکی  
ــواز  ــل   بشناســنامه 457 صــادره از اه عبدالجلی
درخواســتی  بخواســته صــدور گواهــی حصروراثــت تقدیــم و 
توضیــح داده کــه شــادروان  مرحــوم عبدالجلیــل   شــهرت 
ســاکی  بشناســنامه 4 صــادره دشــت آزادگان در تاریــخ 
ــه  ــوت ورث ــود ف ــی خ ــگاه دائم ــران  اقامت 96/09/05 در ته
ــوق الذکــر  ــا مشــخصات ف ــد از : 1- متقاضــی ب اش عبارتن
ــور  ــدان ذک ــن ســاکی ش ش 4990 ص اهواز)فرزن 2- امی
ــوش 4-  ــاکی ش ش 4550 ص ش ــام س ــی(3- اله متوف
ــه ســاکی ش  ــواز5- آمن ــدا ســاکی ش ش 398 ص اه ن
ش 14194 ص اهــواز6- لیــا ســاکی ش ش 4551 ص 
شــوش )فرزنــدان انــاث متوفــی( 7- ســوریه ســاکی 
ــر  ــی( و ال غی ــه متوف ــت آزادگان)زوج ش ش 35 ص دش
ــه 961175/14/96  ــی کاس ــت تقدیم ــرح دادخواس ــه ش ب
تحــت نظــر مــی باشــد.اینک بــا انجــام تشــریفات قانونــی 
مراتــب مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی مینمایــد تــا هرکــس 
ــد  ــزد او باش ــی ن ــه از متوف ــت نام ــا وصی ــراض دارد ی اعت
ــم  ــه شــورا تقدی ــاه ب ــک م ــرف ی ــی ظ ــخ نشــر آگه از تاری
ــه بجــز ســری و  ــت نام دارد واال گواهــی صــادر و هــر وصی
رســمی کــه بعــد از ایــن تاریــخ ابــراز شــود از درجــه اعتبــار 

ســاقط اســت.
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           رونوشت آگهی حصروراثت 
خانــم صنوبــر الماســی دارای شناســنامه شــماره  175بــه شــرح 
دادخواســت بــه کاســه960751 ازایــن شــورا درخواســت گواهــی 
حصروراثــت نمــوده وچنیــن توضیــح داده کــه شــادروان عیــدی محمــد ســعیدی 
بشناســنامه 280 در تاریــخ 1396/6/20 اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفته 
ورثــه حیــن الفــوت ان مرحــوم منحصراســت بــه 1-آقــای ولــی محمــد ســعیدی 
ــال 1361  ــد س ــنامه 18متول ــماره شناس ــد بهش ــدی محم ــد عی ــحاقی فرزن ابواس
فرزنــد پســرمتوفی2-اقای علــی داد ســعیدی ابواســحاقی فرزنــد عیــدی محمــد 
بــه شــماره شناســنامه 1متولــد ســال 1361 فرزنــد پســرمتوفی 3-خانــم نرگــس 
ــد  ــه شــماره شناســنامه 772متول ــد ب ــدی محم ــد عی ســعیدی ابواســحاقی فرزن
ــد  ــم نســرین ســعیدی ابواســحاقی فرزن ــد دخترمتوفــی 4-خان ســال 1355فرزن
عیــدی محمــد بــه شــماره شناســنامه 773 متولــد ســال 1358فرزنــد دخترمتوفــی 
5-خانــم ناهیــد ســعیدی ابواســحاقی فرزنــد عیــدی محمــد بــه شــماره شناســنامه 
ــرا ســعیدی ابواســحاقی  ــم زه ــی 6-خان ــد دخترمتوف ــد ســال 1364فرزن 59متول
ــد  ــال 1367فرزن ــد س ــنامه 287متول ــماره شناس ــه ش ــد ب ــدی محم ــد عی فرزن
ــد  ــدی محم ــد عی ــحاقی فرزن ــعیدی ابواس ــه س ــم خدیج ــی 7-خان دخترمتوف
بــه شــماره شناســنامه 466014690متولــد ســال 1370 فرزنــد دخترمتوفــی 
ــد ســال  ــه شــماره شناســنامه 175 متول ــد علیمــردان ب 8-خانممنورالماســی فرزن
ــوررا  ــت مزب ــی درخواس ــریفات مقدمات ــام تش ــا انج ــک ب ــرمتوفی این 1327همس
یــک مرتبــه اگهــی مــی نمایــد تــا هرکســی اعتراضــی دارد یــا وصیتنامــه ازمتوفــی 
نــزد اوباشــد ازتاریــخ نشــر اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم داردواال گواهــی 

صادرخواهــد شــد2760
رئیس شورای حل اختالف شماره فالرد                                                                  422

 رونوشت آگهی حصروراثت 
ــنامه  ــان دارای شناس ــر منصوری ــی اکب ــای عل آق
کاســه  بــه  دادخواســت  شــرح  بــه   438
960725ازایــن شــورا درخواســت گواهــی حصرواثــت نمــوده 
ــان  ــان منصوری ــادروان زرافش ــه ش ــح داده ک ــن توضی وچنی
دائمــی  1396/9/17اقامتــگاه  درتاریــخ   20 بشناســنامه 
ــوت ان مرحــوم  ــن الف ــه حی ــه ورث ــدرود زندگــی گفت خــود ب
منحصراســت بــه 1- علــی اکبــر منصوریــان فرزنــد علــی بابــا 
بشــماره شناســنامه 438 متولــد ســال 1324 پدرمتوفــی 
بــه شــماره  باباجــان  فرزنــد  منصــوری  الــه  2-رحمــت 
شناســنامه 4متولــد ســال 1346 همســرمتوفی 3-علــی 
شناســنامه  شــماره  بــه  الــه  رحمــت  فرزنــد  منصــوری 
پســرمتوفی  1375فرزنــد  ســال  6320049421متولــد 
ــه شــماره شناســنامه  ــد رحمــت ال 4-محمــد منصــوری فرزن
4660113809متولــد ســال 1369 فرزنــد پســرمتوفی 5-الهــام 
شناســنامه  شــماره  بــه  الــه  رحمــت  فرزنــد  منصــوری 
6320012544متولــد ســال 1371فرزنــد دخترمتوفــی اینــک با 
انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــوررا یــک مرتبــه 
اگهــی مــی نمایــد تــا هرکســی اعتراضــی دارد یــا وصیتنامــه 
ازمتوفــی نــزد اوباشــد ازتاریــخ نشــر اگهــی ظــرف یــک مــاه 
ــد2764 ــد ش ــی صادرخواه ــم داردواال گواه ــورا تقدی ــه ش ب

رئیس شورای حل اختالف مال خلیفه بخش فالرد 
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                                 ابالغیه
بدیــن وســیله بــه خوانــده امیــر ســویدیان مجهــول المــکان ابــاغ میگــردد دادخواســتی 
بــه شــماره 361/22/95 ح توســط خواهــان رضــا مهرابــی بــه طرفیــت شــما بخواســته 
مطالبــه بــه ایــن مرجــع واصــل گردیــده و جلســه رســیدگی در تاریــخ 97/02/10 ســاعت 18/00  در 
شــعبه قاضــی شــورا واقــع در اهــواز بلــوار پاســداران جنــب اداره کل صنایــع و معــادن اهــواز مجتمــع 
شــماره 4 شــورای حــل اختــاف اهــواز تعییــن شــده لــذا در وقــت مقــرر در شــعبه حاضــر شــوید 
ــن مرجــع  ــه ای ــم آن ب ــی دادخواســت و ضمائ ــت نســخه ثان ــت دریاف ــل از روز رســیدگی جه و قب

مراجعــه نمائیــد./

شوراهای حل اختالف مجتمع شماره چهار اهواز                                                                                  421

                               اخطاریه
جنــاب آقــای ابراهیــم اقدامــی اســفتین فرزنــد حجــت الــه بــه نشــانی مجهــول المــکان 
ــه جنابعالــی یــک هفتــه فرصــت داده مــی شــود جهــت اجــرای  از نشــر ایــن آگهــی ب
صیغــه طــاق و ثبــت ان موضــوع دادنامــه 9609971834101045 تاریــخ قطعیــت 96/11/26 صــادره 
از شــعبه اول دادگاه عمومــی حقوقــی شهرســتان صومعــه ســرا کــه همســر قانونــی و شــرعی شــما 
ــه شــما  ــذا یــک هفتــه ب ــه طــاق نمــوده ل ــد ناصــر اقــدام ب ــم مهیــن یوســفی الدمخــی فرزن خان
مهلــت داده مــی شــود بــه دفترخانــه حاضــر شــوید در صــورت نیامــدن و امتنــاع کــردن طــاق غیابــا 
جــاری خواهــد شــد نشــانی صومعــه ســرا خیابــان جعفــری روبــروی اداره تبلیغــات اســامی دفتــر 

ازدواج 219 و طــاق 123 صومعــه ســرا

دفتر ازدواج 219 و طالق 123 صومعه سرا - علی خیرخواه                                                                 418
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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افقی
1- نام كتابي از »كارل منجر« 

اقتصاددان اتريشي متولد 1۸40 
ميالدي و پروفسور اقتصاد سياسي در 

دانشگاه وين
2- رمنده - لباس كاركرده

3- الهه شكار نزد روميان باستان - 
پياله - عنصر غكي - آفت گياه

4- صوت تحسين - مخفف كاه - 
قوت اليموت - غرا و ماتم

5- درخت زبان گنجشك - دريانورد - 
دگرگون شده

6- لقب امام دهم شيعيان علي بن 
محمد )ع( - خويشاوندي - بي حركت 

- از درختان
7- تصديق آسماني - شادماني - 

نوعي كفش و پنجره - خورشيد
۸- آساني - از مواد شوينده - منحني

9- از حروف الفباي يوناني - 
خودبزرگ نمايي و كبر - چينه ديوار 

گلي - عالمت جمع فارسي
10- عالمت شك و ترديد - بوييدن - 

نام - ضايع و تباه
11- ماه نو - حيوان باركش - شخص

12- اشاره به نزديك - نابودي - 
ضربه سي - جديد و تازه

13- خداي باستان - محل ورود - 
انتها - امتحان

14- اين كشور رتبه اول جهان را به 
لحاظ رشد اقتصادي دارا است، نرخ 
رشد اقتصادي اين كشور 21/1درصد 

است - باالي در خانه
15- در اين نوع از ترازنامه ابتدا اقالم 
دارايي و بعد از آن بدهي ها و ارزش 

ويژه به ترتيب ذكر مي گردد.

عمودی 
1- آكروباسي - زبان مردم نپال

2- گريبان - قديمي ترين بانك ها در 
اين كشور اروپايي تاسيس شدند

3- چين و چروك پوست - رود 
اروپايي - ساده - لحظه كوتاه - 

مخفف اگر
4- افراد مورد اعتماد - اين كشور به 
لحاظ رشد اقتصادي رتبه پنجم جهان 
را با نرخ رشد اقتصادي 9/5درصد دارا 

است - آبكي - كوه زاگرس
5- ساز و آواز - سرور - غصه - هيچ 

وقت

6- ضربه بوكس - همه - بينايي - 
نت بيمار - تاكسي هاي جديد تهران
7- دنيا و گيتي - صدا - مال التجاره

۸- شهر شرقي آلمان - رشته اي 
از حسابداري كه به طور مستقل 

حسابداري عمومي را مجددا مورد 
بررسي قرار مي دهد - ناپخته

9- بي خطر - امر به رفتن - استاد 
در كار

10- شهر مذهبي نزديك تهران - 
خاندان - مدرك - شر و ضدنيك 

- حيوان باوفا
11- دينداري - قدم يكپا - حيوان زيبا 

چشم - پول خارجي
12- از حروف الفباي فارسي - فلز 
تمدن - نيرنگ - پنجمين شركت 

خودروسازي ژاپن
13- واحد سطح - دشنام - نمايش 

تلويزيوني - طاقچه باال - تلخي ها
14- مبالغي كه پس از كسي هزينه 

عمليات از سود ناويژه بنگاه  اقتصادي 
باقي مي ماند - خودرو وطني

15- اين بانك در سال 1696 تاسيس 
شد - كشوري كه 60 تا 70درصد حجم 

معامالت بورسي آن با ايران سنخيت 
دارد.

جدول شماره ۱۱۱۲

سرگرمی

آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد رهنی (
 9600060 کالسـه  اجرایـی  پرونـده  موجـب  بـه 

ششـدانگ  پـالک ثبتی ۸79  فرعـی از پالک 1917 

اصلـی واقـع در رفسـنجان بلوار هجرت کوچه شـماره 

10 ضلـع غـرب واحـد دوم کـه سـند آن در صفحـه ۸2 دفتر 254 

بـه شـماره ثبـت 43310 بخـش 9 کرمان رفسـنجان صـادر و مع 

الواسـطه بـه خانـم اکـرم خدایـی نـژاد منتقل شـده اسـت  طبق 

سـند بـه مسـاحت 321 متـر مربـع کـه محـدود به حدود شـماال 

دیواریسـت مشـترک بـه طـول 12/50 متـر به 7۸3 فرعی شـرقا 

در سـه قسـمت، کـه قسـمت دوم آن شمالیسـت اول دیـوار بـه 

دیـوار بـه طـول 17/۸0 متـر بـه شـماره 120 فرعـی دوم دیـوار بـه 

دیـوار بـه طـول 11/90 متـر بـه شـماره 120 فرعـی سـوم درب و 

دیـوار بـه طـول 4/30 متـر بـه کوچـه جنوبـا: در سـه قسـمت که 

قسـمت دوم آن غربـی اسـت اول بـه دیـوار به طـول 15/50 متر 

بـه شـماره 120 فرعـی دوم بـه دیوار بـه طول 0/50 متر به شـماره 

120 فرعـی سـوم بـه دیـوار بـه طـول 9متـر بـه شـماره 120فرعی 

غربـا دیـوار بـه دیـوار به طـول 21/30 متر به 120 فرعـی همگی از 

1917 اصلـی پـالک فـوق دارای 321 متـر مربـع عرصـه و اعیانی 

بـه مسـاحت 176 متـر مربـع )156مترمربـع در همکـف و اول و 

20 مترمربـع خرپشـته و انبـار( فاقـد شـناژ به سـقف تیراهنی و 

بـام کاهـگل که طبق نظر کارشـناس رسـمی به مبلـغ 2050000000 

)دومیلیـارد و پنجـاه میلیـون( ریـال ارزیابـی شـده اسـت. طبق 

سـند رهنی شـماره 12741 دفترخانه۸7 رفسـنجان در قبال مبلغ 

1۸00000000 ریـال در رهـن بانک سـامان قرار گرفتـه پالک فوق از 

سـاعت 9 الـی 12 روز چهارشـنبه مـورخ 96/12/16 واقـع در محل 

اجـرای اداره ثبـت اسـناد و امالک رفسـنجان  واقع در رفسـنجان 

بلـوار طالقانـی از طریـق مزایـده بفروش میرسـد مزایـده از مبلغ 

2/050/000/000 لاير شـروع و بـه باالترین قیمت پیشـنهادی نقدا 

فروخته میشـود شـرکت در جلسـه مزایده برای عموم ازاد اسـت 

و فـروش کال نقـدی اسـت الزم بـه ذکـر اسـت پرداخـت بدهـی 

هـای مربـوط بـه اب ،بـرق ،گاز اعـم از حق انشـعاب و اشـتراک 

و مصـرف در صورتیکـه مـورد مزایـده دارای آنهـا بـاد و نیز بدهی 

مالیاتـی و عـوارض شـهرداری و غیـره تـا تاریـخ مزایـده اعـم از 

اینکـه رقـم قطعـی انهـا معلـوم شـده یـا نشـده باشـد بـه عهـده 

برنـده مزایـده اسـت و در صـورت وجـود مـازاد وجـوه پرداختـی 

بابـت هزینـه هـای فـوق از محـل مـازاد بـه برنـده ی مزایـده 

مسـترد خواهـد شـد و نیـم عشـر بـه حـق مزایـده نقـدا وصـول 

میگـردد. ضمنـا چنانچـه روز مزایده تعطیل رسـمی گـردد مزایده 

روز اداری بعـد از تعطیلـی در همـان سـاعت و مـکان مقرر برگزار 

خواهـد شـد. شـد طالبیـن و خریـداران میتواننـد جهت شـرکت 

در مزایـده در وقـت مقـرر بـا ارائـه چـک رمـزدار بـه مبلـغ پایـه 

درجلسـه مزایـده بـه نشـانی فـوق شـرکت نمایند. م الـف 3622

تاریخ چاپ اگهی در یک نوبت:دوشنبه 1396/11/30

مسئول اجرای اسناد رسمی رفسنجان-علیرضا محمدی کیا

آگهی ابالغ اجرائیه 
بدینوسـیله بـه اقـای حسـن علـی یوسـفی فرزنـد 

بدهـکار  ملـی: 6649543969  بـه شـماره  اسـدهللا 

پرونـده کالسـه 9600534 کـه برابـر مامـور ابالغ شـناخته نگردیده 

ایـد ابـالغ مـی گردد کـه برابر سـند ازدواج شـماره 3965 تنظیمی 

دفتـر ازدواج95  رفسـنجان خانـم فاطمـه مقدم بسـتانکار پرونده 

جهـت وصـول مهریـه بـه مبلـغ 1421793333 لاير درخواسـت 

صـدور اجرائیـه نمـوده پـس از تشـریفات قانونـی اجرائیـه صـادر 

و بکالسـه فـوق در ایـن اجـراء مطـرح مـی باشـد لـذا طبـق ماده 

1۸ ائیـن نامـه اجـرای مفاد اسـناد رسـمی بشـما ابالغ مـی گردد 

از تاریـخ انتشـار ایـن اگهـی کـه تاریـخ ابـالغ اجرائیـه محسـوب 

اسـت فقـط یـک نوبت در روزنامه چاپ و منتشـر مـی گردد ظرف 

مـدت ده روز نسـبت بـه پرداخـت بدهـی خـود اقـدام و در غیـر 

ایـن صـورت بـدون انتشـار اگهـی دیگـری عملیـات اجرائـی طبق 

مقـررات علیـه شـما تعقیـب خواهد شـد.

مسئول اجرای اسناد رسمی رفسنجان –عیرضا محمدی کیا

آگهی
بدیـن وسـیله بـه اقـای علـی رسـتم ابـادی 
و   777 شـماره  شناسـنامه  علیرضـا  فرزنـد 
شـماره ملـی 31110۸1141   سـاکن بم خیابـان طباطبایی 
کـوچ شـهید لبـاف زاده ابـالغ مـی شـود کـه اقـای رضـا 
بیدوخـت  جهـت وصـول مبلـغ 3000000 ریـال بـه اسـتناد 
چـک شـماره 673507علیـه شـما اجرائیه صـادر نموده و 
پرونـده اجرائـی به کالسـه 9600225 در این اداره تشـکیل 
شـده و طبـق گـزارش مـورخ 1396/۸/14 مامـور، محـل 

اقامـت شـما بـه شـرح متـن سـند شـناخته نشـده، لـذا 
بنـا بـه تقاضـای بسـتانکار طبـق مـاده 1۸ ائین نامـه اجرا 
مفـاد اجرائیـه فقـط یـک مرتبـه در یکـی از روزنامه های 
کثیراالنتشـار محلـی اگهـی مـی شـود و چنانچـه ظـرف 
مـدت ده روز از تاریـخ ایـن اگهـی کـه روز ابالغ محسـوب 
مـی گردد، نسـبت بـه پرداخت بدهی خود اقـدام ننمایید؛ 

عملیـات اجرائـی جریـان خواهـد یافت.م/الـف 256
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی بم 

محمد امیری خواه

آگهی
بدیـن وسـیله بـه اقـای مجیـد رشـیدی فـرد 
فرزنـد دادالـه بـه شـماره ملـی 3110196115 
و شناسـنامه شـماره 19767 متولـد  1357/6/10سـاکن 
امیرابـاد شـهرک امـام علی ابالغ می شـود کـه اقای رضا 
بیدوخـت  جهـت وصـول مبلـغ 3000000 ریـال به اسـتناد 
چـک شـماره 2۸9۸50علیـه شـما اجرائیه صـادر نموده و 
پرونـده اجرائی به کالسـه 9600240 در این اداره تشـکیل 
شـده و طبـق گـزارش مـورخ 1396/۸/16 مامـور، محـل 

اقامـت شـما بـه شـرح متـن سـند شـناخته نشـده، لذا 
بنـا بـه تقاضـای بسـتانکار طبق مـاده 1۸ ائین نامـه اجرا 
مفـاد اجرائیـه فقـط یـک مرتبـه در یکـی از روزنامه های 
کثیراالنتشـار محلـی اگهـی مـی شـود و چنانچـه ظـرف 
مـدت ده روز از تاریـخ ایـن اگهـی که روز ابالغ محسـوب 
اقـدام  خـود  بدهـی  پرداخـت  بـه  نسـبت  مـی گـردد، 

ننماییـد؛ عملیـات اجرائـی جریـان خواهـد یافت.
م/الف 247

مسئول واحد اجرای اسناد رسمی بم محمد امیری خواه

آگهی
بدیـن وسـیله بـه اقای میـالد رشـیدی فرزند 
محمـد بـه شـماره ملـی 3100211332 متولـد  
بلـوار  حسـین  امـام  میـدان  بـم  1373/12/19سـاکن 
صاحـب الزمـان ابـالغ می شـود که اقـای رضـا بیدوخت  
جهـت وصـول مبلـغ 3700000 ریـال بـه اسـتناد چـک 
شـماره 11۸192علیـه شـما اجرائیه صادر نمـوده و پرونده 
اجرائی به کالسـه 9500233در این اداره تشـکیل شـده و 
طبـق گـزارش مورخ 1396/2/2 مامور، محل اقامت شـما 

بـه شـرح متن سـند شـناخته نشـده، لذا بنا بـه تقاضای 
بسـتانکار طبـق مـاده 1۸ ائیـن نامـه اجـرا مفـاد اجرائیه 
فقـط یـک مرتبـه در یکـی از روزنامـه های کثیراالنتشـار 
محلـی اگهـی مـی شـود و چنانچـه ظـرف مـدت ده روز 
از تاریـخ ایـن اگهـی کـه روز ابـالغ محسـوب مـی گـردد، 
نسـبت به پرداخـت بدهی خـود اقدام ننماییـد؛ عملیات 

اجرائـی جریـان خواهـد یافت.م/الـف 24۸
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی بم

محمد امیری خواه

اگهی ابالغ دادرسی
زهـی  امیـر شـهداله  اقـای  بـه  بدینوسـیله   
فرزنـد نصیـر شـماره ملـی 6450222۸0۸ به 
ادرس مجهـول المـکان ابـالغ مـی گـردد مبنی بـر اینکه 
درخصـوص دعـوی اقـای حامد متقی فر فرزند حسـین 
خـودرو  دسـتگاه  یـک  پـالک  اسـترداد  خواسـته  بـه 
سـواری پـژو بـه شـماره انتظامـی 65-192ج99حکـم 

بـه محکومیـت خوانـده بـه اسـتردادپالک فوق االشـعار 
درحـق خواهـان صـادر واعـالم مـی نمایـد. رای صـادره 
قابـل  ابـالغ  تاریـخ  از  روز   20 مـدت  ظـرف  و  غیابـی 
واخواهـی در ایـن شـعبه و سـپس ظـرف همیـن مدت 
پـس از انقضـای مهلـت واخواهـی قابـل تجدیدنظـر در 

محاکـم عمومـی شهرسـتان بـم مـی باشـد.
مسئول دفتر شورای حل اختالف شماره 1 شهرستان بم

ــول  ــر منق ــال غی ــده م ــی مزای آگه
نوبــت دوم

 950266 کالســه  اجرائــی  پرونــده  درخصــوص 
مطروحــه در ) شــعبه اول ( اجــرای احــکام مدنــی تالــش 
ــه  ــه و محوط ــاب خان ــک ب ــگ ی ــش دان ــروش ش ــوع ف موض
ــروزی از  ــی 3690 مف ــع شــماره فرع ــه مســاحت 200 مترمرب ب
پــالک هــای 508 و 524 و 523 واقــع در قریــه طــوالرود ســنگ 
اصلــی 8 بخــش 28 گیــالن انتقالــی از خانــم مهتــاب اصغــری 
مقــدم واقــع در نشــانی تالــش- خیابــان مصطفــی خمینــی – 
خیابــان قدیــر ) شــهرک مخابــرات( کوچــه 6 متــری شــکری ) 
اولیــن کوچــه ســمت راســت ( کدپســتی 437168891 متعلــق 
بــه وراث مرحــوم امیــد پاداشــی بــا مشــخصات زیــر: حــدودات 
اربعــه ملــک : شــماال: دیواریســت بــه طــول 10 متــر بــه پــالک 
ــول 20  ــه ط ــترک ب ــوار مش ــرقا: دی ــرات ش ــهرک مخاب 530 ش
ــا:  ــاب اصغــری مقــدم جنوب ــم مهت ــا پــالک 3688 خان ــر ب مت
درب دیواریســت بــه طــول 10 متــر بــه کوچــه بــن بســت غربــا 
: دیواریســت بــه طــول 20 متــر بــه پــالک 508 – 524- 533 
علــی شــکری ملــک مــورد ارزیابــی مشــتمل اســت: 1- عرصــه 
200 متــر مربــع بهــا هــر مترمربــع 3/500/000 ریــال جمعــا بــه 
ــای  ــع به ــف 112/15 مترمرب ــال 2- همک ــغ 700/000/000 ری مبل
ــغ 448/600/000  ــه مبل ــا ب ــال جمع ــع 4/000/000 ری ــر مترمرب ه
ــای هــر  ــع به ــع 122 مترمرب ــه اول 122 مترمرب ــال 3- طبق ری
مترمربــع 6/000/000 ریــال جمعــا بــه مبلــغ 732/000/000 ریــال 

ــع 3/000/000  ــر مترمرب ــای ه ــع به ــه دوم 122 مترمرب 4- طبق
ریــال جمعــا بــه مبلــغ 366/000/000 ریــال 5- طبقــه ســوم 122 
مترمربــع بهــای هــر مترمربــع 3/000/000 ریــال جمعــا بــه مبلــغ 
366/000/000 ریــال * کســورات بابــت جرائــم احتمالــی طبقــات 
خــالف و هزینــه متعلقــه نظــام مهندســی و غیــره 200/000/000 
ریــال داخــل پــالک ثبتــی یــک دســتگاه ســاختمان مســکونی 
بصــورت ســه طبقــه روی همکــف طبقــه همکــف طبقــه همکــف 
ــه و  ــد پروان ــه کاره و فاق ــکونی و نیم ــورت مس ــه ص ــی ب بخش
ــر  ــفتکاری ) آج ــان س ــه پای ــز در مرحل ــوم نی ــه دوم و س طبق
وچینــی( و دارای رای جریمــه از کمیســیون محتــرم مــاده 100 
شــهرداری هــا مــی باشــد طبقــه اول در اختیــار محکــوم لــه و 
ــه موصــوف بصــورت  ــد طبق ــت ش ــرداری روی ــره ب ــال به در ح
ــرویس و  ــام و س ــی و حم ــال و پذیرای ــواب و ه ــاق خ دو ات
آشــپزخانه اپــن بــا امتیــازات آب و بــرق و گاز مشــترک دیوارهــا 
بــا کاغــذ دیــواری پوشــش داده شــده و کــف ســرامیک و دربهــا 
HDF و پنجــره هــا آلومینیومــی و یکــی از اتــاق هــا دارای 
کمــد مــی باشــد. ســاختمان فاقــد آسانســور و نمــا اجــرا نشــده 
ــماره  ــه ش ــه ب ــوف دارای پروان ــک موص ــن مل ــت همچنی اس
20202 مــورخ 88/8/17 بــه مســاحت کل 220 متــر ) یــک 
طبقــه روی پارکینــگ و بــه میــزان تخلفــات در طبقــه همکــف 
ــع کل  ــوم 122 و جم ــوم 122 و س 12/15 اول 2 دوم 122 و س
258/15 مترمربــع مــی باشــد کــه رای جریمــه صــادر گردیــده 
ــت  ــه پرداخ ــبت ب ــیط نس ــا تقس ــا دارد ب ــد از وراث ادع و اح

جریمــه اقــدام مــی نمایــد . النهایــه ارزش کل ملــک توقیفــی با 
عنایــت بــه موقعیــت مکانــی ملــک مســاحت و ابعــاد و بــدون 
ــا  ــایر ارگان ه ــا و س ــک ه ــه بان ــی ب ــون احتمال ــه دی ــه ب توج
ــه  ــه ب ــا توج ــک و ب ــود مل ــع موج ــق وض ــخاص و مطاب و اش
جمیــع جهــات و بالحــاظ مبلــغ کســورات احتمالــی مجموعــا بــه 
ــک  ــل و ی ــادل دویســت و چه ــال مع ــغ 2/412/600/000 ری مبل
میلیــون و دویســت و شــصت هــزار تومــان  توســط کارشــناس 
رســمی دادگســتری بــراورد و ارزیابــی گردیــده اســت لــذا ملــک 
موصــوف مــورخ 96/12/16 ســاعت 11 صبــح از طریــق مزایــده 
در دفتــر اجــرای احــکام مدنــی دادگســتری شهرســتان تالــش 
بفــروش مــی رســد قیمــت پایــه از بهــای ارزیابــی شــده شــروع 
ــنهاد  ــه پیش ــت پای ــت را از قیم ــن قیم ــانیکه باالتری ــه کس و ب
ــنهادی  ــغ پیش ــد و ده درصــد مبل ــد ش ــه خواه ــد فروخت نماین
ــف  ــرده مکل ــت و نامب ــده دریاف ــده مزای ــس از برن ــی المجل ف
اســت حداکثــر تــا یکمــاه نســبت بــه پرداخــت باقیمانــده ثمــن 
ــه  ــد اولی ــورت 10 درص ــر اینص ــد و در غی ــدام نمای ــه اق معامل
ــد مــی گــردد  ــده تجدی ــط و مزای ــت ضب ــدوق دول ــه نفــع صن ب
متقاضیــان در صــورت تمایــل مــی تواننــد 5 روز قبــل از موعــد 
مزایــده بــه ایــن دفتــر اجــرا مراجعــه تــا ترتیــب بازدیــد آنــان 
ــا  ــک ب ــا فــروش مل ــده داده شــود ) ضمن ــک مــورد مزای از مل

وضعیــت موجــود مــی باشــد(
مدیر دایره اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان

 تالش – رنجبر                                                                     407

           دادنامه
بــه تاریــخ بیســت و چهــارم دی مــاه ســال 
ــه  ــده ب ــیدگی پرون ــم رس ــش خت ــود و ش ن
شــماره بایگانــی 319/96/2/ ح شــعبه دوم شــورای 
حــل اختــالف رودبــار پــس از مالحظــه نظــر بــه کســی 
اعضــای آن اجمــاال مبنــی بــر پذیــرش دعــوی خواهــان 
ــا تکیــه  ــد متعــال و ب ــا اســتعانت از خداون را اعــالم و ب
بــر شــرف و وجــدان بــه شــرح ذیــل مبــادرت بــه انشــاء 

ــد.  رای مــی نمای
رای قاضی شورا

ــی  ــوان ابراهیم ــای کی ــان آق ــوی خواه ــوص دع در خص
ــزاده  ــه طرفیــت شــاهرخ قربان ــد محرمعلــی ب لویــه فرزن
کلنگســتانی فرزنــد کیانــوش بــه خواســته مطالبــه مبلــغ 
ــفته  ــره س ــه دو فق ــت وج ــال باب ــون ری ــت میلی دویس
ــف( و ســفته  ــه شــماره ســریالی )01647991 ســری ال ب
)0233064 ســری ص( اولــی بــه مبلــغ یکصــد و پنجــاه 
میلیــون ریــال و دومــی بــه مبلــغ پنجــاه میلیــون ریــال 
مــورخ بیســتم اســفند ســال نــود و یــک صــادر شــده انــد 
کــه تاریــخ انجــام تعهــد در هــر دو ســفته مورخــه دهــم 
خــرداد ســال نــود و چهــار ) 94/3/10( نــگارش شــده بــا 
ــه از  ــر تادی ــی و تاخی ــارات دادرس ــه خس ــاب کلی احتس
تاریــخ صــدور ســفته بــا توجــه بــه اوراق پرونــده و مالحظه 
اصــل ســفته هــا در یــد خواهــان کــه داللــت بــر اشــتغال 

ذمــه خوانــده در حــق خواهــان دارد و از طرفــی بــه علــت 
ــه اســتناد مــاده 73  ــده و ب ــودن خوان مجهــول المــکان ب
ــالب  ــی و انق ــای عموم ــی دادگاه ه ــن دادرس ــون آیی قان
ــا نشــر آگهــی در روزنامــه کثیراالنتشــار  ــی ب در امــور مدن
خوانــده در جلســه دادرســی حاضــر نگردیــده و الحیــه ای 
ــکار و  ــراد و ان ــم ننمــوده و ای ــاع  از خــود تقدی نیــز در دف
تــردد و تکذیبــی اعــالم نکــرده بنــا بر ایــن دعــوی خواهان 
را در وضعیــت فعلــی محــرز و ثابــت دانســته و مســتند به 
مــواد 198 – 515 -522 قانــون فــوق الذکــر و مــواد 307 
الــی 309 قانــون تجــارت حکــم بــر محکومیــت خوانــده به 
پرداخــت مبلــغ دویســت میلیــون ریــال اصــل خواســته و 
مبلــغ دو میلیــون و ششــصد و پنجــاه هــزار ریــال هزینــه 
دادرســی و بــه پرداخــت خســارت تاخیــر تادیــه بــر مبنای 
نــرخ تورمــی اعالمــی از ســوی بانــک مرکــزی جمهــوری 
اســالمی ایــران از تاریــخ تعهــد پرداخــت مورخــه 94/3/10 
لغایــت پرداخــت آن در حــق خواهــان کــه در واحــد اجــرا 
احــکام محاســبه مــی شــود را صــادر و اعــالم مــی دارد . 
ــه اســتناد مــاده 27 قانــون شــوراها  ایــن رای غیابــی و ب
ظــرف مهلــت بیســت روز پــس از ابــالغ اخطاریــه حکــم 
قابــل واخواهــی درایــن شــورا و ســپس ظــرف بیســت روز 
ــل اعتــراض تجدیــد نظرخواهــی در محاکــم عمومــی  قاب

حقوقــی دادگســتری شهرســتان رودبــار مــی باشــد. 
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

1 0 0 0 3 4 3 2 1 1 7 8 3  اطالع4
رسانی

آگهی مزایده مال غیرمنقول پرونده اجرایی کالسه 
96۰۰۱۳6 - 96۰۰۱۳۷ – 96۰۰۱۳۸

نظـر بـه اینکـه بدهـکار و راهـن  نسـبت بـه پرداخـت 

بدهـی خـود در مهلـت تعیین شـده اقدام ننمـوده اند 

لـذا در اجـرای مقـررات مـاده واحـده قانـون اصـالح 

مـاده 34 اصالحـی قانـون ثبـت مصـوب سـال 13۸6 و بنـا بـه 

درخواسـت بسـتانکار امـوال غیـر منقـول زیـر از طریـق مزایـده به 

فـروش میرسـد:

 1- ششـدانگ پالک شـماره   492 فرعی از 676۸ اصلی واقع 

در بخـش 11 کرمـان بـه آدرس انـار – امیـن شـهر خیابـان امام 

خمینـی کـه سـند مالکیت آن در ذیـل ثبـت 1۸53 صفحه 172 

دفتـر10 امـالک ثبـت و صـادر شـده بـه مسـاحت 315،6 متـر 

مربـع و مـع الواسـطه بـه آقـاي غالمرضـا اسـدی مقـدم منتقل 

شـده و حـدود و مشـخصات آن بدین شـرح اسـت: 

شـماال دیواریسـت  مشـترک بطول 13/55 متر به پالک فرعی 

155 از 676۸ اصلی ، شـرقا دیواریسـت مشـترک بطول 21/75 

متـر بـه پـالک فرعـی 493 از 676۸ اصلـی ، جنوبـا دیوارسـت 

مشـترک بطـول 16/70 متـر بـه پـالک 494 فرعـی از 676۸ 

اصلـی ، غربـا درب و دیواریسـت بطـول 20/30 متـر بـه خیابان 

شـهید بهشتی  

طبـق نظـر کارشـناس رسـمی یـک بـاب سـاختمان مسـکونی بـه 

مسـاحت عرصـه 315.6 متـر مربـع  همکـف 16۸ متـر مربـع می 

باشـد  کـه ایـن 16۸ متـر مربـع مشـتمل بـر 147 متـر مربـع انبار 

بـا سـقف شـیروانی و 21 متـر مربـع اتـاق سـرایداری مـی باشـد 

اسـکلت سـاختمان سـقف سـبک و نوع سـقف ها ورق کرکره و رو 

کار بنـا بلـوک اسـت کاربـرد ملـک طبق سـند مسـکونی می باشـد 

کـه فقـط یـک اتاق سـرایدار و مابقی کاربـری انبـار و صنعتی دارد. 

عرصـه بـه مسـاحت 315،6 متـر مربع بـه  مبلـغ220.920000 ریال 

، اعیـان بـه مسـاحت147 متـر مربـع بـه مبلـغ176.400.000 ریـال 

، اعیـان بـه مسـاحت 21 متـر مربـع بـه مبلـغ52.500.000 ریـال 

، اعیـان پارکینـگ رو بـاز  بـه مسـاحت 16 متـر مربـع بـه مبلـغ 

12.۸00.000 ریال ، حیاط سـازی و دیوار کشـی 20،792،000 ریال و 

امتیـازات آب ، بـرق ، تلفـن ، گاز  بـه مبلـغ 2،000،000 ریال با توجه 

بـه مـوارد فوق ارزش ششـدانگ ملـک مذکـور 503.412.000  ریال 

تعییـن مـی گردد.

 ملکـی آقـای غالمرضـا اسـدی مقـدم طبق سـند رهنی شـماره 

رهـن  در  رفسـنجان   ۸7 دفترخانـه   1393/05/11  –  11256

بانـک سـامان رفسـنجان مـی باشـد از طریـق مزایـده بفروش 

میرسـد و مزایـده از مبلغ پایـه کارشناسـی 503.412.000  ریال 

کـه قطعـی گردیـده اسـت شـروع و باالتریـن مبلغ پیشـنهادی 

فروختـه خواهد شـد.

 2- ششـدانگ پـالک شـماره   493 فرعـی از 676۸ اصلـی 

واقـع در بخـش 11 کرمـان بـه آدرس انـار – امیـن شـهر خیابـان 

امـام خمینـی کـه سـند مالکیـت آن در ذیل ثبـت 1۸54 صفحه 

175 دفتـر10 امـالک ثبت و صادر شـده به مسـاحت 470،6 متر 

مربـع و مـع الواسـطه به خانم سـکینه مهدوی زاده منتقل شـده 

و حـدود و مشـخصات آن بدین شـرح اسـت: 

شـماال دیواریسـت مشـترک بطـول  14/۸0 متـر بـه 155 فرعی 

از 676۸ اصلـی شـرقا  درب و دیواریسـت بـه طول 24/35 متر 

بـه کوچـه بـن بسـت جنوبـا درب و دیواریسـت به طـول 16/30 

متـر بـه خیابـان امـام خمینی غربا در سـه قسـمت که قسـمت 

دوم آن جنوبـی اسـت اول دیواریسـت بطـول11/70 متر به 494 

فرعی از 676۸ اصلی و دوم مرزیسـت بطول 5/20 متر از 494 

فرعی به 676۸ اصلی سـوم دیواریسـت مشـترک بطول 21/75 

از 492 فرعـی از 676۸ اصلـی طبـق نظـر کارشـناس رسـمی یک 

بـاب سـاختمان مسـکونی بـه مسـاحت عرصـه 470،6 متـر مربع 

کـه دو بـاب مغازه در آن احداث گردیده اسـت اسـکلت سـاختمان 

آجـری نـوع سـقف ها طـاق ضربی و رو کار بنا سـفال اسـت. عمر 

تقریبـی بنـا 30 سـال می باشـد باقیمانـده عمر مفید بنا 15 سـال 

پیش بینی میشـود. 

عرصـه بـه مسـاحت 400،6 متـر مربـع بـه  مبلـغ2۸0،420،000 ریـال 

، زیـر زمیـن بـه مسـاحت 17 متـر مربـع بـه مبلـغ25،500،000 ریال  

اعیـان همکـف بـه مسـاحت252 متـر مربـع بـه مبلـغ705،600،0000 

مبلـغ  بـه  بـه مسـاحت 70 متـر مربـع  اعیـان مغـازه    ،  ، ریـال 

175،000،000 ریـال ، حیـاط سـازی 50،020،000 ریـال و امتیـازات آب 

، بـرق ، تلفـن ، گاز  بـه مبلـغ 25،000،000 ریـال بـا توجـه بـه مـوارد 

فـوق ارزش ششـدانگ ملـک مذکـور 1،331،540،000 ریـال تعییـن 

می گـردد.

 ملکـی خانم سـکینه مهدوی زاده طبق سـند رهنی شـماره 11256 

– 1393/05/11 دفترخانـه ۸7 رفسـنجان در رهـن بانـک سـامان 

رفسـنجان مـی باشـد از طریـق مزایـده بفـروش میرسـد و مزایده 

از مبلـغ پایـه کارشناسـی 1،331،540،000 ریـال کـه قطعـی گردیده 

اسـت شـروع و باالتریـن مبلـغ پیشـنهادی فروخته خواهد شـد.

3- ششـدانگ پـالک شـماره   494 فرعـی از 676۸ اصلی واقع 

در بخـش 11 کرمـان بـه آدرس انـار – امیـن شـهر خیابـان امـام 

خمینـی کـه سـند مالکیـت آن در ذیـل ثبـت 1۸55 صفحه 17۸ 

دفتـر10 امـالک ثبت و صادر شـده به مسـاحت 60۸.1 متر مربع 

و مـع الواسـطه بـه آقـاي محمد رضا اسـدی مقدم منتقل شـده 

و حدود و مشـخصات آن بدین شـرح اسـت: 

شـماال در دو قسـمت ، اول دیواریسـت مشـترک بطول 16/70 متر  

بـه 492 فرعـی از 676۸ اصلی دوم مرزیسـت بطول 5/20 متر  به 

493 فرعـی از 676۸ اصلی شـرقا  مرزیسـت بطـول 11/70 متر به 

پـالک فرعـی 493 از 676۸ اصلی جنوبا در دو قسـمت ، اول درب 

و دیواریسـت بطـول 33/90 متـر بـه خیابـان امـام خمینـی  دوم 

درب و دیواریسـت بطـول 3/45 متـر به خیابـان امام خمینی غربا 

درب و دیواریسـت بطول 35/00 متر  به خیابان شـهید بهشـتی  به 

مسـاحت عرصـه 60۸.10 متـر مربـع و بنای مفیـد 279  متر مربع 

اسـت ملـک مورد ارزیابـی دارای بنای دو طبقه اسـت عمر تقریبی 

بنـا 20 سـال مـی باشـد باقیمانـده عمـر مفیـد بنا 25 پیـش بینی 

میشـود. سیسـتم گرمایشی شـوفاژ و بخاری سیسـتم سرمایشی 

کولر آبی دکوراسـیون مناسـب داخلی از سـنگ آنتیک + تجهیزات 

مـدرن آشـپزخانه و طراحـی داخلـی خـوب- محوطه سـازی عالی 

و نمـای سـنگ آنتیـک زیبا از عوامـل ارزش گذار ملک می باشـد. 

نـوع آشـپزخانه  معمولـی  نـوع کابینـت  MDF     نـوع کف پوش 

سـنگ و پرده کشـی و دکوراسـیون داخلی مناسب. 

  طبـق نظـر کارشـناس رسـمی یـک بـاب سـاختمان مسـکونی 

دارای عرصـه بـه مسـاحت 60۸،10 متـر مربع همکـف 161 متر مربع  

طبقـه اول 2۸ متـر مربـع  پارکینـگ 30 متـر مربـع و مغـازه 60 

متـر مرببـع مـی باشـد مـی باشـد  . عرصه بـه مسـاحت 339 متر 

مربـع بـه  مبلـغ339،000،000 ریـال ، عرصـه به مسـاحت 269،1 متر 

مربـع بـه  مبلـغ1۸۸،370،000 ریـال ، اعیان همکف  به مسـاحت161 

متـر مربـع بـه مبلـغ563،500،000 ریـال ، اعیـان مغازه  به مسـاحت 

60 متـر مربـع بـه مبلـغ240،000،000 ریـال ، ارزش 2۸ متـر مربـع 

اعیانـی )بـاالی پارکینـگ( بـه قـرار هـر متـر مربـع 1.۸00.000 ریـال 

50.400.000 ریـال،  اعیـان پارکینـگ بـه مسـاحت 30 متـر مربـع 

بـه مبلـغ 60،000،000 ریـال ، حیـاط سـازی ودیوارکشـی بـه مبلـغ 

204،400،000  ریـال و امتیـازات آب ، بـرق ، تلفـن ، گاز  بـه مبلـغ 

25،000،000 ریـال بـا توجـه بـه مـوارد فـوق ارزش ششـدانگ ملـک 

مذکـور 1.670.670.000ریـال تعییـن مـی گـردد.

 ملکـی آقـای غالمرضـا اسـدی مقـدم طبـق سـند رهنـی شـماره 

11256 – 1393/05/11 دفترخانـه ۸7 رفسـنجان در رهـن بانـک 

سـامان رفسـنجان مـی باشـد و مزایـده از مبلـغ پایـه کارشناسـی 

1،670،670،000ریـال کـه قطعـی گردیـده اسـت شـروع و باالتریـن 

مبلـغ پیشـنهادی فروختـه خواهـد شـد.

پالکهــای فــوق از ســاعت 9 الــی 12 ظهــر روز شــنبه  مورخــه 19 

ــان  ــار واقــع در خیاب /1396/12   اداره اجــرای اســناد رســمی ان

ــدی  ــروش کال نق ــد ف ــروش میرس ــده بف ــق مزای ــام از طری ام

اســت الزم بــه ذکــر اســت پرداخــت بدهــی هــای مربــوط به آب 

و بــرق و گاز اعــم از حــق انشــعاب یــا حــق اشــتراک و مصــرف 

در صورتــی کــه مــورد مزایــده از ایــن بابــت بدهــی داشــته باشــد 

و نیــز بدهــی هــای مالیاتــی و عــوارض شــهرداری و غیــره تــا 

تاریــخ مزایــده اعــم از اینکــه رقــم قطعــی آن معلــوم شــده یــا 

نشــده باشــد بعهــده برنــده مزایــده اســت ضمــن آنکــه پــس از 

انجــام مزایــده در صــورت وجــود مــازاد وجــوه پرداختــی بابــت 

ــه برنــده مزایــده مســترد  هزینــه هــای فــوق از محــل مــازاد ب

میگــردد ضمنــا چنانچــه روزمزایــده بــا تعطیــل رســمی مصــادف 

ــده انجــام خواهــد شــد  ــی مزای گــردد روز اداری بعــد از تعطیل

طالبیــن مــی تواننــد جهــت کســب اطالعــات بیشــتر در ســاعات 

اداری بــه اداره ثبــت اســناد مراجعــه نماینــد.

تاریخ انتشار : 1396/11/30

آگهی مزایده مال غیرمنقول پرونده اجرایی کالسه 
96۰۰۱۳۵

ــه    ــبت ب ــن  نس ــکار و راه ــه بده ــه اینک ــر ب نظ

ــن شــده  ــت تعیی ــود در مهل ــی خ پرداخــت بده

اقــدام ننمــوده انــد لــذا در اجــرای مقــررات 

مــاده واحــده قانــون اصــالح مــاده 34 اصالحــی قانــون ثبــت 

مصــوب ســال 13۸6 و بنــا بــه درخواســت بســتانکار ششــدانگ 

پــالک شــماره   4۸7 فرعــی از 676۸ اصلــی واقــع در بخــش 

ــت آن  ــند مالکی ــه س ــار ک ــاد  ان ــه آدرس داود آب ــان ب 11 کرم

ــت و  ــالک ثب ــر12 ام ــت 2343 صفحــه 442 دفت ــل ثب در ذی

صــادر شــده بــه مســاحت 569،7 متــر مربــع و مــع الواســطه 

ــدود و  ــده و ح ــل ش ــد منتق ــکری مج ــر عس ــاي اکب ــه آق ب

اســت:  شــرح  بدیــن  آن  مشــخصات 

شــماال بطــول 13 متــر درب و دیواریســت بــه خیابــان ، شــرقا  

بطــول 4۸ متــر دیوارســِت اشــتراکی بــا ضبــط پســته از 

باقیمانــده پــالک 323 فرعــی ، جنوبــا بــه طول11/۸0متــر درب 

و دیوارســِت بــه کوچــه احداثــی ، غربــا بــه طــول 43/90 متــر 

ــالک 4۸2 از 323  ــط پســته از پ ــا ضب دیوارســت اشــتراک ب

ــک  ــمی ی ــناس رس ــر کارش ــق نظ ــی طب ــی از 676۸ اصل فرع

بــاب ســاختمان مســکونی دارای 569،70 متــر مربــع عرصــه و 

150 متــر مربــع بنــای مفیــد در یــک طبقــه همکــف 105 متــر 

مربــع ســقف  و میــزان 45 متــر مربــع غیــر مســقف و بصــورت 

چهاردیــواری مــی باشــد بــا قدمــت حــدودًا ســی ســال عرصــه 

بــه مســاحت 569،70 بــه مبلــغ  56.970.000 ریــال اعیــان بــه 

مســاحت 105 متــر مربــع بــه مبلــغ 210.000.000 ریــال، اعیــان 

ــال ،  ــغ 36.000.000 ری ــه مبل ــع ب ــر مرب ــاحت 45 مت ــه مس ب

ارزش 15 متــر اعیــان )پارکینــگ( بــه مســاحت 15 متــر مربــع 

بــه مبلــغ 1۸.000.000 ریــال ، حیــاط ســازی 46،620،000 ریــال 

ــال  ــغ  25،000،000 ری ــه مبل ــرق و گاز ب ــاز آب ، ب ــق امتی و ح

ــور  ــک مذک ــدانگ مل ــوق ارزش شش ــوارد ف ــه م ــه ب ــا توج ب

ــال تعییــن مــی گــردد 392،590،000 ری

 ملکــی آقــای اکبــر عســکری مجــد طبــق ســند رهنــی شــماره 

۸۸50 – 1391/0۸/14 دفترخانــه ۸7 رفســنجان در رهــن بانــک 

ــی 12 ظهــر  ســامان رفســنجان واقــع میباشــد از ســاعت 9 ال

روز شــنبه  مورخــه 1396/12/19  اداره اجــرای اســناد رســمی 

انــار واقــع در خیابــان امــام از طریــق مزایــده بفــروش میرســد 

ــه  ــال ک ــی 392،590،000 ری ــه کارشناس ــغ پای ــده از مبل و مزای

ــغ پیشــنهادی  ــن مبل ــده اســت شــروع و باالتری ــی گردی قطع

فروختــه خواهــد شــد فــروش کال نقــدی اســت الزم بــه ذکــر 

ــرق و گاز  ــه آب و ب ــوط ب ــای مرب ــی ه ــت بده ــت پرداخ اس

اعــم از حــق انشــعاب یــا حــق اشــتراک و مصــرف در صورتــی 

کــه مــورد مزایــده از ایــن بابــت بدهــی داشــته باشــد و نیــز 

بدهــی هــای مالیاتــی و عــوارض شــهرداری و غیــره تــا تاریــخ 

مزایــده اعــم از اینکــه رقــم قطعــی آن معلــوم شــده یــا نشــده 

باشــد بعهــده برنــده مزایــده اســت ضمــن آنکــه پــس از انجــام 

مزایــده در صــورت وجــود مــازاد وجــوه پرداختــی بابــت هزینــه 

هــای فــوق از محــل مــازاد بــه برنــده مزایــده مســترد میگــردد 

ضمنــا چنانچــه روزمزایــده بــا تعطیــل رســمی مصــادف گــردد 

روز اداری بعــد از تعطیلــی مزایــده انجــام خواهــد شــد طالبیــن 

مــی تواننــد جهــت کســب اطالعــات بیشــتر در ســاعات اداری 

بــه اداره ثبــت اســناد مراجعــه نماینــد.

تاریخ انتشار : 1396/11/30

         دادنامه
 4 شــعبه   9409981310400414 پرونــده کالســه 
دادگاه عمومــی حقوقــی شهرســتان رشــت تصمیــم 
ــم  ــا: 1- خان ــان ه ــماره 9609971310401103 خواه ــی ش نهای
ــرز  ــای فرام ــد حســن 2- آق ــژاد بوســاری فرزن ــی ن ــه قل رقی
شــافعی بوســاری فرزنــد حســن 3- طاهره شــافعی بوســاری 
فرزنــد حســن  4- طیبــه شــافعی بوســاری فرزنــد حســن 5- 
تهمینــه شــافعی بوســاری فرزنــد حســن 6- مریــم شــافعی 
ــان  ــه نشــانی رشــت خیاب ــد حســن همگــی ب بوســاری فرزن
ســعدی خیابــان بوســار نرســیده بــه فلکــه شــهید قلــی پــور 
جنــب تراشــکاری مهیــار پــالک 69 منــزل حســن شــافعی – 
خوانــدگان: 1- محمدرضــا خواجوئــی 2- کاظــم شــمس دیبــا 
ــان  ــر ازجه ــا باالت ــان آفریق ــران خیاب ــانی ته ــه نش ــی ب همگ
کــودک بــرج امیــر پیــروز طبقــه 11 واحــد 11 – فعــال مجهــول 
ــا  ــواه 4- حمیدرض ــن خداخ ــد حس ــای محم ــکان 3- اق الم
خداخــواه 5-محمــد نقــی خداخــواه 6- رقیــه خداخــواه 
7- معصومــه خداخــواه 8- محمدتقــی خداخــواه همگــی بــه 
ــوار  ــت – بل ــت – رش ــتان رش ــالن شهرس ــتان گی ــانی اس نش
ــان ارشــاد – مجتمــع پردیســان فــاز  شــهید انصــاری – خیاب
ــال  ــا: 1- ابط ــته ه ــکان( خواس ــول الم ــوک 328 – )مجه بل
ــه  ــت( 2- مطالب ــک اس ــند مل ــوع س ــمی ) موض ــند رس س
خســارت دادرســی – خالصــه جریــان پرونــده: در تاریــخ 
ــد  ــاری فرزن ــافعی بوس ــن ش ــای حس ــان آق 94/8/17 خواه
قلــی دادخواســتی بــه طرفیــت خوانــدگان 1- محمدرضــا 
ــا 3- محمدحســن  ــای کاظــم شــمس دیب ــی 2- اق خواجوئ
ــی خداخــواه  خداخــواه 4- حمیدرضــا خداخــواه 5- محمدنق
ــی  ــواه 8- محمدتق ــه خداخ ــواه 7- معصوم ــه خداخ 6- رقی
خداخــواه بــه خواســته ابطــال ســند رســمی بــه شــماره هــای 
100722 مورخــه 88/12/26 ، 100723 مورخــه 88/12/26 و 
ــه  ــی در دفترخان ــی تنظیم ــه 88/12/26 جملگ 100721 مورخ
ــه  ــماره قطع ــه ش ــن ب ــه زمی ــک قطع ــوع ی ــت موض 84 رش
پنجــم مجــزی شــده از قطعــه ســوم تفکیکــی از پــالک هــای 
123 ، 222، 609 ســنگ اصلــی 55 بخــش 4 رشــت هــر یــک 
مقــوم بــه 50/000/100 ریــال بــا احتســاب خســارات دادرســی 
ــه 88/12/3  ــش را رای مورخ ــل خوی ــده دالی ــلیم و عم تس
شــورای اصالحــات اراضــی و تصویــر ســند مالکیــت قــرار داده 
ــه  ــت و الیح ــان در دادخواس ــای خواه ــه ادع ــت و خالص اس
ــند رســمی  ــه موجــب س ــه ب ــن اســت ک ــن ای ــی مبی تقدیم
شــماره 156381 مورخــه 84/8/16مالــک رســمی پنــج هــزار 
ــار بخــش  ــه بوس ــی کاری در قری ــع از اراضــی صیف ــر مرب مت
ــتم  ــی هش ــوم ال ــف س ــدگان ردی ــه خوان ــوده ک ــت ب 4 رش
دعوایــی بــه خواســته ابطــال ســند رســمی بــه طرفیــت 
ــه  ــماره 777 مورخ ــه ش ــب دادنام ــه موج ــه ب ــه ، ک وی اقام
86/9/15 شــعبه اول دادگاه عمومــی حقوقــی رشــت کــه 
 87/1/26  –  8709971313800049 شــماره  دادنامــه  برابــر 
شــعبه پنجــم دادگاه تجدیــد نظــر اســتان گیــالن تاییــد 
ــی  ــات ارض ــورای اصالح ــت ش ــوع را در صالحی ــده موض گردی
ــه موجــب  ــن شــورا پــس از رســیدگی ب تشــخیص داده و ای
رای مورخــه 88/12/3 خواهــان را مالکیــت رســمی  پنــج هــزار 
مترمربــع زمیــن شــناخته اســت. وراث مرحــوم )محمدرضــا( 

خداخــواه علیرغــم وجــود رای شــورای اصالحــات ارضــی 
طــی ســه فقــره ســند رســمی موضــوع خواســته ملــک را بــه 
ــون  ــد و چ ــی نماین ــل م ــف اول و دوم منتق ــدگان ردی خوان
اســناد انتقالــی فاقــد وجاهــت قانونــی اســت تقاضــای صــدور 
ــا  ــت . دادگاه ب ــرده اس ــوق ک ــته ف ــرح خواس ــه ش ــم ب حک
تعییــن وقــت رســیدگی و دعــوی طرفیــن و اســتماع اظهــارات 
ــه  ــح ک ــن توضی ــا ای ــیدگی دادگاه) ب ــه رس ــان در جلس خواه
ــه لحــاظ  ــدگان علیرغــم دعــوت از طریــق نشــر آگهــی ب خوان
ــر  ــیدگی دادگاه حاض ــه رس ــودن در جلس ــکان ب ــول الم مجه
ــت  ــان از مالکی ــه خواه ــق زارعان ــزان نس ــد ( می ــده ان نگردی
ــاد  ــار از اداره جه ــتای بوس ــک در روس ــام المل ــای احتش آق
کشــاورزی رشــت و وضعیــت ثبتــی پــالک موضــوع خواســته 
را از اداره ثبــت اســناد امــالک ناحیــه 2 رشــت اســتعالم و بــا 
وصــول پاســخ اســتعالمات مذکــور طرفیــن را جهــت مالحظــه 
ــده کالســه  ــوت و ســپس پرون ــاد پاســخ اســتعالمات دع مف
رای مورخــه 88/12/3 شــورای اصالحــات ارضــی گیــالن را از 
ــه و خالصــه  اداره جهــات کشــاورزی شهرســتان رشــت مطالب
ــات آن  ــس و محتوی ــر منعک ــده ام ــات آن را در پرون محتوی
ــی کاری تحــت  ــن صیف ــز زمی ــج قفی متضمــن تشــخیص پن
ــه  ــوان تعرف ــه عن ــت ب ــش 4 رش ــنگ 55 بخ ــالک 222 س پ
نســق برابــر رای مورخــه 88/12/3 رای خواهــان شــناخته 
ــوع  ــناد موض ــدوده اس ــراز مح ــت اح ــت دادگاه جه ــده اس ش
ــوی در داخــل ســند رســمی شــماره 156381 –  خواســته دع
84/8/16 و رای مورخــه 88/12/3 شــورای اصالحــات ارضــی 
ــر کارشناســی،  ــام ام ــل از انج ــرار کارشناســی صــادر و قب ، ق
خواهــان بــه رحمــت خــدا پیوســته و دادگاه بــه موجــب 
دادنامــه شــماره 96009971310400260 -94/4/8 قــرار توقیــف 
ــه شــماره  دادرســی صــادرو متعاقــب آن طــی الیحــه وارده ب
9610091310401173 – 86/4/14 وراث آن مرحــوم بــه اســامی 
ــرز  ــای فرام ــر( آق ــاری )همس ــژاد بوس ــی ن ــه قل ــم رقی خان
ــم طاهــره  شــافعی بوســاری  شــافعی بوســاری )پســر( خان
)دختــر( طیبــه شــافعی بوســاری )دختــر( تهمینــه شــافعی 
بوســاری )دختــر( مریــم شــافعی بوســاری )دختــر( تعرفــه 
ــا وصــول نظریــه کارشــناس مراتــب بــه طرفیــن  شــده انــد ب
ابــالغ بــه لحــاظ عــدم وصــول اعتــراض بــه نظریــه کارشــناس 
در مهلــت قانونــی اینــک دادگاه بــا اعــالم ختــم رســیدگی و بــا 
اســتعانت از ذات اقــدس احدیــت بــه شــرح آتــی مبــادرت بــه 

ــد انشــاء رای مــی نمای
رای دادگاه 

مالکیــت خواهــان نســبت بــه مقــدار پنــج قفیــز زمیــن صیفــی 
کاری بــه داللــت تصویــر ســند رســمی شــماره 156381 
اســتعالم شــماره 9537432  پاســخ  و  مورخــه 84/8/16 
ــت  ــتان رش ــاورزی شهرس ــاد کش ــه 85/3/27 اداره جه مورخ
و 23701 / 107/95 مورخــه 95/9/13 اداره ثبــت اســناد و 
ــوع رای  ــده موض ــات پرون ــت و محتوی ــه 2 رش ــالک ناحی ام
ــالن  مورخــه 88/12/3 شــورای اصالحــات ارضــی اســتان گی
ــا احــراز مالکیــت  ــد نیســت ب ــه تامــل و تردی محــل هیچگون
ــماره 156381  ــمی ش ــند رس ــوع س ــک موض ــان در مل خواه
ــب دادگاه  ــناس منتخ ــه کارش ــر نظری ــه 84/8/16  براب مورخ
وارده بــه شــماره 1396034000568798 – 96/10/10 کــه بــا 

ترســیم نقشــه ، اخــذ اســناد رســمی موضــوع خواســته توســط 
وراث مرحــوم محمدرضــا خداخــواه و انتقــال آن بــه خوانــدگان 
ــن موضــوع  ــز زمی ــج قفی ــف اول و دوم را در محــدوده پن ردی
ســند خواهــان اعــالم نمــوده اســت بنابرایــن اخــذ اســناد بــر 
ــر خــالف  ــت ب ــل مالکی ــدون دلی ــه ب ــف فی ــک مختل روی مل
قانــون و فاقــد اثــر و اعتبــار قانونــی مــی باشــد و از ایــن رو 
ــخیص داده  ــت تش ــا را وارد و ثاب ــان ه ــوی خواه دادگاه دع
و بــه اســتناد مــواد 274 – 255 – 1287 قانــون مدنــی و 
ــون ثبــت و مــواد 198 – 519  بنــد 6 مــاده 147 اصالحــی قان
قانــون آئیــن دادرســی دادگاه هــای عمومــی و انقــالب در امــور 
مدنــی مصــوب ســال 1379 حکــم بــر ابطــال اســناد مالکیــت 
ــه  ــه 88/12/26 و 100722 مورخ ــای 100721 مورخ ــماره ه ش
88/12/26 جملگــی تنظیمــی در دفترخانــه 84 رشــت موضوع 
ــه شــماره قطعــه پنجــم مجــزی شــده  ــن ب یــک قطعــه زمی
از قطعــه ســوم تفکیکــی از پــالک هــای 123 – 222 – 609 
ــویه  ــت بالس ــت و محکومی ــش 4 رش ــی 55 بخ ــنگ اصل س
خوانــدگان بــه پرداخــت مبلــغ 19/617/003 ریــال بابــت 
ــتمزد  ــت دس ــال باب ــغ 15/000/000 ری ــی و مبل ــه دادرس هزین
ــی دارد  ــالم م ــادر و اع ــا ص ــان ه ــق خواه ــناس در ح کارش
درخصــوص دعــوی خواهــان هــا بــه طرفیــت خوانــدگان 
ردیــف ســوم الــی هشــتم بــه خواســته ابطــال ســند رســمی 
ــارات  ــاب خس ــا احتس ــه 88/12/26 ب ــماره 100723 مورخ ش
ــه شــماره  ــه اینکــه پاســخ اســتعالم ثبتــی ب دادرســی نظــر ب
23701 / 95/ 107 مورخــه 95/9/13 مبیــن انتقــال ســند 
ــان  ــط آقای ــه 88/12/26 توس ــماره 100723 مورخ ــی ش قطع
ــرور  ــم س ــنگ و خان ــز و هوش ــواه و پروی ــی خداخ محمدنق
ــا  ــم ه ــد و خان ــای محم ــر و آق ــور قیص ــی پ ــهرت جملگ ش
فهیمــه – پروانــه – مهکانــه – مهرانــه – فتانــه و هنگامــه 
شــهرت جملگــی بازرگانــی بــه آقــای محمــد خداجــوی ســیر 
ــای  ــن ادع ــد بنابرای ــی باش ــف اول( م ــده ردی ــی ) خوان جان
ــال آن،  ــور و ابط ــند مزب ــوع س ــک موض ــه مل ــبت ب ــق نس ح
ضــرورت تمهیــد امــکان دفــاع بــرای انتقــال دهنــدگان ســند 
بــه لحــاظ تعــارض بــا حقــوق مشــارالیهم اســت ضرورتــا مــی 
بایســت ظــرف دعــوی مطــرح شــوند تــا ممکــن از اطــالع از 
ــن  ــد ای ــه آن گردن ــزوم پاســخگویی ب ــور و عندالل ــوی مزب دع
ــوده و  ــی ب ــلم دادرس ــد مس ــول و قواع ــه اص ــتند ب ــر مس ام
ــن  ــث ای ــکلی باع ــاظ ش ــب از لح ــن ترتی ــت ای ــدم رعای ع
ــود  ــنیده نش ــه ش ــا در محکم ــان ه ــوی خواه ــه دع ــت ک اس
ــر اســاس صــرف نظــر از ماهیــت دعــوی از جهــت شــکلی  ب
قابلیــت پذیــرش و اســتماع را نداشــته و بــه اســتناد مــاده 2 
قانــون آییــن دادرســی دادگاه هــای عمومــی و انقــالب در امــور 
مدنــی مصــوب ســال 1379 قرارعــدم اســتماع آن را صــادر و 
اعــالم مــی دارد حکــم صــادره نســبت بــه خوانــدگان غیابــی 
ــی  ــل واخواه ــالغ قاب ــس از اب ــت روز پ ــرف بیس ــوده و ظ ب
ــا انقضــای مهلــت واخواهــی ظــرف بیســت  درایــن دادگاه و ب
ــد نظــر اســتان  ــد نظــر در دادگاه هــای تجدی ــل تجدی روز قاب
گیــالن اســت قــرار صــادره ظــرف بیســت روز پــس از ابــالغ بــه 

ــد نظــر مــی باشــد. ــل تجدی خواهــان هــا و قاب
رییس شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی رشت 417 

            دادنامه
پرونــده کالســه 9409981310400413 شــعبه 4 دادگاه 
عمومــی حقوقــی شهرســتان رشــت تصمیــم نهایــی 
شــماره 9609971310401102 خواهــان هــا: 1- خانــم رقیــه قلــی 
نــژاد بوســاری فرزنــد حســن 2- آقــای فرامرز شــافعی بوســاری 
فرزنــد حســن 3- طاهــره شــافعی بوســاری فرزنــد حســن  4- 
ــه شــافعی  ــد حســن 5- تهمین ــه شــافعی بوســاری فرزن طیب
ــد  ــاری فرزن ــافعی بوس ــم ش ــد حســن 6- مری ــاری فرزن بوس
ــان  ــان ســعدی خیاب ــه نشــانی رشــت خیاب ــی ب حســن همگ
ــه فلکــه شــهید قلــی پــور جنــب تراشــکاری  بوســار نرســیده ب
مهیــار پــالک 69 منــزل حســن شــافعی – خوانــدگان: 1- 
غالمرضــا علیپــور کرمــی بــه نشــانی مجهــول المــکان 2- محمد 
جــوادی 3- محمدرضــا خواجوئــی همگــی بــه نشــانی مجهــول 
المــکان 4- یوســف جلــوس فعلــی بــه نشــانی اســتان گیــالن 
شهرســتان رشــت پــل بوســار فلکــه شــهید قلــی پــور – گرمابــه 
ولیعصــر – طبقــه دوم – واحــد 5 ، 5- کاظــم شــمس دیبــا بــه 
نشــانی تهــران خیابــان افریقــا – باالتــر از جهــان کــودک – بــرج 
ــکان  ــول الم ــال مجه ــه 11 – واحــد 11 – فع ــروز – طبق ــر پی امی
6- محمــد حســن خداخــواه فرزنــد محمدرضــا 7- حمیدرضــا 
ــا 9-  ــد محمدرض ــواه فرزن ــی خداخ ــد نق ــواه 8- محم خداخ
محمــد تقــی خداخــواه 10- رقیــه خداخــواه فرزنــد محمدرضــا 
11- معصومــه خداخــواه فرزنــد محمدرضــا همگــی بــه نشــانی 
اســتان گیــالن شهرســتان رشــت بلــوار شــهید انصــاری خیابــان 
ارشــاد مجتمــع پردیســان فــاز بلــوک 328- واحــد 1 مجهــول 
المــکان -خواســته هــا: 1- ابطــال ســند رســمی ) موضــوع ســند 
ملــک اســت( 2- مطالبــه خســارت دادرســی – خالصــه جریــان 
ــافعی  ــای حســن ش ــان آق ــخ 94/8/17 خواه ــده: در تاری پرون
بوســاری فرزنــد قلــی دادخواســتی بــه طرفیــت خوانــدگان 1- 
ــا  ــوادی 3- محمدرض ــد ج ــی 2- محم ــور کرم ــا علیپ غالمرض
خواجوئــی 4- یوســف جلــوس فعلــی 5- کاظــم شــمس 
ــواه  ــا خداخ ــواه  7- حمیدرض ــن خداخ ــد حس ــا 6- محم دیب
ــی خداخــواه  ــد تق ــای محم ــی خداخــواه 9- اق ــد نق 8- محم
10- رقیــه خداخــواه 11- معصومــه خداخــواه  بــه خواســته ابطال 
ــه 88/12/26 ،  ــای 100724 مورخ ــماره ه ــه ش ــمی ب ــند رس س
100324 مورخــه 88/11/1 و 100300 مورخــه 88/10/26 ، 100297 
مورخــه 88/10/26 ، 100298 مورخــه 88/10/26 ، 100299 مورخــه 
88/10/26 جملگــی تنظیمــی در دفترخانــه 84 رشــت موضــوع 
یــک قطعــه زمیــن به شــماره قطعــه دوم مجــزی شــده از قطعه 
ســوم تفکیکــی از پــالک هــای 123 ، 222، 609 ســنگ اصلــی 
ــا  ــال ب ــه 50/000/100 ری ــوم ب ــک مق 55 بخــش 4 رشــت هــر ی
احتســاب خســارات دادرســی تســلیم و عمــده دالیــل خویــش 
ــر  ــی و تصوی ــات اراض ــورای اصالح ــه 88/12/3 ش را رای مورخ
ــان  ــای خواه ــه ادع ــت و خالص ــرار داده اس ــت ق ــناد مالکی اس
ــه  ــه ب ــن اســت ک ــن ای ــی مبی در دادخواســت و الیحــه تقدیم
موجــب ســند رســمی شــماره 156381 مورخــه 84/8/16مالــک 
رســمی پنــج هــزار متــر مربــع از اراضــی صیفــی کاری در قریــه 
بوســار بخــش 4 رشــت بــوده کــه خوانــدگان ردیــف ششــم الــی 
یازدهــم دعوایــی بــه خواســته ابطــال ســند رســمی بــه طرفیــت 
ــه  ــماره 777 مورخ ــه ش ــب دادنام ــه موج ــه ب ــه ، ک وی اقام
86/9/15 شــعبه اول دادگاه عمومــی حقوقــی رشــت کــه برابــر 

دادنامــه شــماره 8709971313800049 – 87/1/26 شــعبه پنجم 
ــده موضــوع را  ــد گردی ــالن تایی ــر اســتان گی ــد نظ دادگاه تجدی
در صالحیــت شــورای اصالحــات ارضــی تشــخیص داده و ایــن 
ــه 88/12/3  ــب رای مورخ ــه موج ــیدگی ب ــس از رس ــورا پ ش
خواهــان را مالکیــت رســمی  پنــج هــزار مترمربع زمین شــناخته 
ــود  ــم وج ــواه علیرغ ــا( خداخ ــوم )محمدرض ــت. وراث مرح اس
رای شــورای اصالحــات ارضــی طــی شــش فقــره ســند رســمی 
موضــوع خواســته ملــک را بــه خوانــدگان ردیــف اول الــی پنجــم 
ــت  ــد وجاه ــی فاق ــناد انتقال ــون اس ــد و چ ــی نماین ــل م منتق
قانونــی اســت تقاضــای صــدور حکــم بــه شــرح خواســته فــوق 
ــوی  ــیدگی و دع ــت رس ــن وق ــا تعیی ــت . دادگاه ب ــرده اس ک
طرفیــن و اســتماع اظهارات خواهان در جلســه رســیدگی دادگاه) 
بــا ایــن توضیــح کــه خوانــدگان چهــارم با وصــف  ابــالغ اخطاریه 
ــه  ــق نشــر آگهــی ب ــدگان علیرغــم دعــوت از طری و ســایر خوان
لحــاظ مجهــول المــکان بــودن در جلســه رســیدگی دادگاه حاضر 
نگردیــده انــد ( میــزان نســق زارعانــه خواهــان از مالکیــت آقــای 
ــاد کشــاورزی  ــک در روســتای بوســار از اداره جه احتشــام المل
رشــت و وضعیــت ثبتــی پــالک موضــوع خواســته را از اداره ثبت 
ــا وصــول پاســخ  اســناد امــالک ناحیــه 2 رشــت اســتعالم و ب
ــاد پاســخ  ــه مف ــت مالحظ ــن را جه ــور طرفی ــتعالمات مذک اس
ــه 88/12/3  ــده رای مورخ ــپس پرون ــوت و س ــتعالمات دع اس
ــاورزی  ــاد کش ــالن را از اداره جه ــی گی ــات ارض ــورای اصالح ش
شهرســتان رشــت مطالبــه و خالصــه محتویــات آن را در پرونــده 
امــر منعکــس و محتویــات آن متضمــن تشــخیص پنــج قفیــز 
ــالک 222 ســنگ 55 بخــش 4  ــی کاری تحــت پ ــن صیف زمی
ــه 88/12/3  ــر رای مورخ ــق براب ــه نس ــوان تعرف ــه عن ــت ب رش
بــرای خواهــان شــناخته شــده اســت دادگاه جهــت احــراز وجــود 
ــند  ــل س ــوی در داخ ــته دع ــوع خواس ــناد موض ــدوده اس مح
ــه 88/12/3  ــماره 156381 – 84/8/16 و رای مورخ ــمی ش رس
ــل از  ــرار کارشناســی صــادر و قب شــورای اصالحــات ارضــی ، ق
ــته  ــدا پیوس ــت خ ــه رحم ــان ب ــی، خواه ــر کارشناس ــام ام انج
و دادگاه بــه موجــب دادنامــه شــماره 96009971310400259 
ــی  ــب آن ط ــادرو متعاق ــی ص ــف دادرس ــرار توقی -94/4/8 ق
الیحــه وارده بــه شــماره 9610091310401172 – 96/4/14 وراث آن 
مرحــوم بــه اســامی خانــم رقیــه قلــی نــژاد بوســاری )همســر( 
آقــای فرامــرز شــافعی بوســاری )پســر( خانــم طاهــره  شــافعی 
ــه  ــر( تهمین ــه شــافعی بوســاری )دخت ــر( طیب بوســاری )دخت
شــافعی بوســاری )دختــر( مریــم شــافعی بوســاری )دختــر( 
ــه  ــب ب ــناس مرات ــه کارش ــول نظری ــا وص ــد ب ــده ان ــه ش تعرف
ــه  ــه نظری ــراض ب ــدم وصــول اعت ــاظ ع ــه لح ــالغ ب ــن اب طرفی
ــم  ــالم خت ــا اع ــک دادگاه ب ــی این ــت قانون ــناس در مهل کارش
رســیدگی و بــا اســتعانت از ذات اقــدس احدیــت بــه شــرح آتی 

مبــادرت بــه انشــاء رای مــی نمایــد
رای دادگاه 

مالکیــت خواهــان نســبت بــه مقــدار پنــج قفیــز زمیــن صیفــی 
کاری بــه داللــت تصویــر ســند رســمی شــماره 156381 مورخــه 
مورخــه   9537432 شــماره  اســتعالم  پاســخ  و   84/8/16
ــت و 23701  ــتان رش ــاورزی شهرس ــاد کش 95/3/27 اداره جه
/ 107/95 مورخــه 95/9/13 اداره ثبــت اســناد و امــالک ناحیــه 
ــده موضــوع رای مورخــه 88/12/3  ــات پرون 2 رشــت و محتوی
ــه  ــل هیچگون ــالن مح ــتان گی ــی اس ــات ارض ــورای اصالح ش

ــک  ــا احــراز مالکیــت خواهــان در مل ــد نیســت ب تامــل و تردی
موضــوع ســند رســمی شــماره 156381 مورخــه 84/8/16  
برابــر نظریــه کارشــناس منتخــب دادگاه وارده بــه شــماره 
1396034000568798 – 96/10/10 کــه بــا ترســیم نقشــه ، 
ــوم  ــط وراث مرح ــته توس ــوع خواس ــمی موض ــناد رس ــذ اس اخ
ــف اول  ــدگان ردی ــه خوان ــال آن ب ــواه و انتق ــا خداخ محمدرض
ــز زمیــن موضــوع  ــج قفی ــی پنجــم را داخــل در محــدوده پن ال
ــر  ســند خواهــان اعــالم نمــوده اســت بنابرایــن اخــذ اســناد ب
ــالف  ــر خ ــت ب ــل مالکی ــدون دلی ــه ب ــف فی ــک مختل روی مل
ــن رو  ــد و از ای ــی باش ــی م ــار قانون ــر و اعتب ــد اث ــون و فاق قان
دادگاه دعــوی خواهــان هــا را وارد و ثابــت تشــخیص داده و بــه 
اســتناد مــواد 247 – 255 – 1287 قانــون مدنــی و بنــد 6 مــاده 
ــن  ــون آئی ــواد 198 – 519 قان ــت و م ــون ثب ــی قان 147 اصالح
دادرســی دادگاه هــای عمومــی و انقــالب در امــور مدنــی مصــوب 
ــای  ــت شــماره ه ــناد مالکی ــال اس ــر ابط ــم ب ســال 1379 حک
100324 مورخــه 88/11/1 و 100300 مورخــه 88/10/26 ، 100297 
مورخــه 88/10/26 ، 100298 مورخــه 88/10/26 و 100299 مورخــه 
88/10/26 جملگــی تنظیمــی در دفترخانــه 84 رشــت موضــوع 
ــده از  ــزی ش ــه دوم مج ــماره قطع ــه ش ــن ب ــه زمی ــک قطع ی
قطعــه ســوم تفکیکــی از پالک هــای 222 – 123 – 609 ســنگ 
ــدگان  اصلــی 55 بخــش 4 رشــت و محکومیــت بالســویه خوان
ــه پرداخــت  ــی یازدهــم  ب ــارم و ششــم ال ــی چه ــف اول ال ردی
مبلــغ 23/556/404 ریــال بابــت هزینــه دادرســی و مبلــغ 
ــان  ــت دســتمزد کارشــناس در حــق خواه ــال باب 15/000/000 ری
هــا صــادر و اعــالم مــی دارد درخصــوص دعــوی خواهــان هــا 
بــه طرفیــت خوانــدگان ردیــف پنجــم الــی یازدهــم بــه خواســته 
ــا  ــه 88/12/26 ب ــماره 100724 مورخ ــمی ش ــند رس ــال س ابط
احتســاب خســارات دادرســی نظــر بــه اینکــه پاســخ اســتعالم 
ــن  ــه 95/9/13 مبی ــماره 23701 / 95/ 107 مورخ ــه ش ــی ب ثبت
انتقــال ســند قطعــی شــماره 100724 مورخــه 88/12/26 توســط 
آقایــان محمدنقــی خداخــواه و پرویــز و هوشــنگ و خانــم 
ــم  ــد و خان ــای محم ــور قیصــر و آق ــی پ ســرور شــهرت جملگ
ــه  ــه و هنگام ــه – فتان ــه – مهران ــه – مهکان ــه – پروان ــا فهیم ه
ــا )  ــمس دیب ــم ش ــای کاظ ــه آق ــی ب ــی بازرگان ــهرت جملگ ش
خوانــده ردیــف پنجــم( مــی باشــد بنابرایــن ادعــای حق نســبت 
ــور و ابطــال آن، ضــرورت تمهیــد  ــه ملــک موضــوع ســند مزب ب
امــکان دفــاع بــرای انتقــال دهنــدگان ســند بــه لحــاظ تعــارض 
بــا حقــوق مشــارالیهم اســت ضرورتــا مــی بایســت طــرف دعوی 
مطــرح شــوند تــا ممکــن از اطــالع از دعــوی مزبــور و عنداللــزوم 
پاســخگویی بــه آن گردنــد ایــن امــر مســتند بــه اصــول و قواعــد 
ــب از لحــاظ  ــن ترتی ــت ای ــوده و عــدم رعای مســلم دادرســی ب
شــکلی باعــث ایــن اســت کــه دعــوی خواهــان هــا در محکمــه 
ــوی از  ــت دع ــر از ماهی ــرف نظ ــاس ص ــر اس ــود ب ــنیده نش ش
ــه  ــته و ب ــتماع را نداش ــرش و اس ــت پذی ــکلی قابلی ــت ش جه
اســتناد مــاده 2 قانــون آییــن دادرســی دادگاه هــای عمومــی و 
انقــالب در امــور مدنــی مصــوب ســال 1379 قرارعــدم اســتماع 
آن را صــادر و اعــالم مــی دارد حکــم صادره نســبت بــه خواندگان 
غیابــی بــوده و ظــرف بیســت روز پــس از ابــالغ قابــل واخواهــی 
درایــن دادگاه و بــا انقضــای مهلــت واخواهــی ظــرف بیســت روز 
قابــل تجدیــد نظــر در دادگاه هــای تجدیــد نظــر اســتان گیــالن 
اســت قــرار صــادره ظــرف بیســت روز پــس از ابــالغ بــه خواهــان 

هــا و قابــل تجدیــد نظــر مــی باشــد.
رییس شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی رشت    419
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

1 0 0 0 3 4 3 2 1 1 7 8 3 4 پیام
انرژی 

به گزارش خبرگزاری رویترز از مسکو، الکساندر نواک، وزیر انرژی روسیه، با اشاره به 
رشد قیمت نفت به دلیل توافق جهانی کاهش تولید نفت، اعالم کرد: سطح کنونی 
قیمت ها برای این کشور قابل قبول است. وی افزود: ممکن است قیمت نفت در سال 
جاری میالدی 50 تا 70 دالر برای هر بشکه نوسان داشته باشد.

خبر
نفــت  وزیــر  مشــاور 
گازرســانی  امــور  در 
ــال گذشــته  ــت: س گف
تومــان  300 میلیــارد 
صــرف  تومــان  میلیــارد   200 امســال  و 
شــده  مازنــدران  اســتان  بــه  گازرســانی 

اســت.
شــرکت  از  نقــل  بــه  شــانا  گــزارش  بــه 
ملــی گاز، محمــود آســتانه، مشــاور وزیــر 
طرح هــای  در  نفــت  وزارت  نماینــده  و 
ــرداری  ــن بهره ب ــانی در آیی ــل گازرس بیع متقاب
از گازرســانی بــه 11 روســتای هزارجریــب 
ــت:  ــدران گف ــرق مازن ــکا در ش ــتان ن شهرس

پارســال دولــت بــرای گازرســانی در ایــن 
اســتان بیــش از 300 میلیــارد تومــان هزینــه 

ــود. ــرده ب ک
روســتای   151 کــه  ایــن  بیــان  بــا  وی 
ــه شــبکه  ــا پایــان ســال آینــده ب ــدران ت مازن
ــه  ــرای گازرســانی ب ــد، گفــت: ب گاز می پیوندن
ایــن روســتاها بیــش از 250 میلیــارد تومــان 

ــت. ــده اس ــه ش ــر گرفت ــه در نظ بودج
بــرای  پــاک  ســوخت  تامیــن  آســتانه، 
طریــق  از  روســتاها  و  شــهرها  ســاکنان 
توســعه گازرســانی را از جملــه برنامه هــای 
داد:  ادامــه  و  کــرد  اعــالم  نفــت  وزارت 
ــوار  ــاالی 20 خان ــه روســتاهای ب گازرســانی ب

از جملــه طرح هــای مهــم بــرای تحقــق ایــن 
برنامه هاســت کــه بــا قــوت در دولــت تدبیــر 

و امیــد ادامــه دارد.
وی تصریــح کــرد: وزارت نفــت بــا توجــه 
ــت  ــط زیس ــی، محی ــاه اجتماع ــه رف ــژه ب وی
در  بزرگــی  گام هــای  اقتصــادی،  رشــد  و 
ــوار  ــاالی 20 خان ــه روســتاهای ب گازرســانی ب
اصــالح  بــرای  اکنــون  و  اســت  برداشــته 
ــد همراهــی مجلــس  ــرژی، نیازمن ســاختار ان

و دولــت هســتیم.
ــدگان  ــه نماین ــاب ب ــت خط ــر نف ــاور وزی مش
مجلــس گفــت: انتظــار داریــم نماینــدگان 
ــا وضــع قوانیــن، درآمــد کشــور را  مجلــس ب
ــه  ــتری ب ــات بیش ــا خدم ــد ت ــش دهن افزای

ــه شــود. ــردم ارائ م
بیــع  طرح هــای  در  نفــت  وزارت  نماینــده 
مصــرف  ضــرورت  بــر  متقابــل گازرســانی 
ــفانه  ــزود: متاس ــرد و اف ــد ک ــه گاز تاکی بهین
آمــار خوبــی در مصــرف گاز نداریــم و همــان 
ــانی  ــرای گازرس ــدی ب ــالش مفی ــه ت ــور ک ط

ــه از  ــرف بهین ــد در مص ــود بای ــام می ش انج
ســوی مشــترکان هــم تــالش شــود، از ایــن 
ــد  ــرژی، نیازمن ــاختار ان ــالح س ــرای اص رو ب

ــتیم. ــت هس ــس و دول ــک مجل کم
 6 ســاالنه  هم اکنــون  داد:  ادامــه  وی 
ــدران  ــب گاز در اســتان مازن ــارد مترمکع میلی
ــد  ــن بخــش نیازمن مصــرف می شــود و در ای

هســتیم. صرفه جویــی 

مشاور وزیر نفت در امور گازرسانی:

امسال ۲۰۰ میلیارد تومان برای 
گازرسانی به مازندران اختصاص یافت

نماینــدگان مجلــس شــورای اســالمی بــا 
اعطــای تســهیالت ارزی بــه ســرمایه گذاران 
ــای  ــرای طرح ه ــرای اج ــی ب ــش خصوص بخ
توســعه ای نفــت بــا اولویــت میدان هــای 

ــد. ــت کردن ــترک موافق مش
بــه گــزارش شــانا، نماینــدگان مجلــس شــورای 
اســالمی ایــران در نشســت علنــی عصــر 
روز شــنبه، 2۸ بهمن مــاه مجلــس شــورای 
اســالمی در جریــان بررســی جزییــات الیحــه 
بودجــه ســال 97 کل کشــور، بــا بنــد )2( تبصره 
4 مــاده واحــده ایــن الیحــه موافقــت کردنــد.
بــر اســاس ایــن گــزارش، در بنــد )2( تبصــره 
ــای  ــه بانک ه ــت: ب ــده اس ــه آم ــن الیح 4 ای
ــل اجــازه داده می شــود در ســال 1397 از  عام
محــل منابــع در اختیــار از جملــه منابعــی کــه 
ــدوق توســعه  ــای صن ــت امن ــب هیئ ــا تصوی ب
ملــی و در چارچــوب اساســنامه ایــن صنــدوق، 
بــا آن بانــک قــرارداد عاملیــت منعقــد یــا در آن 
بانــک ســپرده گذاری کــرده، نســبت بــه اعطــای 

تســهیالت ارزی بــه مــوارد زیــر اقــدام کننــد.
خصوصــی،  بخش هــای  ســرمایه گذاران   -1
تعاونــی و نهادهــای عمومــی غیردولتــی بــرای 
طرح هــای توســعه ای باالدســتی نفــت و گاز بــا 
ــع آوری  ــترک و جم ــای مش ــت میدان ه اولوی
گازهــای همــراه، همســو بــا افزایــش ضریــب 
بازیافــت مخــازن و احیــای چاه هــای قدیمــی 
بــا داشــتن ذخایــر نفتــی درجــا و بــدون انتقال 
مالکیــت نفــت و گاز موجــود در مخــازن و 

تولیــدی از آنهــا.
زیربنایــی  و  توســعه ای  طرح هــای   -2
ســازمان های توســعه ای بخــش صنعــت و 
معــدن بــا مشــارکت حداقــل 51 درصــدی 
بخــش خصوصــی و تعاونــی با اولویــت مناطق 
ــاس  ــر اس ــه ب ــعه یافت ــر توس ــروم و کمت مح

منطقــه ای. مزیت هــای 

خبر

خبر
شــرکت  مدیرعامــل 
فنــاوری  و  پژوهــش 
ــکاری  پتروشــیمی از هم
بــا 12 شــرکت معتبــر 
پتروشــیمی دنیــا خبــر داد و گفــت: ایــن همکاری ها 
در قالــب فــروش دانــش فنــی، انتقــال دانــش فنی 
بــه داخــل کشــور و دســتیابی بــه دانــش فنــی برتــر 

ــود. ــد ب خواه
بــه گــزارش شــانا، اســماعیل قنبــری دربــاره 
برنامه هــای ســال آینــده شــرکت پژوهــش و 

فنــاوری پتروشــیمی گفــت: عمــده برنامه هــای این 
شــرکت در ســال 97 پیرامــون ســه محــور همــکاری 
مشــترک بــا صنعــت؛ فعالیت هــای صنعــت محــور 
و تقاضــا محــور در بخش هــای فرآینــد، کاتالیســت 
پژوهشــی  فنــی  خدمــات  و  موادشــیمیایی  و 
ادامــه فعالیت هــای پژوهشــی در توســعه و  و 
ــه منظــور دســتیابی  ــش ب گســترش مرزهــای دان
بهبــود  ارتقــا و  بــه دانش هــای فنــی جدیــد، 
ــود. دانش هــای فنــی مهندســی موجــود خواهــد ب
  SAC500ــه قــرارداد تجاری ســازی کاتالیســت وی ب

بــا شــرکت پتروشــیمی شــازند اشــاره کــرد و 
افــزود: همســو بــا ایــن قــرارداد، بــا شــرکت صنایــع 
ــاز  ــی آغ ــز مذاکرات ــارس نی ــج ف ــیمی خلی پتروش
شــده و بــه زودی شــاهد امضــای قراردادهــای جدید 

ــود. همــکاری خواهیــم ب
مدیرعامــل شــرکت پژوهــش و فناوری پتروشــیمی 
ادامــه داد: 30 درصــد از فعالیــت ســال آینــده ایــن 
ــاص  ــور اختص ــای صنعت مح ــه طرح ه ــرکت ب ش

خواهــد داشــت.
ــه از  ــی ک ــاندن فعالیت های ــه نتیجــه رس ــری ب قنب
گذشــته در شــرکت پژوهــش و فناوری پتروشــیمی 
و گفــت: طرح هــای  تأکیــد کــرد  آغــاز شــده 
ــش  ــا و دان ــه پیچیدگی ه ــه ب ــا توج ــی ب پژوهش
فنــی هدف گــذاری شــده بــه زمــان مطلــوب خــود 
ــه  ــت ب ــن اس ــا ممک ــی از طرح ه ــاز دارد و بعض نی
چنــد ســال بررســی و آزمایــش نیــاز داشــته 
باشــند.وی تعریــف طرح هــای جدیــد دانشــی 

را از عمده تریــن اقدام هــای شــرکت پژوهــش و 
فنــاوری پتروشــیمی برشــمرد و تصریــح کــرد: ایــن 
ــی  ــز پژوهش ــا مراک ــکاری ب ــش هم ــرکت افزای ش
دانشــگاهی را در برنامــه دارد. البتــه تــا پایــان 
ــش  ــی پای ــکاری یعن ــن هم ــک ای ــاز ی ــال ف امس
فنــاوری و دانش هــای هدف گــذاری شــده بــا 
ــه شــرکت پژوهــش  ــی چهارگان انســتیتو تحقیقات
ــد و در  ــان می رس ــه پای ــیمی ب ــاوری پتروش و فن
ســال آینــده فــاز دوم ایــن همــکاری آغــاز می شــود.
مدیرعامــل شــرکت پژوهــش و فناوری پتروشــیمی 
ــرکت های  ــا ش ــه ب ــن مجموع ــکاری ای ــاره هم درب
خارجــی افــزود: همکاری  هــا بــا 12 شــرکت معتبــر 
پتروشــیمی بین المللــی در دســتورکار ایــن شــرکت 
قــرار گرفتــه کــه ایــن همکاری هــا در قالــب فــروش 
ــدگان  ــه گیرن ــی ب ــش فن ــی، عرضــه دان ــش فن دان
داخلــی و همکاری هــای مشــترک دانشــی همســو 

ــر اســت. ــی برت ــه دانــش فن ــا دســتیابی ب ب

مدیرعامل شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی:

شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی با 
۱۲ شرکت معتبر دنیا همکاری می کند
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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مجازی

سـامانه »بندرماهـی« سفارشـات صیـد 
اینترنتـی  بصـورت  را  بندرعبـاس  روز 
دریافـت و آن هـا بـه اقصـی نقاط کشـور 

می کنـد.  ارسـال 

bandarmahi.com

طراحـی  و  سـاخت  پلتفـرم  »اپ سـاز« 
اپلیکیشـن موبایل و برنده داوری بخش 
دهمیـن  اپلیکیشن سـاز  و  سایت سـاز 

جشـنواره وب و موبایـل ایـران اسـت.

appsaz.ir 

»اسـپارد« سـرویس هوشـمند خدمـات 
حرفـه ای نظافـت و قالیشـویی در تهـران 
زندگـی  بخـش سـبک  داوری  برنـده  و 
دهمیـن جشـنواره وب و موبایـل ایـران 

ست.  ا
espard.com

معرفی
بندرماهی

معرفی
اپ ساز

معرفی
اسپارد

پرویز پرستویی، بازیگر تصویر زیر را پست کرده و 
نوشته: در شهر… بخندیم یا گریه کنیم؟

@parvizparastouei

محمد نهاوندیان، سیاست مدار تصویر زیر را از دیدار با 
سفیر سال های پیش هندوستان در تهران به اشتراک 

گذاشت.
@nahavandian_ir

مهدی مهدوی کیا، فوتبالیست تصویری از ساعت 
قدیمی و عروسک دایناسور نمادهای قدمت 

هامبورگ در بوندس لیگا را به اشتراک گذاشته. 
@mahdavikia_mehdi

سردار آزمون، فوتبالیست تصویر زیر را در کنار کلوپو، 
بازیکن سابق آلمانی به اشتراک گذاشته. 

@sardar_azmoun

نوید برهانزهی می گوید:
9ســال پیــش مــرز منطقه سیســتان باافغانســتان رادیــوار کشــیدن,هزاران هکتــار زمین 
ــر شــهید مــراد  ــه قب ــد همچنیــن برخــی از قبورازجمل کشــاورزی مــردم درآن ســوی دیوارجامان
ــه سیســتان را  ــون ،منطق ــوار اســت. انســداد مرزباخشــک شــدن هام ــان درآن ســوی دی دهق

آســیب پذیرتر از گذشــته کــرده ومعضــل حادتــری چــون مهاجــرت رابوجــودآورده اســت

یک مماس می گوید:
بعضیــا رو هــم کــه میبینــی، مثــل ســتارهای هســتن کــه مثــال پنج ملیــون ســال نوری 
از زمیــن فاصلــه داره، االن کــه میبینیــش، داری در واقــع بــه پنــج میلیــون ســال پیشــش نــگاه 
میکنــی، چیــزی بــه اســم حــال نــدارن، یــه جایــی توی گذشــته گیــر کــردن و ازش بیــرون نمیان

امیر ابتهاج می گوید:
طنــز روزگاره کــه هنــوز هســتن کســانیکه شــعار »دموکراســی خواهــی« میــدن امــا از 
کنــار تجــاوز ارتــش ترکیــه بــه ســرزمین پیشــروترین دموکراســی جهــان )روژئــاوا( بهراحتــی 

میگذرنــد و ســاکتند!
بــا ایــن اســتاندارد دوگانــه چهکنیــم؟! ژســت دموکراســیخواهیتون رو بــاور کنیــم یــا ســکوت در 

برابــر جنایــت دولــت ترکیــه؟
یولداش می گوید:

اگــه كارفرمــا يــا صاحــب شــغلى هســتين كــه كارمنــد یــا کارگــر داريــن يادتــون باشــه 
عيــدى اوايــل اســفند بــه دردشــون ميخــوره نــه هفتــه آخــر

امیرحسین میراسماعیلی می گوید:
استاندار مازندران: »میخواهیم متروی تهران را به مازندران متصل کنیم

ســاخت اتوبــان تهــران شــمال رو بیســت ســال پیــش شــروع کــردن و هنــوز نصفشــم تکمیــل 
نشــده، احتمــاال زمــان افتتــاح پــروژه متــرو میشــه دقایقــی قبــل از پایــان دنیــا!

ایمان می گوید:
دیــروز شــصت و هشــتمین زادروز صــدای حماســی موســیقی اصیــل ایــران، و شــوالیه 

موســیقی جهــان، شــهرام ناظــری بــود.
دمش گرم و َسَرش خوش باد…
دون کیشوت می گوید:

ــزاری رو اســم  ــرم اف ــادا اســتادا هــر ن ــوی کان ــم میگــه روز اول دانشــگاه ت پســر خال
ــتمش ــاپ داش ــوی لپ ت ــن ت ــردن م می ب

میگه همکالسی های خارجیم در گوش هم میگفتن چقدر این پسره خر پوله!
ــرم افــزارا رو تــوی یــه پــک 10 تومــن می فروختــن ولــی رفــت  ــو ایــران همــه ن ــد ت حــاال بمان

ــد! ــه زد ۸ خری چون

سرپرست اتحادیه تاکسیرانی های شهری گفت: اپلیکشن »آی تاکسی«  توسط 
سازمان تاکسیرانی طراحی شده است و عالوه بر اینکه در چند شهر قزوین، سنندج، 

همدان و شیراز در حال اجراست، در سازمان تاکسیرانی دیگر شهرهای کشور نیز 
فعال شود. رانندگانی مجاز به فعالیت در این سامانه هستند که  مورد تایید سازمان 

تاکسیرانی و شهرداری شهر مربوطه باشند.

ایرانی ها در توییتر چه می گویند؟

پنهان کردن بخشی از پالک خودرو برای فرار از دوربین های 
نظارتی راهنمایی رانندگی توجه کاربران توییتر فارسی به 

خود جلب کرده و اینگونه به آن واکنش نشان دادند. 

تصویر زیر از مهدی قائدی، فوتبالیست نسل جوان در کنار علی 
انصاریان مورد توجه کاربران ایرانی دنیای مجازی قرار گرفته؛ نوشتند: 
فوتبالیست های دو نسل؛ این عکس نشون میده ما چند ساله ایم…

شهرونگ روزنامه شهروند روز گذشته کاریکاتور زیر را با 
عنوان »۱۰درصد از آب آشامیدنی تهران در استخرها مصرف 

می شود« منتشر کرده است. 
@sharvand_paper
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پوستر بخش مسابقه 

سینمای سعادت 
سی وششمین جشنواره 

جهانی فیلم فجر با 
طراحی حمیدرضا بیدقی 

رونمایی شد.

رییس حوزه هنری خوزستان 
با اشاره به آغاز هفته 

فرهنگی ایران و کویت گفت: 
نمایشگاهی از آثار نقاشان کویتی در اهواز برپا است.

یک سال پیش جوانان جنوبی 
نوشتند که جازموریان تریبون 

ندارد. تاالبی که وعده احیا 
کاری برای آن نکرده و همچنان خشک مانده است.

اعضای گروه موسیقی آلمانی 

شیلر به ایران می آیند تا 13 
و 14 و 15 اسفند در تاالر وزارت 

کشور روی صحنه بروند.

شورای ارزشیابی و 
نظارت بر نمایش ضمن 
تسلیت ایام سوگواری 
شهادت حضرت زهرا 
)س( برنامه تعطیلی 
اجراهای تیاتر در این 
مناسبت را اعالم کرد.

-یه صدایی بهم میگه این 
پوله حرومه..

-ببین به اون صدا بگو، 
حروم اون آمپوالی دونه ای 

220هزار تومنه و تو باید 
ماهی سه تاشو بزنی..

فیلم: گشت ارشاد

فجرتیاتر

نمایشگاه

کنسرتسال گشت

دیالوگ

معرفی

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم  / سای

اختراع گرامافون 
ادیسون توسط 

از ســـال 1878  روز  درايـــن  اديســـون  تومـــاس 

 )Phonographـــراف ـــون )فنوگ ـــود گراماف ـــراع خ اخت

ـــه  ـــكا ب ـــو آمري ـــه در ُاهای ـــون ك ـــت داد. اديس ـــه ثب را ب

ـــدی  ـــده و هلن ـــزرگ ش ـــیگان ب ـــده، در میش ـــا آم دني

تبـــار بـــود در جوانـــي در كار تلگـــراف مشـــغول 

ــه  ــر دارد ازجملـ ــدد ديگـ ــات متعـ ــود. وی اختراعـ بـ

ســـاخت المـــپ بـــرق. واژه فنوگـــراف از دو ريشـــه 

ــده  ــاخته شـ ــگار« سـ ــای »صدانـ ــه معنـ ــی بـ يونانـ

اســـت. انگليســـيها عمدتـــا بـــه جـــای فنوگـــراف از 

ـــن  ـــدن اي ـــرای نامي ـــون Gramophone ب واژه گراماف

ـــی  ـــه م ـــاز« گفت ـــِه س ـــران »جعب ـــه در اي ـــتگاه ك دس

ــاز و آواز(  ــيقي ـ سـ ــدا )موسـ ــه ِصـ ــد و صفحـ شـ

ـــون  ـــد. گراماف ـــی كنن ـــتفاده م ـــرد اس ـــی ك ـــش م پخ

)Record player( تـــا دهـــه 1980 بـــه مـــدت 110 

ــوار، س. دی،  ــه نـ ــود کـ ــتفاده بـ ــورد اسـ ــال مـ سـ

ـــط صـــوت  ـــدا« و ضب ـــِه ص ـــای »صفح ـــش و ... ج فَل

ــِه  ــون )جعبـ ــای گرامافـ ــال جـ ــای دیجیتـ و ابزارهـ

 Thomas Alva Edison.انـــد را گرفتـــه  ســـاز( 

كـــه 1200 اختـــراع الكتريـــك بـــه نـــام خـــود بـــه 

ثبـــت رســـانده اســـت در ســـال 1879 المـــپ بـــرق 

را ســـاخته بـــود. اختـــراع مهـــم دیگـــر او دوربیـــن 

مخابـــرات  امـــور  در  وی  اســـت.  فیلمبـــرداری 

ــم  ــه یازدهـ ــون کـ ــدد دارد. ادیسـ ــات متعـ اختراعـ

ـــود  ـــده ب ـــا آم ـــه دني ـــكا ب ـــو آمري ـــه 1847 در ُاهاي فوری

ــت. ــر 1931 درگذشـ 18 اکتبـ

حمله هوایی ژاپن به اســـترالیا 
19 فوريـــه 1942 دريـــك حملـــه نیـــروی هوايـــی 

ــن در  ــا تـ ــتراليا، صدهـ ــه اسـ ــن بـ ــوری ژاپـ امپراتـ

منطقـــه »دارويـــن« كشـــته شـــدند. در ايـــن حملـــه 

ـــتند.  ـــركت داش ـــی ش ـــن ژاپن ـــب افک ـــش از 250 بم بي

زندگی خود را طراحی کنید
نویســـنده: بیل بورنت و دیوید ایوانس

ترجمه: رضا جمشیدی صفا

انتشارات: فرادانش البرز
ــوان فرعــی  ــا عن ــد ب کتــاب زندگــی خــود را طراحــی کنی
ــازیم،  ــود بس ــرای خ ــادی ب ــوب و ش ــی خ ــه زندگ چگون
یکــی از پرفروش  تریــن کتــاب  هــای ســال 2016 میــالدی 
در آمریــکا اســت. موضوعــات ایــن کتــاب بیشــتر درمــورد 
ــاد  ــی، ابع ــی، خودشناس ــارت زندگ ــغلی، مه ــای ش راهنم

طراحــی و اجتماعــی و تصمیــم  گیــری اســت.
در قســمتی از متن پشــت جلد کتاب آمده است:

ــت و  ــی اس ــغلی و عمل ــای ش ــاب راهنم ــک کت ــن ی ای
ــرای کســی کــه بخواهــد زندگــی و شــغل مــورد عالقــه  ب
ــت  ــداد سرنوش ــک روی ــدن آن ی ــازد، خوان ــود را بس خ

ــود. ــی ش ــوب م ــاز محس س
ــی  ــود را طراح ــی خ ــاب زندگ ــن کت ــمت هایی از مت قس

ــد: کنی
تغییــر نگــرش نســبت بــه ســوال »وقتــی بــزرگ شــوید 
مــی خواهیــد چــه کاره شــوید؟« ایــن گونــه اســت: 
ــزی رشــد  ــا چــه چی ــه چــه کســی و ی ــد ب »مــی خواهی
پیــدا کنیــد؟« زندگــی تمامــا رشــد و تغییــر اســت. 
زندگــی ایســتا نیســت. زندگــی مقصــد نیســت. زندگــی 
ایــن نیســت کــه یــک بــار بــرای همیشــه بــه یــک ســوال 
پاســخ بدهیــم و بعــد بگوییــم کــه آن تمــام شــده اســت. 
ــه  ــد چ ــی خواه ــه م ــد ک ــی دان ــا نم ــس واقع ــچ ک هی
ــر،  ــد دکت ــه ان ــم گرفت ــه تصمی ــانی ک ــی کس ــد؛ حت باش
وکیــل و یــا مهنــدس شــوند؛ همــه ایــن هــا تنهــا مقاصــد 

ــی اســت. ــیر زندگ ــی در مس مبهم
طراحی زندگی مســیری به سمت جلو است.

ــت.  ــرد کاری اس ــوق و عملک ــک حق ــر از چ ــی فرات زندگ
ــرای کســی مهــم هســتیم.  ــد بدانیــم کــه ب همــه مــا بای
ــا  ــرفت دنی ــه پیش ــا ب ــه کار م ــم ک ــد بدانی ــا بای ــه م هم
کمــک می کنــد. همــه مــا مــی خواهیــم بدانیــم کــه بــه 
ــای  ــدف و معن ــترین ه ــا بیش ــن، ب ــه ممک ــن وج بهتری
ــن  ــم و ای ــی می کنی ــم و زندگ ــق می ورزی ــن، عش ممک

ــم. ــن کار را انجــام مــی دهی ــذت ای ــا ل ــا ب کــه م
ــما  ــد؛ ش ــرا داری ــرای اج ــی ب ــای مهم ــه ه ــما برنام ش
ــه آن را  ــی ک ــد؛ و زمان ــام داری ــرای انج ــی ب انتخاب های
ــاوت  ــل متف ــا قب ــال ب ــما کام ــی ش ــد زندگ ــام بدهی انج

ــد. ــد ش خواه

رسانه در آینه تصویر
گفتگوی ملی پروژه مهم این روزهاست. اما گفتگو 
با چه کسی؟ بر سر چه موضوعی و تا چه زمانی؟ 
اساسا چه کسانی با چه کسانی باید گفتگو کنند و 

ضمانت اجرایی این گفتگو چیست؟

شبی که راه هم آه آتش افشان را
ز دود سینه کنم تیره چشم کیوان را

ببر طبیب صداع از سرم که این دل ریش
ز بهر درد فدا کرده است درمان را

مگر حکایت طوفان چو اشک ما بینی
که ما ز چشم بیفکنده ایم طوفان را

بقصد جان من آن کس که میکشد شمشیر
نثار خنجر خون ریز او کنم جان را
عجب نباشد اگر تشنٔه جمال حرم

ز آب دیده لبالب کند بیابان را
بعزم کعبه چو محمل برون برد مشتاق

بسوزد از نفس آتشین مغیالن را
نوباد پای زمین کوب را بجلوه درآر

که ما به دیده زنیم آب خاک میدان را
مگو بگوی که سرگشته از چه میگردی

اگر چنانکه ندانی بپرس چوگان را
مکن مالمت خاجو که از گل صد برگ

مجال صبر نباشد هزار دستان را

خواجوی کرمانی 

تو
را

چون
آرزوهايم،

هميشه
دوست
خواهم

داشت..

محمد علی بهمنی 

عکس نوشت

عکس: 
سوگل طهماسبی


